


 

 

  



 

 جزء مهم من المهام هو , هل نحن ندرك تماما معنى التحرير اإلداري

 نعم أم ال؛ المؤسسةاإلدارية و بالتالي استمرارية 

 ؛ماهي العالقة بين التحرير اإلداري و القوانين و التنظيمات 

 ؛ما هو الدور الذي يلعبه التحرير اإلداري الجيد إلقناع المتلقي 

 ؛هل التحرير اإلداري هو جزء من االتصال 

 أسس و مبادئ التحرير اإلداري ضرورة ملحة في الوقت الراهن عند   معرفة

 ؛كل إداري أم ال

 



 

هل يمكننا تحرير الرسائل اإلدارية وفق مهارات جيدة و جذابة؛ 

؛هل يشكل التحرير اإلداري جزء مهم لسمعة و صورة المؤسسة 

قبل كتابة أي موضوع هل نفكر في المتلقي أي المرسل إليه. 

 في مباشرة عملية التحرير، و  المناسبة، و لدي صعوبات في إيجاد الكلمات

 .في بعض األحيان في اختيار الموضوع

 ماذا يقول عني قارئ رسائلي الرسائل، وال نعطي أهمية بالغة لشكل نحن 

 

 



 اإلداري؛و تقنيات التحرير  تتزويد اإلداريين بمهارا  

  الحاضرين لتقديم أفضل المستوياتتنمية قدرات  

 الكتابية بفعالية؛

 لية االلتزام باألسس العلمية و العمالتعرف على، و

 للتحرير اإلداري؛

 ؛اإلدارية بطريقة جذابةالرسائل كتابة 

  





هو عملية كتابة مختلف المـَُحَرَراْت اإلدارية وفق صيغ و مواصفات 

 خصوصية تستجيب لمقتضيات نابعة من النشاطات اإلدارية

المحررات 
 اإلدارية

مواصفات 
 خصوصية

النشاطات  
 اإلدارية



هو مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تمارسها وتفرضها إدارة  

المستشفيات على موظفيها وتتفاعل بها مع باقي المؤسسات المؤثرة  

 .  في نشاطاتها

 



المرا

 سالت

اإلداري

 الوثائق  ة

اإلداري

النصو ة

 ص 

اإلداري

 ة

الرسالة اإلدارية هي أداة للتواصل و ربط العالقة مع األشخاص 

االعتباريين و الطبيعيين، وهي من أهم الوثائق اإلدارية نظرا لسعة 

استعمالها و تعدد مجاالت استخدامها و هي نوعان رسائل مصلحة و 

 رسائل شخصية و قد تكون ورقية أو إلكترونية

تستخدمها اإلدارة ألغراض شتى، منها تبليغ معلومات، معاينة أحداث، 

إثبات وقائع، وتتمثل على وجه الخصوص في التقرير و المحضر و 

.فمختلف األنشطة اإلدارية توثق بها. المذكرة وعرض الحال  

هي تلك النصوص التنظيمية و التنفيذية التي تتخذها اإلدارة العمومية 

على المستوى المركزي و المحلي في إطار النصوص التشريعية 

...كالتعليمات و القرارات، المناشير و المذكرات التوجيهية. الموجودة  



 الضوابط الشكلية

 مصدر الوثيقة

 طبيعتها

 نوعها وشكلها

 الضوابط القانونية

 اإلطار القانوني للوثيقة

 التصرفات اإلدارية القانونية

 السند القانوني

 الضوابط اللغوية

 موضوع ومضمون الوثيقة

 الكتابة الصحيحة و الفصيحة

 الداللة اللغوية

 





بمعنى المحافظة على مصداقية اإلدارة، و ذلك بتجنب الدوافع الذاتية و التجرد من األحكام : الموضوعية
 .المسبقة او االنحياز لجهة معينة، و نقل األحداث و سردها على حقيقتها

