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اٌدّٙٛس٠خ اٌدضائش٠خ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌشؼج١خ 

2016َىفًثش 09:ِذ٠ش٠خ اٌظسخ ٚاٌغىبْ ثبٌدضائش                                  اٌدضائش فٟ

اٌّإعغخ اٌؼ١ِّٛخ االعزشفبئ١خ 

اٌّذ٠ش٠خ اٌفشػ١خ ٌٍّظبٌر اٌظس١خ 

:اٌٝ اٌغ١ذ                                            2016/و ف ص/:04سلُ

ِذ٠ش اٌظسخ ٚاٌغىبْ ثبٌدضائش                                                                           

ٞ ٔمض األؽجبء األخظبئ١١ٓ فٟ ؽت االؽفبي/ف:اٌّٛػٛع

َظشا نهُمض انكثُش نألؽثاء األخظائٍُُ فٍ ؽة االؽفال ػهً يغرىي يظهحح ؽة االؽفال     
تًإعغرُا يًا اَجش ػُه ػًهُاخ االجالء انً خاسج انىالَح، َششفٍُ اٌ أنرًظ يٍ عُادذكى 

.انرذخم نذي انجهاخ انًشكضَح يٍ أجم ذىجُه االؽثاء فٍ هزا انرخظض

.  ذمثهىا يٍُ فائك االحرشاو وانرمذَش    

االيؼاء                                                         





رؼش٠ف اٌشعبٌخ اإلداس٠خ اٌّشفم١خ ٚخظبئظٙب

رؼشف اٌشعبٌخ اإلداس٠خ اٌّشفم١خ ثأٔٙب رٍه اٌشعبٌخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ األخٙضح اٌّشوض٠خ 

أٚ ث١ٓ األخٙضح اٌّشوض٠خ  ٚا١ٌٙئبد اٌّس١ٍخ أٚ ث١ٓ ِظبٌر ئداس٠خ ربثؼخ ٌٕفظ اٌدٙبص 

. ٠ٚزؼٍك ِٛػٛػٙب ثزغ١١ش اٌّشفك اٌؼبَ



  اٌّشفم١خخظبئض اٌشعبٌخ اإلداس٠خ 

:  رز١ّض اٌشعبٌخ اإلداس٠خ ثّدّٛػخ ِٓ اٌخظبئض ٟٚ٘ 

٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّسشس أْ ٠جزؼذ ػٓ إٌضػخ اٌفشد٠خ ٠ٍٚزضَ اٌس١بد ثبػزجبسٖ ٠ؼًّ ثبعُ : اٌّٛػٛػ١خ

.اٌذٌٚخ ٌٚسغبثٙب

:ز١ٓ ٠مَٛ اٌّسشس ثىزبثخ ِشاعٍخ ئداس٠خ ٠دت دائّب ؽشذ اٌزغبؤي اٌزبٌٟ: اٌٛػٛذ ٚاٌجغبؽخ

ِٓ أسعً ٌّٚٓ أوزت ِٚبرا أوزت؟

ِّب ٠دت أْ ٠ؼغ أِبَ ػ١ٕ١ٗ األشخبص اٌّخبؽج١ٓ ثٙب ٚاٌز٠ٓ ٠خزٍفْٛ فٟ اٌّغزٜٛ ٚئدسان 

.ٌزا ٠دت أْ ٠زشخُ أفىبسٖ ٠ٚؼجش ػٕٙب ثجغبؽخ ٚدْٚ غّٛع. ِؼّْٛ ِب وزت



اٌّشفم١خ االداس٠خخظبئض اٌشعبٌخ 

َمظذ تاإلَجاص انرؼثُش ػٍ فكشج يؼُُح تالم انفاظ يًكُح، و رنك دوٌ ذطىَم يًم وال : اإل٠دبص ٚاٌذلخ

ذمظُش يخم، وايا ػٍ انذلح فُجة اٌ ذكىٌ انكراتح يؼثشج تحُث ال ذرؼًٍ انًشاعهح انفاظا ًَكٍ اٌ 

