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 ةــــــــــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــم
 .احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على املبعوث رمحة للعاملني و بعد

ابلغة يف كل  اآاثر  هظهور فريوس جمهري مسع به الكبري و الصغري، و كان لظهور  شاء هللا و قدر أن نعيش أزمة        

اجملال التعليمي يف كل ( 12كوروان، كوفيد ) جمال، و من اجملاالت املهمة اليت أثر فيها ظهور هذا الفريوس 

و . التعليمية و اجلامعاتقرارا بغلق مجيع املؤسسات الفريوسية مستوايته، إذ إختذت دول العامل إلدارة هذه األزمة 

اجلزائر إحدى هذا اجملتمع الدويل مل تكن مستثناة، فكان لزاما أن تعدل هذه الدول و الوزارات الوصية على التعليم 

و  ت بشكل سريع جدا من ِقبل أستاذ املقياسعد  إىل تفعيل التعليم عن بعد، و تبعا لذلك جاءت هذه املذكرة اليت أ  

 .اوزت إرهاق الطالب ابحلواشي و اهلوامشحتقيقا لإلختصار و جت

حيتاجه اجلميع ا و خادمة ملقياس التحرير اإلداري الذي يمنت هذه املذكرة جاء يف شكل حماضرات مرتبة منهج        

موظفني و طلبة و يف كل التخصصات و تزيد احلاجة إليه ملن سيحملون شهادة ماسرت يف إدارة املؤسسات الوقفية و 

مسمى عنوان املاسرت حبسب  –إن شاء هللا  –ابلنظر ملا هو منتظر منهم يف قابل األايم و السنوات املكتبية، 

أتهيلهم للتسيري اإلداري و ابلتايل الرايدة و التمي ز يف التسيري، و : ختصصهم، ابستهداف حمورين أساسيني األول

ترفع اآلداء على ِغرار الدول نيات معاصرة تكوينهم لتنظيم و تسيري أنظمة املعلومات وفق قواعد و تق: الثاين

 .املتقدمة يف هذا الشأن

     

، و أن تكون مادة هذا املقياس خريا هلم و ألمتهم، لتحقيق مأمولنا و مرغوبنا و هللا أسأل التوفيق لنا و هلم    

 .انطالقا من هذه اجلامعة الرائدة احملبوبة
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 :احملاضرة األوىل

 عام مدخل 

اإلداري عبارة عن أسلوب إدارّي متمّيز يف كتابة الواثئق واملراسالت والنصوص تبعاً لصيغة حمّددة إدارّّيً أو التحرير       
رفق العام، حيث يتطلب ذلك من احملرر 

ُ
رمسّياً ابالعتماد على أسلوٍب فنٍّ متمّيز، ويّتسم هذا األسلوب أبّن له صفة امل

والتعبري املطلوب لضمان بقائها مفهومة وواضحة وابلتايل حتقيق اهلدف اإلدارّي انتقاء املصطلحات اخلاصة بكتابة الوثيقة 
عملية إنشائية وكتابية للواثئق اليت حيررها املوظفون اإلداريون : أبنه تعريف التحرير اإلداريمنها، إضافًة إىل ما تقدم ميكننا 

عناصر التحرير : تمل احملررات اإلداريّة كاًل منوتش. لغاّيت استخدامها كوسيلة ختاطب وتواصل لتحقيق مصلحة إدارية
كالرسالة والبالغ والربقّية واملذّكرة وغريها من الوسائل اليت تلجأ اإلدارة إىل استخدامها عند رغبتها : اإلداري املراسالت

سرد اإلداريّة؛ وتشمل  ويطلق عليها أيضاً واثئق ال: الواثئق. ابلتواصل مع األطراف املستفيدة من خدماهتا أو التعامل معها
إحدى : النصوص. كاًل من التقرير، وعرض احلال، واحملضر، وتستخدمها اإلدارة يف حال حدوث أمر إداري أو نشاط ما

أسلوب . الوسائل املستخدمة يف تدوين ورصد املمارسات القانونّية يف املنشأة جتاه األشخاص، كالقرار واملرسوم وغريها
ىل أنَّ املنّظمات تستخدم التحرير اإلدارّي ابنتقاء مجٍل وكلماٍت سهلِة الفهِم وبسيطة، وال تّتجه إىل التحرير اإلداري ُيشار إ

استخدام املصطلحات وتراكيب اجلمل اليت قد يشوهبا اللبس يف الفهم، وأييت حتقيق اهلدف من التحرير اإلدارّي يف توفري 
فضل أن يكون التحرير ابالعتماد على اجلمل القصرية، واألكثر دقًّة غرَضْين أساسيّ ْين ومها اإلعالم واإلقناع، فمن األ

جيب البدء ابإلشارة إىل ٌصلب املوضوع وجوهره يف مطلع املراسلة اإلداريّة لغاّيت تعريف القارئ ابملراد إيصاله له . ووضوحاً 
ير اإلداري التجّرد والتحلي مميزات التحر . ابلسرعة القصوى، مع احلرص على احلفاظ على تسلسل األفكار وترابطها

ابجلدية والرمسية مع احلرص كلياً على عدم استخدام األلفاظ واملصطلحات غري املوضوعية أو تلك املستخدمة يف اللغة 
حّررات اإلدارية

ُ
اجملاملة؛ تنقل الوثيقة اإلدارية طبيعة سلطة الدولة والسيادة فيها، حيث تصف . العامية من أهّم مميزات امل

ك واللياقة السائدة يف تلك الدولة، إال أنّه ال بد من الذكر أن اإلدارة قد توجب على أفرادها الردَّ بشكٍل سلبٍّ على السلو 
املسؤولية؛ تعترب املسؤولية أحد أهم األسس اليت تقوم عليها اإلدارة، إذ تلجأ اإلدارة إىل جتنب الصياغة . بعض الطلبات

املوضوعية؛ تشرتط أّي إدارة عمومّية على . لواثئق اليت تتطلب التوقيع من قبل املسؤولْياملنبوذة أو اجملهولة يف إعداد ا
نفسها حتقيق املصلحة العاّمة، وابلتايل احلفاظ على احلياد يف مراسالهتا ووضوحها وموضوعيتها، مع ضرورة احلرص على 

ف واألحاسيس والّتشخيص  .اإلخالص ،الدقّة ،ذراحل ،البساطة. خلو احملررات من عبارات التعسُّ
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 :احملاضرة الثانية

 أمهية التحرير اإلداري

نظرا ألمهيتها يف , لرسالة اإلدارية على وجه اخلصوص وزهنا الكبري ل واثئق اإلدارية املكتوبة عموما وللمازالت         
رج أمهيتها تبعا للمهام اليت احلياة العملية واليومية فنجدها صارت من الواثئق اإلدارية الغالبة يف االستعمال وتتد

 :تتضمنها واليت ميكن ترتيبها على النحو األيت 

  :الوسيلة الغالبة يف اتصال ويف نقل املعلومات  -1 

للمراسالت اإلدارية مكانة خاصة يف النشاط اإلداري فهي من بني الوسائل الغالبة واجلارية العمل والتعامل         
كما تعترب من بني أهم العوامل اليت تساهم يف جناح ,يجب على مستعملها حسن استعماهلا هبا يف العالقات اإلدارية ف

ابإلضافة إىل حسن استغالل , نقل املعلومات وإيصال احلقائق إىل األشخاص املعنيني أبي أمر , أي تنظيم إداري 
  .األساسية كما أهنا تعترب وسيلة تليب حاجات التبليغ, الثروة اللغوية والدقة يف التعبري 

 :مادة عمل وميدان للتطبيق   أهنا-    9

إن اإلملام بقواعد التحرير أمر ضروري وهذا من اجل التحرير السليم والتحكم يف املضمون كما إن املوظف عليه     
ا فأمهيته - املسؤول –إجياد هذه القواعد حىت يتسىن له إيصال ونقل املعلومات إىل املخاطب هبا كما يفهمها هو 

آما ,فإذا كان كالما بينهم متبادال ابلكلمة يسمى اتصاال ,العملية تشمل كل من العاملني ابإلدارة واملتعاملني معها 
 .إذا كان ابلكتابة فتسمى مراسلة أو مكاتبة 