الحرص على اختيار المفردات و العبارات التي تفيد المعاني المقصودة بدقة متناهية و تعبر عن : الــــدقـــــة
 .وكذلك الدقة في التواريخ و خاصة تواريخ القوانين. الوقائع بشكل مباشر، بحيث ال تترك جانبا للـتأويل

بمعنى استخدام الكلمات المتداولة بكثرة في الحياة اإلدارية، و تقصير العبارات، و : البساطة و الوضوح
 .تجنب التكرار و الصيغ الغامضة

نقصد به التعبير عن الموضوع بأقل ما يمكن من العبارات و ذلك تجنبا للخوض في مواضيع : االيــــجــاز
 .متعددة أو غير متجانسة

يجب ارسال الرسائل اإلدارية وفق السلم اإلداري و التنظيم الهيكلي، إذ ال يحق أن : احترام السلم اإلداري
و هذا . يكتب مثال رئيس مكتب التكوين إلى المدير مباشرة دون المرور على المدير الفرعي للموارد البشرية

 .يقتضي أيضا استعمال صيغ معينة

 

 

 الشروط الموضوعية



و صيغ ...( أتشرف -يشرفني)نعني بها استعمال صيغ التشريف عند البدء : الـمـجــامــلـة
، وكذا استخدام ...(يؤسفني --يطيب لي -يسرني)التحية عند االنتهاء، و الصيغ المهذبة عند الرد

 .اللباقة و العبارات اإليجابية و تجنب الكلمات المحقرة و المضايقة

وهو البصمة التي يتركها الشخص المحرر في النص المكتوب، فيقال عن : األسلوب اإلداري
الذي يتوفر عن أسلوب واضح و ذي محاسن بديعية  و لمسات بيانية، أنه متمكن و له أسلوب 

و الحقيقة أن فن التحرير يكتسب . أما عن الذي له أسلوب ركيك و غامض أنه غير دقيق. رائع
 .بالمعرفة و الخبرة التي ال تأتي إال بالممارسة

كل الرسائل المحررة تكون ممضية من طرف ممثلها و بالتالي فهي : المسؤولية و الحذر
و الحذر هو صفة لصيقة باإلدارة للمحافظة على هيبتها و هيبة الدولة، و . تكتسي طابع الرسمية

 .مبدأ المسؤولية يتنافى تماما مع الخطأ

 

 



 الشروط الشكلية
يجب أن تعد الرسالة اإلدارية لموضوع واحد وتحرر في وجه واحد من : وحدوية الموضوع

 .الورقة

بمعنى الدقة في تحديد الجهة المستقبلة للرسالة: احترام السلم اإلداري. 

مع ترك الهوامش وفق ما يلي 27×21: قياس الورقة: 

12: نوع الخط Times new roman 

 Arial 14 أو                

 Arabic typesetting 18أو               

 مع كتابة الدمغة و الطابع و العنوان و رقم التسجيل و المرسل و المرسل إليه

    Grasو الموضوع و المراجع و التاريخ و االمضاء و المرسل إليهم ب  

 



 تمارين
 أكتب رسالة إلى مديرية الصحة

 أكتب رسالة إلى وزارة الصحة

 أكتب رسالة إلى المراقب المالي لوالية الشلف

 أكتب رسالة الى وزارة المالية

 اكتب رسالة الى مفتشية الوظيفة العمومية

 أكتب رسالة على المديرية العامة للوظيفة العمومية



الدمغة l’entête  :وهي شعار الدولة، و هناك من يضيف الهيئة المركزية كالوزارات مثال. 