.ذفهى يُها ػذج يؼاٍَ او يىجهح نًفاهُى يخرهفح

.َجة اٌ َرحهً يحشس انىثُمح االداسَح تحغٍ االنرفاخ وانهثالح:  اٌّدبٍِخ



  االداس٠خاٌّشفم١خشى١ٍبد اٌشعبٌخ 

اٌذِغخ، اٌطبثغ =ٌٍّشاعٍخث١بٔبد رذػُ اٌطبثغ اٌشعّٟ 

ٚاالِؼبء

ث١بٔبد ػشٚس٠خ ٌزأو١ذ ٚػغ اٌٛث١مخ فٟ ئؽبس٘ب 

االِؼبءاٌؼٕٛاْ ِغ اٌٛاعطخ ثُ =اٌزذسخٟ

ث١بٔبد أخشٜ رغبػذ ػٍٝ رشخ١ض اٌٛث١مخ ٚر١ّض٘ب ػٓ غ١ش٘ب ِٓ 

اٌطبثغ، اٌّىبْ، اٌزبس٠خ، سلُ =اٌدٙخاٌٛثبئك اٌظبدسح ِٓ ٔفظ 

.اٌم١ذ، اٌّٛػٛع، اٌّشخغ ٚاالِؼبء

فٟ اٌّشفمبد ٚ إٌغخ اٌّشعٍخ ٚ ظشف١خ رزّثً ث١بٔبد ظشف١خ 

اٌّشخغ ٚاٌّشفمبد ٚإٌغخ =اٌّشاعٍخاعزثٕبئ١خ رزؼٍك ثّسزٜٛ 

. اٌّشعٍخ



Le timbre  اٌطبثغ

le n d’ordre

سلُ اٌزشر١ت

اٌّٛػٛع l’objet  

la référenceاٌّشخغ

اٌّىبْ ٚاٌزبس٠خ  le lieu et la 

date

les piéces jointes اٌّشفمبد

ث١بْ اٌّشعً ٚاٌّشعً ئ١ٌٗ la

la suscription  

l’en-teteاٌذِغخ 

la deviseاٌشؼبس

طٍت اٌشعبٌخ

le Corp. de la lettre

النسخ املرسلة أو نسخ  إىل
Destinataires des copies ou copies 

A 
اإلِؼبء

la signature

.................................................................................... اٌّمذِخ

.........................................................................رس١ًٍ اٌّٛػٛع 

............................................................................................

...................................................................................اٌخبرّخ 