 :أن هلا داللة مادية يف اإلثبات -    3

ابة هي أقوى األدلة يف اإلثبات وتكون لصورهتا وذالك على أساس أن الواثئق اإلدارية أوراق رمسية وأن الكت          
من   393, 393, 394املواد   تكون فيه مطابقة لألصل  خطية كانت أو فوتوغرافية حجة ابلقدر الذي  الرمسية
 املدين اجلزائري القانون

 ...كما أهنا تثبت هوية صاحبها وذالك من خالل الواثئق املرفقة هبا وذالك من انحية الكفاءة 

قليل التكاليف هل احلفظ , تسيري احلركة اإلدارية يف مؤسسة ما أو شركة ابإلضافة إىل أنه بسيط االستعمال  -4
 .سهلة للتواصل والتخاطب والتداول والرجوع إليه عند احلاجة أداة
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 :احملاضرة الثالثة

 و خصائصه التحرير اإلداري تعريف
  :أوال

  :لغة
 .تاب وغريه تقوميهوحترير الك, حرر حيرر حترير أي كتب 

 إقامة حروفها وإصالح السقط والسقط هوا خلطأ يف القول واحلساب والكتابة: وحترير الكتابة 
 هو لغة مشتقة من حرر أي أطلق صراح الفكرة أو إعطاء احلرية للتعبري

  :اثنيا
  :اصطالحا

وتستعملها كوسيلة اتصال , بواسطة موظفيها  جمموع الواثئق اليت حتررها اإلدارة"وميكن تعريفه , تعن اإلنشاء والكتابة 
 ."وكذالك للقيام بعملياهتا املختلفة بغية الوصول إىل اهلدف املسطر هلا, بغريها من املصاحل اإلدارية األخرى 

ة طريق)ولقد فضل املؤلف تسميتها ابملراسالت اإلدارية لشموليتها إذ تتناول ابلدراسة الوثيقة اإلدارية وكيفية معاجلتها 
 .أما التحرير فقد يقتصر على طريقة الكتابة والرباعة يف عرض املوضوع من خالل ترتيب أجزائه وإبراز نتائجه( الكتابة 

, فاملراسالت اإلدارية كوهنا من وسائل االتصال املباشر ال يكمن االستغناء عنها نظرا ألمهيتها يف احلياة اليومية والعصرية 
فكانت هي األداة الوحيدة اليت تنقل اخلرب وتعلم أو تبلغ املخاطب هبا عن األوضاع أو  ولقد أستخدم األولون الرسالة

بل وقبل ظهور الرسالة املكتوبة كانت هناك أنواع مجة من الرتاسل والتواصل ولعل أهم األمثلة احلمام الزاجل أو , املواقف 
 ... إليصال اخلرب عن طريق اخليول اليت يقودها فارس الذي يسافر من منطقة إىل منطقة

 خصائص التحرير اإلداري
يتميز التحرير اإلداري جبملة من اخلصائص يتصل بعضها ابلتنظيم اإلداري وما يرتتب عنها من احرتام التسلسل اإلداري 

ب أن وما يتعلق به كالتحلي بروح املسؤولية واحليطة واحلذر مث احملافظة على سر املهنة وهذه اخلصائص جي( التدرج الرائسي)
 . تتوفر يف املوظف اإلداري أو أي شخص معن هبذا النوع من التحريرات أو املراسالت

وهذه القواعد هي جزء من جمموعة الضوابط اإلدارية اليت حتكم , وهذه اخلصائص عبارة عن قواعد تنظيمية جيب احرتامها 
 : و من أسفل على النحو األيتالتنظيم اإلداري وحتدد العالقة بْي الرئيس واملرؤوس سواء من أعلى أ
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  :احرتام التسلسل اإلداري1- 

وهذا األخري يتخذ شكل هرم  –التدرج أو السلم اإلداري  –يقوم التنظيم اإلداري يف الدولة على أساس التسلسل اإلداري 
 .( ) يتجزأ إىل عدة أجزاء من األعلى إىل األسفل وفقا للقاعدة القانونية األعلى يسود األدىن

وذلك ,بد من اإلشارة إىل قاعدة أخرى جيب التقيد هبا عندما يتعلق األمر ابملراسلة الداخلية وهي احرتام السلم اإلداريوال
لْين  فالبد من أن تطنلع عليها رِؤسائك املباشرين لإلعالم ولإلدالء ,يعن أنك إذا واجهت رسالة إىل احد رؤسائك األعن

 : ( )يف عنصر املرسل إليه,ويعرب عن ذلك على النحو اآليت , ذلك  ابلرأي يف فحواها عندما يستدعي األمر
  :املسؤولية واحلذر2- 

واألصل أن رئيس , ويقصد هبا هنا سلطة اختاذ القرار مع حتمل نتائجه , إن مبدأ املسؤولية هو أساس التحرير اإلداري 
" أسندت إليه يف إطار نشاط مؤسسته طبقا للقاعدة  املؤسسة أو مديرها هو املسؤول األول عن التنفيذ السليم للمهام اليت

لكن قد يتغيب املدير ملانع ما أو يفوض بعضا من صالحياته إىل أحد مساعديه , "حيث تكون السلطة تكون املسؤولية 
فهنا جيب , فيحدث أن يتعدى هذا األخري الصالحيات املفوض فيها تفويض توقيع مكتوب أو غري مكتوب,لكثرة مهامه 

 مييز بْي ما إذا كان اخلطأ شخصيا و به تنعقد مسؤولية املفوض إليه على أساس اخلطأ أو كان مصلحيا فتتحمله اإلدارةالت
. 

وقد ينتفي اخلطأ الشخصي واملرفقي معا حْي تطغى املصلحة العامة بضروراهتا ومقتضياهتا فهنا تكون املسؤولية         
وعليه فيجب مراعاة مبدأ املسؤولية عند التحرير ومن  .ضوع القانون اإلداريعلى أساس نظرية املخاطر مما يدخل يف مو 

 بل نستعمل ضمري املفرد دون ذكر الضمري" حنن"التوجيهات املقدمة يف هذا اإلطار عدم استعمال ضمري اجلمع 
فال يغرت بنفسه بل , اوأما احلذر فهو احليطة والتحفظ فحىت ال يتحمل املرؤوس املسؤولية جيب عليه أن يكون حذرا وبصري 

عليه أن يرتك الكلمة األخرية ملن بيده اختاذ القرار وعليه أن خيتار العبارات اخلفيفة واللطيفة مع شيء من التحفظ بدال من 
 ...يتضح من ذلك...يظهر مما سبق ....يف رأيي....يبدو يل: إثبااتت صرحية وميكنه أن يستعمل العبارات التالية 

  :ة على سر املهنةواجب احملافظ3- 
تدخل هذه النقطة ضمن دراسة واجبات املوظف إال أن هلا عالقة وطيدة ابلتنظيم ككل ومببدأ املسؤولية خاصة إذ جيب 

فال يوزع أو يطلع الغري خارج ضرورات مصلحته على أي عمل أو أي شيء , على املوظف أن حيافظ على سر املهنة 
كما مينع من إفشاء واثئق املصلحة أو إتالفها , ك على حساب اإلعالم اإلداري مكتوب أو خرب يعرفه شرط أال يكون ذل
 .دون ترخيص مكتوب من رئيسه اإلداري
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 :احملاضرة الرابعة

 مميزات األسلوب اإلداري
ألهنا وسيلة تليب حاجات التبليغ األساسية ,إن استعمال الرسالة يف احلياة املهنية اليومية أصبح األمر شائعا    

الرسالة يف واقع األمر ما هي أال جمموعة من املعلومات أتيت يف شكل موضوعي وفق نظام حمكم من التمحيص ف
والدقة وان حترير الواثئق اإلدارية بتعدد أنواعها واختالف طبيعتها حتتاج إىل اإلملام بقواعد الكتابة وتعابريها أو مبعىن 

إذ يقصد به الطريقة اليت يستعملها احملرر يف ’ عم وأمشل ولألسلوب معىن آخر أ’أخر سالمة األسلوب وصحته 
اختياره للمفردات تركيبها وترتيبها ابلصيغ اليت من خالهلا ينقل لغريه الفكرة أو األفكار اليت يريد التعبري عنها أو 

 .إبالغها
 ونستخلص من هذا أن األسلوب اإلداري متميز عن األساليب األخرى كاألسلوب األديب