الطابع le timbre  :(.الخ...الوالية، المؤسسة، المصلحة ) وهو اسم الهيئة المرسلة للرسالة 

الرقم le numéro d’ordre  : يراعى فيه الرقم التسلسلي في الصادر، رمز الهيئة و المصلحة و المكتب ، و السنة التي صدرت
 .فيها الرسالة

المرسل l’expéditeur  :  وهو تلك البيانات التي تعرف الجهة المرسلة للرسالة سواء كانت شخصية معنوية أو صاحب الرسالة إذا
 .كان شخصية طبيعية

المرسل إليه le destinataire  : كانت شخصية معنوية أو صاحب المستقبلة للرسالة سواء وهو تلك البيانات التي تعرف الجهة
 .الرسالة إذا كان شخصية طبيعية

 (ط/ع –إ /ت)إلى، مع مراعات السلم اإلداري يتوسط بين المرسل و المرسل إليه حرف 

الموضوع Objet  : موضوع الرسالة، وهذا يسمح بالجهة المستقبلة الفهم االولي للموضع و كذا ترتيبه باختصارهو عبارة توضح. 

المرجعréférence  :نوعية النص )و يجب ان توضح فيه . يقصد بها التذكير بالوثائق القانونية التي يرجع غليها عند الضرورة
 (، الرقم التسلسلي في الصادر، تاريخ صدوره بالضبط، موضوع النص...مرسوم او تعليمة أو 

المرفقات pièces jointes  :وهي الوثائق المرسلة مع الرسالة. 

التاريخ و المكان lieu et date  : بمعنى تاريخ و مكان اصدار الرسالة و إمضائها، و قد يكون التاريخ و المكان في األعلى مقابل
 .الطابع

اإلمضاء signature  :ويكون فيه اسم و لقب و صفة المرسل، و كذا الختم و اإلمضاء الشخصي. 

المرسل إليهم destinataires  :قد توجه نفس الرسالة على عدة أشخاص، سواء لإلعالم أو على سبيل عرض الحال و غيرها.... 

 

 

 شرح عناصر التقديم للرسالة اإلدارية





 

،  ....، استنادا إلى....، تبعا ل....، إجابة على استفساركم....ردا على رسالتكم: مثل
، نضرا ...، طبقا ل....، وفقا ل....، بموجب ارسالكم المذكور في المرجع...بناء على

، تكملة لرسالتي المشار إليها في المرجع ...، في إطار العملية التكوينية الخاصة ب...ل
 ...أعاله

 

 

 

وهي تلك الصيغ التي تستخدم في المقدمة 

 :و نفرق هنا بين ما يلي

: مثليكون موضوعها من دون مرجع حيث تحرر مباشرة بعبارة احترام 

، يطيب ...، يسعدني ان أتقدم إلى ...، يشرفني أن أحيطكم علما...يشرفني أن

، ...، يؤسفني ان ألفت انتباهكم...، أتشرف بإبالغكم...لي أن أنتهي إلى علمكم

 ، ...، يؤسفني أن أطلعكم على الوقائع...يؤسفني أن اخبركم



 :وهي تلك الصيغ التي تستخدم في صلب الموضوع و نفرق هنا بين ما يلي

 

 

سوف ... حتى تسمح الظروف ب .... ، ....ليس في مقدوري : ....مثل

؛ ....ال يفوتني أن أذكركم ب... ؛ .....ال أستطيع إال... ؛ ....نوافيكم ب 

 ...تحسبا ل....

المطلوب منكم  ... ؛...سوف أتخذ اإلجراءات الالزمة.... ، ....قررت....: مثل

؛ ....وقد تبن لي... ؛ .....لقد لفت انتباهي بانكم... ؛ ....موافاتي ب 

كان ...؛...ال حضت عليكم...؛ ...أجدني مضطرا باتخاذ التدابير المناسبة....

كما أنكم  .....؛ .....لقد سبق و أن أعلنت على ....؛ ....عليكم أن تبادروا ب

 ....ملزمون ب 



 تـــــــابــــــــــع

 

 

و المتعلق ... المؤرخ في ...وذلك بالرجوع إلى نص المرسوم رقم ....: مثل

؛ ال يمكن تجاهل ...مستندا في ذلك على القرار أو المنشور .... ، ....ب

 ...  ؛ .....حسب ما تضمنته تعليمة او قرار... ؛ ....التعليمة الوزارية رقم

تستعمل عندما يتحتم على المحرر ترتيب األفكار و المعلومات المدونة في 

: مثلالرسالة و قد يأخذ هذا الترتيب أرقاما أو عبارات تشير إلى ذلك 

 ..........-2؛...........-1؛ ............انيا؛ .......أوال

؛ ..............و من جهة أخرى................من جهة ......