-L’enٌذِغخ ا tête  : َمظذ تها

يجًىػح يٍ انكهًاخ انرٍ ذثٍُ اعى 

انذونح، يكاَها َكىٌ فٍ أػهً وعؾ 

ولذ ذرثغ . انظفحح وتكراتح يرًُضج

تانشؼاس انزٌ َؼكظ فهغفح انذونح 

.وئَذَىنىجُرها

َركىٌ يٍ :   Le timbreاٌطبثغ

يجًىػح يٍ انكهًاخ انًكرىتح 

انرٍ ذظهش فٍ انضاوَح انًًُُ وفٍ 

أػهً انىثُمح اإلداسَح وانرٍ ذثٍُ 

  .انجهح االداسَح انًظذسج نهىثُمح

:  Le numéro d’ordreسلُ اٌزشر١ت 

َغًً تشلى انمُذ وَركىٌ يٍ سلى انرغجُم 

تشيىص انًظهحح انًحشسج انزٌ َرثغ 

ونه أهًُح كثُشج . وَخرى تانغُحنهًشاعهح  

حُث َؼرثش كًشجغ نهىثُمح، وًَكٍ انشئُظ 

االداسٌ يٍ يؼشفح يذي كفاءج انًحشس 

.وذمُُى ػًهه خالل يذج يؼُُح

 Le lieu et laالمكان والتارٌخ 
date :ًاألعلى وفً  ٌكون التارٌخ ف

الزاوٌة الٌسرى من المراسلة تحت 

الدمغة وفً مستوى مع أول بٌان 

للطابع، وٌسبق التارٌخ دائما بمكان 

كتابة اسم المدٌنة )اصدار المراسلة 

(. كاملة

(  المرسل والمرسل إلٌه)عنوان الرسالة 

suscription : ٌكون بٌان المرسل والمرسل إلٌه

أي فً أعلى الوثٌقة وعلى )مرتبا تحت التارٌخ 

مع الدخول إلى الوسط، كما ٌتوجب كتابة ( الٌسار

وظٌفة المرسل مجردة من أي صفة أخرى، أما 

السٌد مجاملة ولو كلمة المرسل إلٌه فنظٌف إلٌه 

كانت المراسلة نازلة 



 َرؼًٍ: L’objetاٌّٛػٛع  

انًىػىع يحرىي انشعانح 

تاخرظاس، وَشذة ذحد انطاتغ 

وسلى انرشذُة ولذ َىجذ  فٍ وعؾ 

.ئنُهانىثُمح وذحد انًشعم 

 Le corps deصلب الرسالة 
la lettre : إن إعداد النص

تحكمه منهجٌة معٌنة تتمثل فً 

إعداد خطة مكونة من مقدمة، 

.أخٌرا الخاتمة وثم موضوع 

َرًثم فٍ : La référence اٌّشخغ

أو ( يشاعهح عاتمح)انغُذ اإلداسٌ 

َض لاَىٍَ أو ذُظُى أو )انماَىٍَ 

( حكى)، أو انمؼائٍ (لشاس ئداسٌ

.انًشاعهحانًؼرًذ ػهُه فٍ ذحشَش 

الوثائق المرفقة  المرفقات أو

Les pièces jointes : ًه

وثائق إدارٌة أو قضائٌة نرفقها 

بالمراسلة التً حررناها لتدعٌم 

ما كتبناه وتبرٌره، وهً من 

. البٌانات الظرفٌة



 Destinataires desإٌغخ اٌّشعٍخ
copies : َغخح يىجهح انً"َغرؼًم ":