 : هذه املميزات فيما يليوسندرج 
   :املوضوعية 1- 

 . أن اإلدارة العامة ليست شخصا عاداي يتصرف وفق مزاجه وهواه بل هي تنظيم مجاعي بشري هادف
فاإلدارة من خالل ,أن وجود اإلدارة العامة يعطي للمراسلة نوعا من األمهية واجلدية واملكانة ويطبعها ابلطابع الرمسي 

وبعبارة موجزة على ,هتدف إىل حتقيق املصلحة العامة وجيب أن يتجسد ذالك يف كتاابهتا , ختلفة القيام أبعماهلا امل
 . احملرر االبتعاد عن النزعة الفردية ويلتزم احلياد والعواطف

ويفضل , ...يف انتظار ردكم, ...يف انتظار قراءتكم, ..يسرين : وعليه جيب إبعاد العبارات التالية عن التحرير 
 أرجو, ... ألتمس , ...يل الشرف, ...يشرفين : ال العبارات التالية استعم

  :الوضوح والبساطة 2- 
حني يقوم احملرر بكتابة مراسلة إدارية ما جيب أن يضعه أمام عينيه األشخاص املخاطبني هبا والذين خيتلفون يف 

ودون غموض وجتنب الكتابة على وعليه أن يرتجم أفكاره ويعرب عنها ببساطة , مستوى إدراك مضمون ما كتب 
فال نكتب كما نتكلم وذالك حىت يفهم املخاطبون هبا حمتواها فهما جيدا وحىت وعليه أن يرتجم أفكاره ,ضوء الكالم 

فال نكتب كما نتكلم وذالك حىت يفهم ,ويعرب عنها ببساطة ودون غموض وجتنب الكتابة على ضوء الكالم 
وحىت إن أجربان على استعمال مصطلحات قانونية أو فنية جيب االختيار األكثر  املخاطبون هبا حمتواها فهما جيدا

: وعليه دائما جيب طرح السؤال التايل " خاطبو الناس على قدر عقوهلم" بساطة واجلاري العمل هبا وفقا للقاعدة 
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 من أراسل وملن أكتب وماذا أكتب ؟
, نبغي أن تكيف على حسب الوضع الذي تتصل به كما جيب أن تكون مقنعة وذات استمالة وهذه األدوات ي

والبد من مراعاة حسن استعمال القواعد املضبوطة ,وعلى حسب املكانة االقتصادية واالجتماعية للشخص املتلقي 
اخلاصة بتقدمي البالغ فهي تسهم إىل حد بعيد يف جعله مقنعا ولتسهيل فهم الرسالة ينبغي االهتمام جبانب الشكل 

 . نوعية الكتابة من حيث وضوحها ومراعاهتا لقواعد الصرف والنحو والبالغة واإلمالء وقواعد الرتقيم مثل,والعرض 
 : ولعل ما جيعل أي بالغ مكتوب أقدر على النفاذ وأعظم جنوعا هو التقيد مبا يلي

 يستحسن أن يكون نص البالغ متألفا من ألفاظ سهلة ومتداولة وعبارات موجزة -
 .لغريبة والكلمات املستحدثة اليت مل يشع بعد استعماهلاجتنب األلفاظ ا -
 .ينبغي جتنب اخليال مما قد يسبب لبسا يف املعىن وغموضا فيه -
كما جيب أن تكون لغة الرسالة اإلدارية لغة سهلة مألوفة يف مستوى لغة الصحف واجملالت أو أرقى منها قليال  -

 جتويد معانيه وتنميق أساليبه فإنه مطالب ابلتعبري بدقة عب البالغ الذي مبعىن أن احملرر اإلداري اذ مل يكن مدعوا إىل
 .وان يكون ملما ابملصطلحات اإلدارية ذات املدلول الدقيق, يرغب يف إيصاله 

  :اإلجياز والدقة 3- 
جيب  يقصد ابإلجياز فن التعبري عن فكرة معينة أبقل ألفاظ ممكنة وذلك دون تطويل ممل وال تقصري خمل وعليه

ومن جانب أخر جيب أن تكون , استعمال مجل قصرية قدر اإلمكان على أن تكون كاملة ودالة هذا من جانب 
كما جيب , الكتابة معربة حبيث ال تتضمن املراسلة ألفاظا ميكن أن تفهم منها عدة معاين موجهة ملفاهيم خمتلفة 

 :حتاشي التكرار وعليه ال أقول
لذلك ينبغي أن , و ألهنا من الصفات املرفوضة يف الرسالة ذات الطابع اإلداري كما جيب جتنب اإلطناب واحلش

ال ينبغي , فاإلجياز إذا هو الصفة اليت جيب أن يلتزم هبا احملرر لكن اإلجياز املطلوب , يسوغ كل معىن وجوده فيها 
 . أن يصل إىل حد اإلخالل ابملعىن

فإذا كان علينا ان نراسل جهة واحدة يف مواضيع , واحد  ابإلضافة إىل أن الرسالة جيب أن تنفرد مبوضوع
 .( ) فينبغي أفراد رسالة واحدة لكل موضوع,متعددة

  :اجملاملة 4- 
تعترب اجملاملة كخاصية من خصائص األسلوب اإلداري شكال من أشكال االحرتام وجندها بكثرة يف احرتام السلم 
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 اإلداري وهي مفهومان
  ترتبط ابملراسلة ككل ومثاهلا املراسالت اإلدارية املصلحيةحني: مفهوم عام وواسع  -أ

حني نربطها بصيغة اخلامتة اليت يطلق عليها العبارة األخالقية أو عبارة االحرتام اللباقة أو اللطافة : مفهوم ضق  -ب
 . مثاهلا املراسالت اإلدارية ذات الطابع الشخصي, 

لمات لطيفة ومهذبة حىت نرتك األثر الطيب لدى املخاطب هبا وذالك ومهما كانت طبيعة املراسلة فيجب استعمال ك
 : حىت يف حالة رد سليب كرفض طلب توظيف ويف مثل هذه احلالة نستعمل العبارات التالية

وأما إذا كان اخلرب , إذا كانت الرسالة حتمل خربا سيئا للغاية " يؤسفين " ال ميكنين يف احلال ابلنسبة إىل , ...يؤسفين 
 لقد قررت مؤسستنا إيقاف استعانتنا مبصاحلكم التقنية: ون ذالك يف السوء فيستحسن أن تبدأ بدون عبارة جماملة د

كأن ترد من مدير إىل احد مستخدميه ويف هذه احلالة نستعمل : أما إذا كانت الرسالة موجهة من أعلى إىل أسفل 
 يسعدين, يطيب يل : عبارات بديلة مثل 
ويستحسن أن تبدأ بدون العبارات االستهاللية يف احلاالت . ا سارا مثل ترقية املرسل إليه مثال إذا كانت حتمل خرب 

 ...لقد تقرر تعيينكم عضوا يف جلنة التحقيق يف قضية: األخرى مثل 
 : ابإلضافة إىل وجود مميزات أخرى وجنيزها فيما يلي

ضوعية أو العامية أو املبتذلة أو املثرية لالنفعال يف ليس مثة مكان لكل األلفاظ وكل العبارات غري املو : التجرد-
 .ويت جيب أن يتسم ابجلدية والرمسيبل وحىت النسق الص, األسلوب اإلداري
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 :احملاضرة اخلامسة
 صيغ التحرير اإلداري

غزارة , احملرر  جدر اإلشارة إىل أن األسلوب اإلداري املستعمل يف املراسالت اإلدارية يتنوع بتنوع موضوع مستوى
 .أفكاره وكذالك الشخص املرسل إليه كما يتأثر ابحمليط السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف السائد

وخيتلف أسلوب الكتابة حسب وجهة اإلدارة فإذا كانت تسلطية وجدان هذه الصيغ والتعابري يف شكل أوامر 
 . راعي اجلانب اإلنساين يف عالقاهتا وحىت من خالل مراسالهتاوابملقابل قد تكون اإلدارة حيادية تعمل مبوضوعية وت

ثقافة املرسل وشخصية املرسل اليه ميكن ترتيبها على , وميكننا ترتيب هذه الصيغ اليت تتنوع بتنوع املوضوع وبنيته 
 : النحو األيت