 و بصفة خاصة؛................بصفة عامة..............

.....  و بصفة عادية؛ وإضافة إلى ذلك................بصفة رسمية............

 ؛......فإن



و ............وختاما.............و في األخير......وآخرا.....وأخيرا: مثل

؛ ......أرجوا ان تسهروا على تنفيذ.......ونتيجة لذلك..........مجمل القول

أرجوا ان توافقوا على ...........أرجوا أن تتفضلوا بتلبية طلبي

وأخيرا تقبلوا مني سيدي المدير  ؛......؛ وعليكم موافاتي......لتمكيني...

عبارات التقدير و االحترام؛ و أخيرا تفضلوا سيدي المدير أسمى عبارات 

التقدير و االحترام؛ تقبلوا مني سيادة معالي الوزير أسمى عبارات التقدير  

 و االحترام؛  

 



 

 

 
 

 
 



 الفاصلة«،» la virgule :تستعمل لتمييز بعض أجزاء الكالم عن بعض. 

 ؛»الفاصلة المنقوطة» le point virgule  :للتميز بين الجمل الطويلة. 

 النقطة«. »le point: تشير إلى نهاية الجملة و إتمام معناها. 

 النقطتان«:» les deux points  :عليكم باتخاذ اإلجراءات الالزمة : توضعان بعد القول، مثل قال الوزير... 

 توضع بعد كالم أخذ من كالم آخر، و حذف باقي الكالم، أي توضع للداللة على الكالم : «...»النقط الثالث
 .المحذوف

 ؟»عالمة االستفهام» le point d’interrogation  : تستعمل في آخر االستفهام الذي هو طلب العلم بشيء
 .لم يكن معلوما من قبل، أي تستعمل في آخر الجملة االستفهامية

 الشرطتان«—»  les tirets  : تسميان أيضا بالعارضتين، توضع بينهما الجمل االعتراضية، مثل هذه
 .أرفعها إليك-سيدي-شكاوى

 القوسان«)(» les parenthèses  : وذلك لكتابة جملة تشرح وتوضح فكرة ما المراد منها عزلها عن
 .الفكرة الرئيسية

 عالمة التعجب«!» le point d’exclamation :  تستعمل في نهاية الجملة التعجبية التي مفادها إحساس
 ...باالنفعال، بالمفاجأة، باإلعجاب، باالستنكار 

 

العربيةعالمات الوقف في اللغة   



 تمارين
  أكتب رسالة إلى مديرية الصحة 

 أكتب رسالة إلى وزارة الصحة

 أكتب رسالة إلى المراقب المالي لوالية الشلف

 أكتب رسالة الى وزارة المالية

 اكتب رسالة الى مفتشية الوظيفة العمومية

 أكتب رسالة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية

 تدعيم المؤسسة بسيارة اسعاف

(اداريين، أطباء)تدعيم المؤسسة بمناصب مالية   

 شغل منصب عالي

 رفض مؤقت للمراقب المالي

2016فتح مسابقة التوظيف لسنة   

 



يسمى أيضا بحافظة االرسال، و هو   
وثيقة إدارية تستعمل لنقل وثائق إدارية 

رسمية من مؤسسة إلى أخرى سواًء  
 .كانت عليا أو وسطى أو دنيا

حيث تثوم المؤسسة المرسلة بتحرير 
ثالثة نسخ، واحدة تبقى في حافظة البريد 

الصادر، اما النسخة الثانية و الثالثة 
 شريطةفترسل مع الوثائق أو الملفات 

إعادة إحدى النسختين مع مالحظة 
 االشعار باالستالم

 