انشعانح أو ػهً أعفم ذزكش غانثا فٍ 

انًٍُُ، وهٍ َغخ ؽثك األطم نهًشاعهح 

انشعًُح وذكىٌ نها حجح االثثاخ يرً 

.  كاَد يطاتمح نألطم

َطهك ػهً : La signatureاإلِؼبء 

يجًىع انثُاَاخ انرٍ ذحذد انًغإول ػٍ 

َىػُح انرفىَغ ثى طفح انًًؼٍ،  ،انشعانح

وأخُشا انرىلُغ انزٌ َؼؼه طاحة انغهطح أو 

االخرظاص فىق يا حشس تاعًه وتشكهُح 

، ورنك نرأكُذ طحح انىثُمح وثاترحيؼُُح 

.انًكرىتح وطذلها ونُرحًم يغإونُرها



ئرا أيؼً طاحة : ئِؼبء ِجبشش  -1

,  انىانٍ,انىصَش )االخرظاص تُفغه 

َكفُه أٌ َؼُف اعًه تانكايم ....( انًذَش

. ذحد طفره 

ئرا ( انرفىَغ): إمضاء غٌر مباشر  -2

طفح : َركىٌ يٍ  وأيؼً يٍ يفىػه فٍ رنك 

ؽثُؼح انرفىَغ +انًفىع 

طفح انًفىع ئنُه

ذىلُغ 

نمثه انكايم     واعًه 

اإلمضاء  كٌفٌات



ػُذ يغادسج : ثب١ٌٕبثخ  االِؼبء-3

اعرمانح )يا نًُظثه نغثة يا  يغإول

هزا تغُح اعرًشاس  و...( اَرذاب ,ئلانح ,

االداسٌانؼًم 

 نهًُاجًُديذَش انًذسعح انىؽُُح /ع:  ِثبي 

ترفىَغ يُه                                                     وو ئداسج انظحح 

يذَش انذساعاخ تانُُاتح 



ئرا كاٌ األطم فٍ : اإلِؼبء ثأِش ِٓ 

انرفىَغ أٌ َكىٌ يكرىتا نًذج غُاب 

َُرهٍ تؼىدج انًفىع   وانًفىع 

:ِثبي

تأيش يُه  وانىصَش / ع

يذَش انذَىاٌ 

غاصٌ يغؼىد 



َشثه ئنً حذ يا : اإلِؼبء ثزشخ١ض ِٓ -5

ئر َرى ترمذَى انشئُظ اإلداسٌ ,اإليؼاء تأيش يٍ 

ذشخُض نهًشؤوط نإليؼاء ػهً يجًىػح 

نكُه لذ َكىٌ , يحذدج يٍ انىثائك اإلداسَح 

يكرىب أو شفىَا كًا أَه أشًم يٍ اإليؼاء تأيش 

.يُه

:ِثبي 

ترشخُض يُه وانًذَش / ع 

األيٍُ انؼاو

انرىلُغ 

سَاع تىػىد



انؼذَذ يٍ أَىاع انشعائم اإلداسَح انًشفمُح ذخرهف تاخرالف ذىجذ 

انغشع انزٌ ذحشس ألجهه، و عُكرفٍ يٍ خالل هزا انثحث تزكش انثؼغ 

: يُها

 اٌّشفم١خاإلداس٠خ أٔٛاع اٌشعبئً 



اٌدضائش٠خ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌشؼج١خاٌدّٙٛس٠خ                                                

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجسث اٌؼٍّٟٚصاسح                                                   

خبِؼخ اٌدضائش        

................اٌدضائش فٟ                                           سئ١ظ اٌدبِؼخ                                                       

و١ٍخ اٌسمٛق     ئٌٝ اٌغ١ذ ػ١ّذ                                                                                 2016/ج.س/ج.ج/210اٌشلُ 

          

اٌؼبٌمخ   رغ٠ٛخ اٌٛػؼ١بد اإلداس٠خ : اٌّٛػٛع 

...........ثزبس٠خ........سعبٌخ سلُ: اٌّشخغ

  

ثأْ اٌٛػؼ١بد اإلداس٠خ ٌجؼغ اٌّذسع١ٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌى١ٍزىُ ثم١ذ ػبٌمخ ألص٠ذ ِٓ عٕز١ٓ ثغجت ػذَ أروشوُ 

اٌؼًّ اٌخبطخ ثُٙ، أٚ ِسؼش اٌّدٍظ اٌؼٍّٟ ثبٌٕغجخ ٌٍز٠ٓ رغّر ٌُٙ ِإ٘الرُٙ ثبإلدِبج فٟ  ئعزئٕبفئسعبٌىُ ٌّسبػش 

ٚػ١ٍٗ فّٓ . ٚ رٌه ثبٌشغُ ِٓ ِشاعٍزٟ اٌسبطخ ثُٙ، ٚاٌّشبس غ١ٍٙب فٟ اٌّشخغ........ اٌغٍه إٌّبعت، ٚاخض ثبٌزوش

.اٌٛاخت ئسعبٌٙب ززٝ رزّىٓ اٌّظبٌر اٌّؼ١ٕخ ثشئبعخ اٌدبِؼخ ِٓ رغ٠ٛزٙب

سئ١ظ خبِؼخ اٌدضائش                                                                                                    

ٚ اٌٍمت  اإلعُ                                                                                                           

:   la lettre de rappelسعبٌخ اٌززو١ش

ػجبسح ػٓ سعبٌخ ئداس٠خ ٠ذٚس ِٛػٛػٙب زٛي دػٛح ٟ٘ 

اٌّشعً ئ١ٌٗ ٌإلخبثخ ػٓ سعبٌخ وبْ ِٓ اٌّفشٚع أْ ٠سشس٘ب 

فٟ ِذح ِؼمٌٛخ ٌىٕٗ رأخش فٟ اٌشد، ٚ ٟ٘ رز١ّض ثبٌظشاِخ  ئْ 

.  رسذ اٌطبثغ " سعبٌخ رزو١ش" وبٔذ ٔبصٌخ ٚ رسًّ ئشبسح 



اٌدّٙٛس٠خ اٌدضائش٠خ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌشؼج١خ

ٚصاسح اٌظسخ ٚ اٌغىبْ ٚ ئطالذ اٌّغزشف١بد

2016أوزٛثش : اٌّذ٠خ فٟ                                                         ِذ٠ش٠خ اٌظسخ ٚ اٌغىبْ ثبٌّذ٠خ                                           