 : صيغ التقدمي  -1  
هذه الصيغ ,املستعملة من احملرر عند الشروع يف الكتابة ويقصد هبا تلك العبارات اليت تستهل هبا الرسالة اإلدارية و 

 . متهد القارئ إىل املضمون
يشرفين اليت جيب استعماهلا مرة على األكثر إما يف بداية أو وسط الرسالة : وهذه العبارات تتجسد يف كلمة 

 : وتنقسم هذه الصيغ بدورها إىل,
 : صيغ التقدمي بدون مرجع -أ

يشرفين : راسلة وتتنوع حبسب ما إذا كانت املراسلة صاعدة أو انزلة ومن العبارات املستعملة وتستعمل يف مقدمة امل
 أن أدعوكم/أرجو / آمركم / أن أتعهد أليكم / أن أرسل إليكم / أن أطلب رأيكم / أن أعلمكم 

 : بعض العبارات املستعملة من املوظف املرؤوس
 ألتمس/ يشرفين أن أقدم لكم / يشرفين أن أقرتح عليكم / كم يشرفين أن أعرض علي/ يشرفين أن أحيطكم علما 
 …أعرتف./ يشرفين أن أبعث إليكم/ يشرفين أن أحيل عليكم 

 : صيغ التقدمي مبرجع -ب
 : تستعمل هذه الصيغ يف مقدمة املراسلة و تذكر ابملرجع املستند إليه وأتيت العبارات املستعملة على النحو األيت

 …… يشرفين, .. …………واملتعلقة بـ .. ……املؤرخة يف .. .…رقمردا على رسالتكم  -
 ..……………يشرفين أن, ……… واملتعلق بــ . ……ردا على طلبكم املؤرخ يف  -
 ..… يشرفين أن, …… واملتضمن . …املؤرخ يف .. …رقم …… بناء على -

 : صيغ العرض واملناقشة  - 2
بتنوع املوضوع املعاجل ومستوى احملرر وغزارة أفكاره وميكن ترتيبها وهي تلك املرتبطة ابملوضوع وهذه األخرية تتنوع 

 : على النحو األيت
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 : الصيغ املستعملة من الرئيس اإلداري -أ
سأختذ ./ …كان جيب عليك أو من الواجب عليك / …الحظت أو أالحظ / … قررت أو سأختذ قرارا من -

 …موقفا ما
 : الصيغ املستعملة من موظف مرؤوس -ب
 … يرجع يل أو أرى من صالحيايت../ عليك إبفاديت بكل / …ل أستطيع إال/ …أمسح لنفسي / …أعتقد  -
 : بعض صيغ الرتتيب -جـ

 .…………… : اثلثا/ ,.……………: اثنيا / , ..……………: أوال 
 ……… بصفة اثنوية./ …بصفة رئيسية / ……وبتايل ../ ……من جهة أخرى ../ ……من جهة 

 . اخل من الصيغ, ..……فإن .…فضال عن .. / …ابإلضافة إىل . / .…وابملقابل / …نظرا  -
 : صيغ تقدمي احلجج واملربرات -د

 :والبد للتأكيد على مضمون الرسالة يدعم النص مبجموعة من احلجج وهذه األخرية جيب أن تصاغ كاأليت
 ……… تطبيقا للنصوص التنظيمية املتعلقة بـ -
 ( )..………واملتعلقة ب. ………… حسب ما تضمنته املذكرة املؤرخة يف -

 : صيغ اخلامتة  -3 
ختتلف عبارات االحرتام حبسب اختالف مركز املرسل إليه والعبارة املثلى اليت ختتم هبا الرسالة اإلدارية هي العبارة 

 . إليهاليت يتبوأها املرسل إليه وجيب على احملرر عدم التملق فيها أي احرتام السلم اإلداري بني املرسل واملرسل 
 . ند إىل ند -: وختتلف حبسب احلاالت التالية 

 . من أعلى إىل أسفل -
 . من أسفل إىل أعلى -

 عبارات االحرتام
 بقبول حتياتنا اخلالصة, أرجو أن تتفضلوا سيدي

 عبارة مشاعر التقدير, وتقبلوا سيدي 
 بقبول التحيات السامية, تفضلوا سيدي 
 من نده إىل نده
 انت خالص االعتبارضما, تقبلوا سيدي 
 . عبارة مشاعران الطيبة, تقبلوا سيدي 

 تقبلوا حتياتنا اخلالصة
 (إداراي)من أعلى إىل أسفل 
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 . بقبول مشاعر االحرتام والوفاء, وتفضلوا سيدي 
 .وتفضلوا سيدي بقبول اخلص التحيات

 بقبول حتيات االحرتام, وتفضلوا سيدي 
 من أسفل إىل أعلى

 : املراسلة مع امرأة فيجب مراعاة مايلي أما ابلنسبة إذا كانت
فهذا ليس الئقا , فال ينبغي هلا أن تضم ن عبارة االحرتام يف رسالتها شيئا عن مشاعرها : إذا راسلت امرأة رجل 

 وأفضل
 .…تفضلوا سيدي بقبول حتيات التقدير: عبارة ميكن أن ختتم هبا رسالتها مثال 

 . ن املشاعر بل يكتفي ابلتحيات اخلالصة أو عبارة التقديرال جيب أن تتضم: إذا راسل رجل امرأة 
 . مشاعر الوفاء, مشاعر التقدير : ويكون التعبري كاأليت: أما إذا كانت بني امرأتني 

 :أم ا خبصوص إلغاء التحيات اخلتامية
األمر مبراسلة داخلية  عندما يتعلق, فلقد جرت العادة يف الكثري من اإلدارات إلغاء التحيات اخلتامية إلغاء كامال 

فإنه ال خيتم رسالته ابلتحيات , فإذا كتب احد املرؤوسني إىل رئيسه يف السلم اإلداري , بني الرؤساء واملرؤوسني 
 . اخلتامية املعهودة وكذالك احلال ابلنسبة للرئيس

وال حتمل يف طياهتا أدىن قدر , وهذه العادة ل ختل  بعالقات االحرتام اليت تربط بني املستخدمني يف املؤسسة الواحدة 
 .وإمن ا تقطع الطريق على الذين يرغبون يف الرتقي عن طريق التملق واإلفراط يف اجملاملة, من التحقري 
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 ....تفضلوا سيدي بقبول حتيات التقدير: عبارة ميكن أن ختتم هبا رسالتها مثال 

 . ل يكتفي ابلتحيات اخلالصة أو عبارة التقديرال جيب أن تتضمن املشاعر ب: إذا راسل رجل امرأة 
 . مشاعر الوفاء, مشاعر التقدير : ويكون التعبري كاأليت: أما إذا كانت بني امرأتني 

 :أم ا خبصوص إلغاء التحيات اخلتامية
سلة داخلية عندما يتعلق األمر مبرا, فلقد جرت العادة يف الكثري من اإلدارات إلغاء التحيات اخلتامية إلغاء كامال 

فإنه ال خيتم رسالته ابلتحيات , فإذا كتب احد املرؤوسني إىل رئيسه يف السلم اإلداري , بني الرؤساء واملرؤوسني 
 . اخلتامية املعهودة وكذالك احلال ابلنسبة للرئيس

 طياهتا أدىن قدر وال حتمل يف, وهذه العادة ل ختل  بعالقات االحرتام اليت تربط بني املستخدمني يف املؤسسة الواحدة
 . وإمن ا تقطع الطريق على الذين يرغبون يف الرتقي عن طريق التملق واإلفراط يف اجملاملة, من التحقري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 :احملاضرة السادسة
 الرســـائل اإلداريـة 

كانت شخصية وابسم املرفق تعرف الرسالة اإلدارية أبهنا وثيقة رمسية حمررة ابسم املوقع إن   :الرسائل اإلدارية: أوال

 ( ) العام أو املؤسسة إن كانت إدارية

ومبعىن آخر هي اليت يبعث هبا موظف يف إدارة أو شركة أو تبعث هبا إدارة إىل جهة أخرى ألمور ختص العمل يطلب 

 ( ) فيها مرسلها أمرا أو يرد على طلب أو يستفسر عن قضية

 : الرسائل اإلدارية املرفقية (أ

ويقصد هبا تلك الرسالة املتبادلة بني األجهزة املركزية أو األجهزة املركزية واهليئات احمللية أو بني مصاحل إدارية اتبعة 

 لنفس اجلهاز أو مستقلة ويتعلق موضوعها بتسيري املرفق

 :شكلياهتا *

لبياانت الشكلية متيزها عن غريها تتطلب الواثئق اإلدارية وعلى رأسها الرسائل اإلدارية من انحية التقدمي مجلة من ا

 :من حيث البياانت ذات األمهية والثبات وميكن تصنيفها فيما يلي

 (..…, الطابع, الدمغة ) بياانت تدعم الطابع الرمسي للمراسلة  -

 ( العنوان مث الواسطة فاإلمضاء) بياانت ضرورية لتأكيد وضع الوثيقة يف إطارها التدرجي  -

 (… , رقم الرتتيب, التاريخ , املكان ) تشخيص الوثيقة  بياانت تساعد على -

 سري جدا, سري ) بياانت ضرفية تتمثل يف املرفقات والنسخ املرسلة ضرفية استثنائية تتعلق مبحتوى الرسالة  -

….) 