   

 
 
 
 

 

 



 :هو وثيقة إدارية بسيطة تستعمل لألغراض التالية 

طلب حضور الشخص إلى مقرات العمل أو قاعة  -
 .االجتماع

أو طلب حضور مصحوب بوثائق الستكمال ملف  -
 .ما

 .أو إلجراء مسابقة -

 .ويرسل االستدعاء في ظرف مقفل أو على شكل مطوية

 .يمكن إضافة موضوع االستدعاء في بعض الحاالت



 :هي وثيقة إدارية بسيطة تستعمل لألغراض التالية 

طلب حضور شخص ما إلى مقرات العمل أو قاعة  -
 لحضور اجتماع معين او جلسة عمل؛. االجتماع

أو طلب حضور شخص ما للمشاركة في نشاط  -
 .معين

 .وترسل الدعوة في ظرف مقفل أو على شكل مطوية

 .إضافة موضوع الدعوة أو جدول األعمال ضروري



 
هي وثيقة إدارية لإلخبار أو لعرض موجز لقضية 

هامة و مستعجلة وهي وسيلة من الوسائل الحديثة 
التي كثر تداولها في عصرنا نتيجة سرعة البت في 
القضايا المستعجلة لألشخاص و المؤسسات لإلفادة 

بمعلومات مستعجلة وذلك بأسلوب وجيز، دقيق 
طلب حضور شخص ما إلى مقرات العمل . وواضح

لحضور اجتماع معين او جلسة . أو قاعة االجتماع
 عمل؛

تستعمل في الحاالت االستعجالية فقط إلعطاء   -
تعليمات أو الحصول على معلومات أو األمر 

 .  بتنفيذ أمر معين

–

 

عدد   المصدر مالحظات
 الكلمات

تاريخ و ساعة  
 االرسال

رقم 
 االرسال



هو وثيقة داخلية مؤقتة، تتضمن تعليمات أو مقررات من  
الرئيس إلى مرؤوسيه قصد تنفيذها، كما تصدر أيضا من 

المرؤوسين إلى الرئيس إلفادته بمعلومات عاجلة أو آجلة، و 
 :تتخذ األشكال التالية

تصدر من الرئيس إلى مرؤوسيه قصد : مذكرة توجيهية-
 .توحيد و تحسين طرق العمل

تصدر من الرئيس للجميع في شكل : مذكرة إعالمية -
إعالن بخصوص مواعيد الزيارة مثال،  و تصدر من 

 .المرؤوسين إلى الرئيس قصد إعالمه بوضعية ما

تصدر من الرئيس إلى مرؤوسيه و : مذكرة مصلحية -
تعني جميع المصالح و الموظفين كتحديد مواقيت العمل 

 .مثال أو حمل الشارة

 



Le rapport 
هو وثيقة داخلية مؤقتة، تحرر و توقع 

دائما من المرؤوس إلى الرئيس  ترفعو 

قصد إفادته بواقعة معينة متبوعة  

باقتراح الهدف منه إبالغ الرئيس أو 

موافقته على اتخاذ تدابير عاجلة أو 

 .آجلة

– 

– 
– 

– 



هو وثيقة داخلية مؤقتة، تحرر و توقع  

دائما من المرؤوس إلى الرئيس  ترفعو 

قصد إفادته بواقعة معينةتنقل برمتها  

حرفيا دون تحريف أي كل ماشاهده 

 .المحرر



هو وثيقة إدارية يتم تحريرها الفادة   

الموظفين بوجود نشاط معين، أو لتبليغ 

 .الممولين بوجود صفقات او استشارات





 الدستور
 

 القوانين العضوية
 

المراسيم و 
 االوامر

 
المراسيم 
 التنفيذية

 
 
 
 
 

 
 القرار

 
 التعليمة

 
 المنشور

 
 المذكرة

 
 
 
 