ِظٍسخ اٌزخط١ؾ ٚ اٌٛعبئً 

اإلعزثّبسادِىزت اٌظفمبد ٚ 

:ئٌٝ اٌغ١ذ                                                                                       2016/أ.ص.َ/ٚ.د.َ/َ.ط.ص.َ/06:سلُ

اٌّإعغخ ألشغبي اٌجٕبءِذ٠ش                     

01ئػــــــــــــــــزاس سلُ 

ٚ ثبٌخظٛص خٕبذ اٌٛالدح ٚ اٌدشازخ، أؽٍت  اإلعزشفبئ١خٔظشا ٌٍزّبؽً اٌّغدً ِٓ ؽشفىُ فٟ ئٔدبص ِششٚع ر١ٙئخ اٌمبػبد   

.ِٕىُ اإلعشاع فٟ ئٔدبص اٌّششٚع ٚ ئٔٙبئٗ فٟ ا٢خبي اٌّسذدح

:ٔغخ ِشعٍخ ئٌٝ

.اٌٍدٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍظفمبد-

.ٚصاسح اٌظسخ ٚ اٌغىبْ ٚ ئطالذ اٌّغزشف١بد-

اإلِؼبء                                                                                                                                   
la اإلػزاس أٚ اإلٔزاس سعبٌخ mise en demeure.  