 . (.…مسجل مع اإلشعار ابلوصول, مستعجل ) أو سري الوثيقة الربيدي  -

 : و األيتوسنتطرق إىل هذه البياانت على النح
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يقصد هبا جمموعة الكلمات اليت تبني اسم الدولة ويكتب أعلى وسط الصفحة خبط مميز وهو املوقع  :الدمغة *

املناسب هلا وتكون أحياان مصحوبة بشعار الدولة الذي يعكس فلسفتها وإيديولوجياهتا وجندها يف املراسالت اليت 

 تصدر من الوزارة البلدية الوالية

 : مثال 

 ابلشعب وللشعب: الشعار, رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهو 

يتكون من جمموع الكلمات املكتوبة اليت تظهر يف الزاوية اليمىن ويف أعلى الوثيقة , ويسمى أيضا العنوان: الطابع *

 .اإلدارية ومهام هذه األخرية توضيح اجلهة اإلدارية مصدر الوثيقة

 … اسم املديرية, البلدية , الوالية, اسم الوزارة  -: ويتكون من البياانت التالية 

 : رقم الرتتيب *

ويسمى برقم القيد أو رقم اإلرسال ويتكون من رقم التسجيل الذي يتبع برموز معينة وقد خيتم ابلسنة ويتخذ عدة 

 : صور منها

 ف إليه السنةرقم التسجيل متبوعا ابألحرف األوىل ملن حرر املراسلة مث األحرف ملن رقنها وتضا -

 : مثال

 الرقم الذي أعطى للمراسلة وكتب يف السجل الصادر:  91 23/ إ.ع/ن.ش/20

 ( احملرر )دمحم حممود :  م.م

 (الكاتب على اآللة الراقنة)  فريد  ليع ف.ع

 إن هذه الطريقة تسمح بتقييم عمل احملرر والراقن خالل مدة معينة

للجهة اإلدارية الرئيسية متبوعا ابألحرف األوىل للمصلحة اليت حررت أو رقم التسجيل متبوعا ابألحرف األوىل  -

 . املراسلة وقد خيتم ابلسنة
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 23/م د /  ج أ عق ع إ/91: مثال 

 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ج أ عق ع إ

 مديرية الدراسات: د,م

 لسلمي من أعلى إىل أسفلإن هذه الطريقة أكثر استعماال ومن األحسن ترتيبها حبسب تدرجها ا

, رائسة) بقي أن نشري إىل انه يكتفي برقم التسجيل يف املرسالت الصادرة من السلطة املشرفة على جمموعة املصاحل 

 .وذلك مع ذكر رموز الراقن أو دون ذكرها( …بلدية, والية, وزارة

 : مثال

 التعليم العايل و البحث العلميوزارة 

 الوزير أو الوزير

 91رقم القيد  ع ب ع ت, و /20

 :املكان والتاريخ * 

جيد التاريخ مكانه يف األعلى ويف الزاوية اليسرى من املراسلة على أن أييت قليال حتت الدمغة ويف مستوى : موقعه  -

 ( كتابة اسم املدينة كامال)أول مع بيان للطابع ويسبق التاريخ دائما مبكان إصدار املراسلة 

مكان صدور الوثيقة ويعتد به يف حساب بعض املدد إلجراء , عرفة مدى سري العمل اإلداري وتظهر يف م: أمهيته  -

 . التظلمات

 : ويف هذا املناط جيب أن نلتزم الدقة فال جيوز كتابة مثل هذه العبارات: كتابته  -

 .أكتوبر من العام احلايل 0من الشهر احلايل أو يف  0أو يف  9114اكتوبر  10يف هذا اليوم 

 9113أكتوبر  14وهران ///  9114أكتوبر  0اجلزائر يف : األصح هو و 

 -  ( املرسل واملرسل إليه) عنوان الرسالة 
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جند بيان املرسل واملرسل إليه يف الرسائل اإلدارية املصلحية مرتبا حتت التاريخ يف أعلى الوثيقة وعلى اليسار : موقعه 

 مع دخول إىل الوسط

جمردة من أية صفة أخرى أما املرسل إليه فنضيف إليه كلمة السيد جماملة ولو كانت  وجيب أن نكتب وظيفة املرسل

 ( إىل السيد) املراسلة انزلة و كاملة 

 : مثال

 وزير التعليم العايل

 إىل السيد مدير املدرسة الوطنية لإلدارة //     إىل السيد رئيس جامعة اجلزائر

رسالتنا اإلدارية ويف هذه احلالة جيب ان نستعمل العبارة بواسطة أو حتت هذا وال جيب أال ننسى الطريق الذي متر به 

 إشراف

 :يف قطاع التعليم و قد تفتح أمامكم التوظيف مثال

 مفتش الرتبية والتعليم األساسي

 إىل السيد وزير الرتبية الوطنية

 حتت إشراف السيد مدير الرتبية لوالية قسنطينة

مل الطابع صفة الرئيس اإلداري األعلى فال داعي لكتابة املرسل يف العنوان حتاشيا وجتدر اإلشارة إىل انه عندما حي

 . للتكرار

 : مثال

 ..………: املدرسة الوطنية لإلدارة اجلزائر يف

 املدير إىل السيد وزير التعليم العايل

 : املوضوع -*
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وجد يف وسط الوثيقة وحتت املرسل جيسد املوضوع حمتوى الرسالة ابختصار ويرتب حتت الطابع ورقم الرتتيب وقد ي

 إليه

 ..… تسوية الوضعية اإلدارية للسيد: املوضوع : مثال 

 .…… تزويد املدرسة بـ: أو 

 - املرجع : 

 (قرار إداري, نص قانوين) أو القانوين ( مراسلة سابقة)وهو ذالك السند اإلداري 

 . ثقة هنا مهموميكن ان نعتمد حىت على زايرة عمل أو مكاملة هاتفية وعامل ال

تسهيل عملية البحث عن ملف القضية املعروضة , وتظهر أمهية ذكر املرجع يف إعطاء أمهية أكرب للموضوع املطروح 

 . وتوفري الوقت لإلجابة عن املراسلة

 : املرجع: مثال               

 … بتاريخ…… املرسوم التنفيذي رقم 

 ……… بتاريخ. ……مراسلتكم رقم 

 .………… اتفية بتاريخأو مكاملتكم اهل

  املرفقات أو املستندات : 

قانونية أو قضائية نرفقها ابملراسلة اليت حررانها لتدعيم ما كتبناه وتربيره , وهي عبارة عن واثئق إدارية : املستندات

 وهي من البياانت الضرفية ، أما املرفقات فيذكر عددها وطبيعتها

 . واثئق 13ملف : املرفقات : مثال 

 .صفحات 13من تقرير 

 .شهادات علمية *
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 : صلب الرسالة -*

إذ يشغل حيزا  ,ولقد أدرج هنا للمكانة اليت حيتلها " طلب الرسالة " يرتبط هذا البيان ابملوضوع أكثر يدل على امسه 

 كبريا كما أن إعداد النص ذاته حتكمه منهجية معينة تتمثل يف إعداد خطة مكونة من مقدمة أجزاء مث نتيجة واضحة

. 

إن دراسة صلب املوضوع مرتبطة بدراسة تقنيات التحرير اليت حتكمها قواعد معينة من بينها االلتزام خبصائص وصيغ 

 : التحرير اإلداري اليت سبق التطرق إليها مث مراعاة العناصر التالية

 نة إلدراك مقاصد الوثيقةدراسة الوثيقة مبعىن اإلحاطة مبوضوع الرسالة وذالك من خالل القراءة املتأنية واملتمع -

 مجع األفكار ترتيبها حتريرها إعادة تصحيح األخطاء فيها -

أن اخلطة هي تصميم للموضوع وهي عمل أساسي مع املالحظ أبن ليس هناك رسالة منوذجية ابعتبار : وضع خطة -

 . توى احملرر الثقايفأن طبيعة املوضوع ختتلف ابختالف القضية املعاجلة وكذا طريقة الكتابة اليت تتأثر مبس

 : وتتكون اخلطة من العناصر املعروفة واملتمثلة يف

هو مدخل للموضوع ونقدم من خالله املطلب األساسي أو الفقرة املطروحة بصفة موجزة إذ به هنيئ : التمهيد -أ 

 . حريراملخاطب مبوضوع املراسلة وقد يكون مصحواب مبرجع أو دون مرجع ود مت اإلشارة إليه يف صيغ الت

 :املوضوع - 

وذلك بذكر عناصرها األساسية وإذا كان النص طويال فيجب , ويتعرض فيه احملرر للمسألة املطروحة بصفة حتليلية 

أن الرتتيب يكون حسب األمهية فنبدأ أبقلها قيمة إىل أقواها حجة وحىت تكون فقرات النص مرتابطة : مراعاة مايلي

 . سبقت اإلشارة إليه يف صيغ التحرير اإلدارييستحسن استعمال أدوات الربط وقد 
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 :اخلامتة -

ال يقصد هبا عبارة اجملاملة بل نعين هبا العبارة اليت تنتهي هبا املراسلة واليت قد تكون يف شكل أمر أو شكل طلب 

 والتماس

 -النسخ واملراسلة : 

الرسالة وعلى اليمني وهي نسخ طبق وتذكر غالبا يف أسفل " …نسخة إىل ..". " نسخة موجهة إىل " وقد نستعمل 

األصل للمراسلة الرمسية وتكون هلا حجة اإلثبات مىت كانت مطابقة لألصل وهي من البياانت الظرفية وترسل اىل من 

 .تبليغا, إعالما,يعنيهم موضوعها 

 النسخ املرسلة: مثال 

 (لإلعالم) نسخة من رئيس جامعة اجلزائر  -

 (  للرتتيب )نسخة إىل مصلحة املوظفني  -

 ( للتبليغ) نسخة إىل املعين  -

 : اإلمضاء -*

مث صفة املمضي وأخريا التوقيع الذي يضعه , حيث جند املفوض أي املسؤول عن الرسالة من حيث النوعية إن وجد 

, صاحب السلطة أو االختصاص فوق حمرر ما ابمسه وبشكلية معينة واثبتة وذلك لتأكيد صحة الوثيقة املكتوبة 

 .ها وليتحمل مسؤوليتهاصدق

 : أتسيسا على هذا التعريف ميكن ترتيب أمهيته يف التايل

 . اإلمضاء يعطي للوثيقة املصداقية والرمسية -

 حيدد مسؤولية املمضي -

 ميثل عالمة جماملة ابلنسبة للمرسل إليه -
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 ساسي يف الوثيقة اإلداريةو اإلمضاء يصدر من سلطة إدارية خمتصة أصال أو ممن يفوض هلم قانوان وهذا عنصر أ

 التعليم العايل و البحص العلميوزير               :إمضاء صاحب االختصاص 

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

 : املفوض عن

 43ماي  10جامعة   مدير/ ع 

 وبتفويض منه

 نيابة املديرية

.......... 

 : املرفقية منهاهناك صور أخرى للرسالة اإلدارية 

 : رسالة التذكري -

رسالة موضوعها دعوة املرسل إليه لإلجابة عن رسالة كان من املفروض أن حيررها يف مدة معقولة ولكنه مل يفعل 

 حتت الطابع" رسالة تذكري " ميتاز هذا النوع من الرسائل ابلصرامة إن كانت انزلة وحتمل إشارة , وأتخر يف الرد 

 :واإلعذاررسالة اإلنذار  -

هذا النوع من , وهي اليت تبعثها اإلدارة إىل شخص طبيعي أو معنوي لتنذره بكونه مدينا يف تنفيذ التزاماته العقدية 

 الرسائل يكيف على انه إداري مرفقي الن موضوعها يتعلق بتسيري املرفق

 : رسالة التحويل -

قد يكون هذا التحويل هنائيا أو , ئق إىل مصلحة ما هي رسالة إدارية موضوعها حتويل ملف إىل الغري أو إحالة واث

 . ( ) لإلطالع مث الرد

 : منوذج عن الرسالة اإلدارية املرفقية
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 2231نوفمرب  99املدرسة الوطنية لإلدارة اجلزائر يف 

 املدير إىل السيد وزير التعليم العايل

 ( مديرية املوظفني)  23/ر.ح/ إ .و.م/  319الرقم 

 اإلحالة إىل التقاعد: املوضوع 

, يشرفين أن أحيط علم سيادتكم أبنين تسلمت بعض الطلبات من املوظفني يعملون ابملدرسة الوطنية لإلدارة 

وابملقابل , يستفسرون عن إمكانية إدخال سنوات اخلدمة املؤداة يف حسبان معاشيهم بعد بلوغهم سن التقاعد 

 . ية سرتاد نسبة االشرتاك املقتطع من مرتباهتم يف حالة استمرارهم يف العمل حلاجة اإلدارة إليهمإمكان

 .أرجو أن تزودوين ابملعلومات املتعلقة ابملوضوع لتبليغها هلم
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 :احملاضرة السابعة

 الت قارير اإلدارية     

ض املعلومات فةاهلادوسائل االتصال واحدة من أهم تُعترب الّتقارير اإلدارية   ،  اإلداريةالّضرورية على اختاذ القرارات  إىل َعرن
فرصة الّتنبؤ حباجاهتا  نظمات، إضافًة إىل أهنا تُعطي امللناجعمعلومات يُعتمد عليها يف الّتخطيط ا تشكل أرضية كما أهنا

موضوع معْي حول والبياانت اخلاصة  احلقائقعرض ذات أثر يف عَترب ت كماُ زّيدة الكفاءة يف إجناز األعمال،   واملستقبلية، 
، هبدف بْي الرؤساء و املرؤسْيبْي مجيع الوحدات اإلداريّة،  كوسيلة اتصالُتستخدم التقارير اإلداريّة  و .أو مشكلة ما

 .لدى املنظمات و املؤسساتتوفري أداة ُتساعد على متابعة أداء العمل، ومعرفة نوعية اإلجناز وحجمه 

 :تعريف التقرير

 :جوع إىل املراجع القانونية و اإلدارية فإنه ميكن رصد مجلة تعاريف للتقرير اإلداري نذكر منهاابلر 

أبهّنا أدوات ُتساهم يف مجع كافة املعلومات الصادرة من املواقع اإلداريّة املتعددة؛ هبدف الوصول إىل أحكام  :1التعريف 
اإلداريّة املختلفة، كما ُتستخدم هذه التقارير كُأسٍس الخّتاذ  حول مدى فعالّية تطبيق املسؤوليات املوكلة إىل الوحدات
 .اإلجراءات املناسبة لتصحيح األخطاء عند احلاجة لذلك

وسيلة من وسائل االتصال الفعال يف منشات األعمال بْي املستوّيت اإلدارية، املختلفة، وبْي وحدات  : 9التعريف 
 .النشاط كل يف جمال اختصاصه

ض مكتوب جملموعه من احلقائق اخلاصة مبوضوع معْي أو مشكلة معينة، ويتضمن حتليل واقرتاحات عر  :3التعريف 
 .وتوصيات تتماشى مع نتائج التحليل

حقائق خاصة مبشكلة معينه، تعرض عرضاً حتليلياً، بطريقه مبسطه، مع ذكر االقرتاحات اليت جيب أن  :4التعريف 
 .ابلبحث والتحليل تتمشى مع النتائج اليت مت التوصل إليها