 أٚ ؽج١ؼٟ شخض ئٌٝ اإلداسح رشعٍٙب ئداس٠خ سعبٌخ ػٓ ػجبسح ٟ٘

 فٟ رأخشٖ وْٛ ٚ اٌزؼبلذ٠خ، ئٌزضاِبرٗ رٕف١ز فٟ ِذ٠ٕب ثىٛٔٗ ٌزٕزسٖ ِؼٕٛٞ،

 ؽج١ؼٟ شخض اٌشعبٌخ ٘زٖ ؽشفٟ أزذ أْ ِٓ ثبٌشغُ ٚ ٌٍدضاء، ٠ؼشػٗ رٕف١ز٘ب

 ثزغ١١ش ٠زؼٍك ِٛػٛػٙب ألْ ِشفم١خ ئداس٠خ سعبٌخ أٔٙب ػٍٝ رى١ف أٔٙب ئال

  . اٌؼبَ اٌّشفك



 اٌغ١ش ئٌٝ ٍِف رس٠ًٛ ِٛػٛػٙب ئداس٠خ سعبٌخ

 اٌزس٠ًٛ ٘زا ٠ىْٛ لذ ِب، ِظٍسخ ئٌٝ ٚثبئك ئزبٌخ أٚ

  .اٌشد ثُ ٌالؽالع أٚ ٔٙبئ١ب

 la lettre de transmission سعبٌخ اٌزس٠ًٛ



طُغ انرحشَش اإلداسٌ

ط١غ اٌزمذ٠ُ 

: ط١غ رمذ٠ُ ثذْٚ ِشخغ-

٠ششفٕٟ أْ أػٍّىُ، أْ 

أدػٛوُ، أْ أالزع، اسخٛ

اٌؼجبساد اٌّغزؼٍّخ ِٓ -

:  اٌّٛظف اٌّشؤٚط

٠ششفٕٟ اْ از١طىُ ػٍّب، 

٠ششفٕٟ اْ اػشع ػ١ٍىُ

سدا : ط١غ اٌزمذ٠ُ ثّشخغ-

ػٍٝ ِشاعٍزىُ اٌّشبس 

ٚ .....ا١ٌٙب فٟ اٌّشخغ

.....٠ششفٕٟ.....اٌّزؼٍمخ ة

ط١غ اٌؼشع ٚإٌّبلشخ

اٌظ١غ اٌّغزؼٍّخ ِٓ اٌشئ١ظ -

لشسد اٚ عأرخز : االداسٞ

لشاسا ِٓ، الزظذ اٚ االزع

اٌظ١غ اٌّغزؼٍّخ ِٓ ِٛظف -

اػزمذ، اس٠ذ ِٓ : ِشؤٚط

ع١بدرىُ ثافبدرٟ اعدً

: ثؼغ ط١غ اٌزشر١ت-

ِٓ خٙخ ’ :..ثب١ٔب’:....اٚال

ِٓ خٙخ اخشٜ,

ط١غ رمذ٠ُ اٌسدح ٚ -

رطج١مب ٌٍٕظٛص : اٌّجشساد

....اٌزٕظ١ّ١خ اٌّزؼٍمخ ة

ٚ فٟ اٌخبرُ، :ط١غ اٌخبرّخ 

ٚفٟ إٌٙب٠خ، ٚ ِّب عجك

:اسخٛ اْ 

رزخز وً اٌزشر١جبد االصِخ 

......ي



الرسالة االدارٌة ذات الطابع الشخصً 

 الشخصً، والطابع االداري الطابع بٌن ٌجمع الرسائل من النوع هذا ان

 قد بنفسه، (صاحبها) محررها تخص ولكن ادارٌة بوضعٌة موضوعها ٌتعلق فقد

 لحضور كدعوة الشخصً الطابع علٌه ٌغلب موضوعها لكن ادارٌتان الجهتان تكون

....تهانً تقدٌم أو حفل

 طابعها فً الشكل حٌث من المرفقٌة االدارٌة الرسائل عن الرسالة هذه تتمٌز كما

 الرسائل من أسلوبها فً وتقترب والمجاملة، النداء لعبارتً واستعمالها الوجٌز

 الٌه بالمرسل الخاصة المعلومات تكون وقد .الخاصة الشركات أو األفراد بٌن المتبادلة

 حالة) مثل الٌسار وعلى الصفحة أعلى فً (والعنوان الصفة كامل، اسم) فً المتمثلة

  .(والدعوات التهانً حالة ) مثل الٌمٌن على الصفحة أسفل فً نجدها وقد (الطلبات





الطابع
المكان و التارٌخ

المرسل الٌه

الموضوع

عبارة النداء

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........

عبارة المجاملة
االمضاء

:حالة الطلبات

و مما تجدر مالحظته أن المعلومات الخاصة بالمرسل إلٌه قد نجدها فً أسفل الصفحة و : مالحظة
(حالة التهانً و الدعوات)على الٌمٌن

الوزٌر،  المدٌر،سٌادةسٌدي ،سٌدي 

......اإلمام السفٌر،فضٌلةسعادة 

.و التقدٌر اإلحترامتقبلوا أعمق -
و التقدٌرات اإلحتراماتتقبلوا فائق -

.و التقدٌر اإلعتبارتقبلوا فائق -



2016ٔٛفّجش  09اٌّذسعخ اٌٛؽ١ٕخ ٌإلداسح                                                                           اٌدضائش فٟ 

اٌّذ٠ش           

ع١ذٞ سئ١ظ اٌدبِؼخ،       

 ثّٕبعجخ 2016 ٔٛفّجش 20 ٠َٛ  اٌدبِؼٟ ثبٌٕفك عزٕظّٛٔٗ اٌزٞ ٌسفً ا زؼٛس ثذػٛرٟ رفؼٍزُ ٌمذ

 ٚ اٌذػٛح ٘زٖ ػٍٝ اشىشوُ ار أٟ اٌزخظظبد ِخزٍف فٟ اٌغٕخ ٘زٖ خشخٟ اٌّزفٛل١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌدٛائض رٛص٠غ

 فٟ اٌّذسعخ عزٕظّٙب اٌزٟ اٌذساع١خ اال٠بَ ػٍٝ اششف ٌىٟٛٔ اٌسؼٛس ػذَ ػٓ ٌىُ اػززس فبٟٔ , اٌّجبدسح ٘زٖ ػٍٝ

  اٌفزشح ٘زٖ

ٚاٌزمذ٠ش االززشاَ فبئك ِٕٟ رمجٍٛا

                                                      

ِذ٠ش اٌّذسعخ اٌٛؽ١ٕخ ٌإلداسح                                                                      

  د.ا                                                                                          