وثقيه تتضمن دراسة ملشكلة ما، هبدف نقل وإعطاء املعلومات والنتائج اليت تسفر عنها الدراسة من اجل  :3التعريف 
 .تقدمي األفكار والتوصيات

 إعالم الغري كتابياً أبمر من األمور :3التعريف 
 .شكلة ماعرض نتائج حبث، أو دراسة موضوع معْي، أو إجياد حلول مل :0التعريف 
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  :أمهية التقارير

اهلدف األساسي من كتابة التقارير ابلدرجة األوىل هي نقل املعلومات، و ميكن أن حتقق التقارير جبانب ذلك جمموعة  .1

 :من األهداف نوجزها فيما يلي

ت، ووضع اخلطط التقارير وسيله اتصالية عن طريقها يتلقى املديرون املعلومات اليت يعتمدون عليها يف رسم السياسا

واختيار أسلوب العمل املناسب داخل مؤسساهتم، كما تستخدم التقارير إلعالم املديرين بتكاليف اإلنتاج، ومشكالته، 

 .ومستوى األداء يف خمتلف األعمال يف املنشاه

يرجع ذلك لألسباب ورغم تنوع وسائل االتصال داخل دوائر األعمال، إال أن التقارير هلا أمهية خاصة بْي هذه الوسائل، و 

 :التالية

 تعترب التقارير مصدراً دائما للمعلومات ميكن الرجوع إليها يف أي وقت  1

 .تساعد التقارير أكثر من وسائل االتصال األخرى، على فهم واستيعاب املعلومات واحلقائق  2

 تعترب التقارير القاعدة األساسية اليت تتخذ القرارات بناء عليها  3

 تقارير ابالعتدال يف إعدادها إذا قورنت ببعض أساليب االتصال األخرىتتميز ال  4

 .وعلى ذلك فان التقارير املكتوبة تعترب من أهم وسائل االتصال يف منشأة األعمال

 :من الت قارير اإلدارية كثريةأنواع  وميكن متييز 

 .ق عليها يف بعض األحيان ُمذكرةهي تقارير خُمتصرة تتكون من صفحة أو صفحتْي، ويُطل :الت قارير القصرية 

هي تقارير ُمفصلة قد يصل عدد صفحاهتا إىل أكثر من ثالثْي صفحة، وعلى األغلب تكون حمتوّيهتا  :الت قارير الط ويلة 

 .َمكتوبة بشكٍل رمسّي؛ أي حتتوي على عناصر وأجزاء الّتقرير
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 . بْي جهة وأُخرى داخل املؤسسة نفسها يتم َتداول مثل هذا الّنوع من الّتقارير :الت قارير الد اخلية

يتم إرسال هذه الّتقارير من داخل املؤسسة إىل خارجها، ومن أمثلتها الّتقارير اليت مّت إرساهلا إىل جهات  :الت قارير اخلارجية

حف أو اجملالت، حبيث حتتوي على معلوما  . ت إخباريةرقابية خارج املؤسسة، وكذلك الّتقارير اليت مّت إرساهلا إىل الصُّ

حيث يتم إرسال هذه : تقارير هابطة من أعلى إىل أسفل: وتتصف هذه الّتقارير أبهنا ذات اجتاهْي :الت قارير الر أسية

الّتقارير من جهة معينة من مستوى تنظيمي عايل يف املؤسسة، إىل جهة ُأخرى ذات مستوى تنظيمي أقل، مثل الّتقارير 

 . عاملْي يف املؤسسةالّصادرة من اإلدارة إىل بعض ال

هي تقارير تصدر من جهة معينة من مستوى تنظيمي أقل يف املؤسسة، إىل جهة  :تقارير صاعدة من أسفل إىل أعلى

 .أخرى ذات مستوى تنظيمي أعلى، مثل الّتقارير الّصادرة من العاملْي إىل إدارة املؤسسة

هة معينة من مستوى تنظيمي معْي يف املؤسسة، إىل جهة أُخرى يف هي الّتقارير اليت يتم إرساهلا من ج :الت قارير األ فقية 

نفس املستوى الّتنظيمي، مثل تقارير تبادل املعلومات ووجهات الّنظر بْي العاملْي يف مستوّيت إدارية يف اجملال اإلداري 

 .نفسه، كاإلدارة املالية على سبيل املثال

 هذه الّتقارير ابستخدام مصطلحات وألفاظ رمسّية خاصة يف جمال العمل، ويكون أسلوب الّتخاطب يف :الت قارير الر مسي ة 

 .وحتتوي على عناصر الّتقارير وأجزاؤه، فهي بذلك حتتوي على الكثري من الّتفاصيل واملعلومات

أُسلوب الَعرض فيها ال يتم التقيُّد أبسلوب املخاطبة الرمسّي يف هذا الّنوع من الّتقارير، َبل يكون  :الت قارير الغري رمسي ة 

بسيطاً وسهاًل، وهي تقارير خُمتصرة أتخذ شكل املذكرات الّداخلية، مثل الّتقارير اليت يتم تداوهلا بْي العاملْي يف جمموعات 

 .العمل



26 
 

مهمة هذا الّنوع من الّتقارير تقدمي املعلومات فقط، دون أي حتليالت أو توصيات، مثل تقارير  :الت قارير اإلعالمية 

يف هذا الّنوع من الّتقارير يتم َتقدمي البياانت بغرض حتليلها : الّتقارير الّتحليلية. ر العاملْي، وتقارير املؤسسة املاليةحضو 

 . والوصول إىل معلومات ونتائج معينة، مثل تقارير اجلدوى، وتقارير تقييم العاملْي
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 :احملاضرة الثامنة

 أهداف التقارير اإلدارية

 ميكن تلخيص أهداف التقرير اإلداري يف اآليت: ير اإلداري  أهداف الت قر 

 املساعدة يف قيادة املنطمات و املؤسسات قيادة فاعلة*

نشأة ، ضعف *
ُ

 .قّوة و اتشخيص وحتليل واقع امل

 .سامهة يف توضيح اإلجنازات العامة للُمنشأةامل* 

نشأة الداخليّ  *
ُ

نشآت اليت و ة وأقسامها، تعزيز التفاعل والتواصل الداخلي بْي وحدات امل
ُ

اخلارجّي مع املؤسسات وامل

 .شروعاتامل هاركاتش

نشأة *
ُ

 .توثيق سجالت امل

 معاونه اإلدارة يف أداء وظائفها املختلفة •

 التوثيق والتسجيل •

 تبادل املعلومات •

 معلومات مرجعيةتوفر  •
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 :ةعساتاحملاضرة ال

 كتابة الت قارير اإلدارية

 باشرة تسبق كتابة التقارير اإلدارية ميكن إمجاهلا فيما يليهناك مرحلة غري م: كتابة الت قارير اإلدارية:  

 حتديد األهداف والغاية الر ئيسية من ِكتابة الت قرير  

 ستخدمة وغريها) اإلملام خبصائص ومواصفات الت قرير
ُ

 (مثل حجم الّتقرير، وعدد الّصفحات، وأنواع اخلطوط امل

 قريرلبحث عن مصادر املعلومات والبياانت لكتابة الت  ا  

 وفق التصور أسفله البدء إبعداد الت قرير : 

ه إليها الّتقرير، واتريخ الّتقرير  منتتكون  :صفحة الغالف وجَّ
ُ

عنوان الّتقرير، واسم اجلهة اليت َأعدت الّتقرير، واسم اجلهة امل

 اإلدارية القصرية، بل  ، وهذه الّصفحة ختتص ابلّتقارير اإلدارية الّطويلة، وال تُوَضع صفحة الغالف يف الّتقارير

حتتوي صفحة احملتوّيت على تفصيل ألقسام الّتقرير، والعناوين الرّئيسية فيه، ونقاطه املهمة، مع ترقيم  :صفحة احملتوايت 

 . احملتوّيت

 . ُتظنِهر للقارئ نبذة موجزة عن مضمون الّتقرير، وأمهيِته، وأهدافه، واجملال الذي يتضمُنه :امل قدمة

و واضحة،  و معقولةو قلب الّتقرير، وحيتوي على عدة أقسام كما مّت عرُضها يف صفحة احملتوّيت، ُمرتبة بطريقة ه :املنَْت 

للمعلومات واحلقائق، جداول ورسوم بيانية لتمثيل املعلومات كمّياً، شرح وتفسري عام عرض )غالبا جند يف منت التقرير

  (لنتائج الّتقرير 

 .ملقرتحات أو احللول اليت مت الّتوصل إليها، وهي من أهم عناصر الّتقريرَعرض افيها يتم  :الت وصيات
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ِكتابة املراجع يف حال االستناد إىل ُكتب وواثئق خالل ِكتابة الّتقرير، وغالباً ما ُتستخدم املراجع يف الّتقارير   :املراجع 

ستخدمة خارج املؤسسة
ُ

 . الّرمسية امل

 . رير، لتوضيح بعض أجزاء وتفاصيل الّتقرير، مثل الّصور وقوائم احلضور وغريهاهي واثئق تُرَفق ابلّتق :امل رفقات

مث حتضري ُمَسوَّدة الّتقرير واليت هتدف إىل الّتأكد من صحة وتفاصيل الّتقرير قبل تثبيته على  :حتضري مسودة الت قرير

 . فنيا و لغوّي الّنسخة الّنهائية

  بعد :ِكتابة الن سخة الن هائية للتقرير
ُ

الّتقرير بشكلِه الّنهائي، أي الّنسخة اليت سيتم يكتب الالزمة، التعديل و ةراجعامل

 اعتماُدها وتسليُمها للجهة املعنّية

  :اآلن أنيت إىل بيان و تفصيل اجململ الذي ذكرنل يف كتابة التقرتير اإلدارية

 . ومها إعداد التقرير وكتابة التقرير تتّم كتابة التقرير اإلدارّي على مرحلتْي، :كيفية كتابة تقرير إداري  

 :وميكن تلخيص مراحل إعداد التقرير اإلدارّي مبا يلي

أسئلة التقرير، وتشمل حتديد اهلدف اخلاص به، واالستخدامات : وتشمل هذه املرحلة األجزاء اآلتية :التجهيز واإلعداد 

قرتحة له، وطريقة احلصول على معلوماته، ومعرفة اجلهات أو ا
ُ

قارئ أو ُمستلم . ألشخاص الذين قد يفيدهم التقريرامل

التقرير، ويشمل حتديد اجلهة أو الشخص الذي سيستلم التقرير، ومعرفة معلوماته السابقة حول موضوع التقرير، وطريقة  

درها، املعلومات اخلاصة ابلتقرير، وتشمل نوعية وصدق مصا. كتابة التقرير اليت تتناسب معه ومع هدفه من هذا التقرير

وهي مرحلة اختيار الرؤية : تنظيم وتصميم هيكل التقرير. ومشول هذه املعلومات، واالسرتاتيجّية املستخدمة يف حتليلها

كتابة التقرير اإلدارّي كتابة التقرير اإلدارّي هي املرحلة اليت تبدأ فيها كتابة التقرير، . اخلاصة ابلتقرير، وبناء هيكله العام

 :يةوتشمل اخلطوات اآلت
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وهو حتديد الفكرة الرئيسّية اليت سيكتب عنها التقرير؛ حيث ُتساهم يف توضيح الغرض  :اختيار موضوع التقرير اإلداري   

 . من كتابته

وهو االستعانة ابملصادر املناسبة للحصول على معلومات ُتساهم يف كتابة : استخدام مراجع ملعلومات التقرير اإلداري  

انة ابلكتب، وبشبكة اإلنرتنت، كما جيب قراءة مجيع املعلومات اليت مّت احلصول عليها، وتدوين نص التقرير، مثل االستع

 . مالحظات عنها، لتوثيقها عند استخدامها يف كتابة التقرير اإلداريّ 

الحقاً  وهي ُخطة تنظيمّية ُتساهم يف ترتيب األفكار اخلاصة ابلتقرير من أجل استخدامها :إعداد خ طة للتقرير اإلداري  

، حيث يتم وضع فكرة (Mind Map :ابإلجنليزية)وتكون عادة اخلطة يف شكلها األول خريطة ذهنية . يف الكتابة

وجيب االنتباه إىل أن هذه اخلريطة يف بدايتها قد تكون على شكل خمططات أو . مركزية تتفرع منها األفكار األخرى

 . التقرير اإلداريّ رسومات، يتم االعتماد عليها الحقاً عند وضع خطة 

كتابة فقرة مقدمة التقرير : وهي املباشرة يف كتابة مجيع فقرات وبياانت التقرير، وتشمل اآليت :كتابة نص التقرير اإلداري  

كتابة مجلة مفتاحية يف بداية كل فقرة من فقرات التقرير، مع احملافظة على استخدام كلمات الوصل بْي فقرة . اإلداريّ 

كتابة قائمة . كتابة مجيع االستنتاجات اليت مّت الوصول إليها من خالل التقرير اإلداريّ . و التقرير مّتسقاً وأخرى حىت يبد

ويقوم بذلك أشخاص آخرون غري . حترير التقرير اإلدارّي والتأكد من حمتوّيته. احملتوّيت واملراجع اخلاصة ابلتقرير اإلداريّ 

رير اإلدارّي حيتوي التقرير اإلدارّي على جمموعة من األجزاء األساسّية، وجيب أن أجزاء التق. القائمْي على كتابة التقرير

حيرص الشخص املسؤول عن إعداد التقرير على توفري مجيع هذه األجزاء، وكتابتها بطريقة صحيحة ودقيقة؛ حىّت ُتساهم 

 : وفيما أييت معلومات عن هذه األجزاء. يف توضيح حمتوى وهدف التقرير اإلداريّ 

وهي الصفحة الرئيسّية للتقرير اإلدارّي، وحتتوي على معلومات عن اسم اجلهة واإلدارة اللتْي صدر عنهما التقرير،  :العنوان

 . والعنوان الرئيسّي له، واسم الشخص الذي كتبه، واتريخ كتابته
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وتشمل املقدمة غالباً املوضوع  .هي الصفحة اليت حتتوي على مجيع األفكار العامة عن التقرير :التقرير اإلداري   مقدمة

غالباً بعد إعداد مجيع صفحات التقرير  الرئيسّي، وتوضح أمهية التقرير، وتعرض هدفه األساسّي، وُتكتب مقدمة التقرير

 . اأُلخرى؛ ألهّنا حتتوي على جمموعة من األفكار الواردة يف كّل صفحاته

ساسّية يف التقرير، واليت حتتوي على أكرب كمّية من معلوماته، األ( أو الصفحات)هي الصفحة  :حمتوى التقرير اإلداري  

 . وجيب أن توزع على شكل فقرات تعتمد على تنظيم حُمّدد

 . املقرتحاتو  هنتائجخالصة التقرير، و  على هي صفحة مهمة يف التقرير اإلدارّي، وحتتوي :خامتة التقرير اإلداري  
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 مةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخل

 

تعرضنا من خالل احملاضرات املشمولة يف هذه املذكرة السريعة و املختصرة إىل أهم ما يتاج إليه طالب                

تحرير اإلداري  متخصص يف تسيري املؤسسات الواثئقية و املكتبات، بدءا من املصطلحات و التعريف و ما يشمله ال

إىل أهم حمرر إداري و هو التقرير الذي أطلنا فيه الييان و التوضيح، و ما من هدف مرجتى و ال أمل مبتغى من أن 

يتمكن الطالب حبق من هذا الفن الذي حيتاجه ليس فقط يف احمليط اإلداري بل يف كل مناحي احليايت، بدءا ابلبحث 

اخِلدمات من املؤسسات اليت تقوم عليها املدنية املعاصرة مؤسسات عن عمل بكتابة طلبات التوظيف و طلب 

 إخل....الكهرابء و املاء و الغاز 

 

 

مذكرة واحدة بل على الطالب أن يعدد املشارب و من الضرورة مبكان اإلشارة إىل أن الكتابة و فنها ال يكفيها     

فيسيل قلمه و سه ابلدربة و املكاتبة و التمثيل الكثري دروس نظرية ما مل يلزم الطالب نفالقراءات، كما ال يكفيها 

يسقل ملكته، و حيرز بذلك يف هذا الفن و املقياس مواضع متقدمة، و قتئذ ميكن القول أن اهلدف من هذا املقياس 

 .و هذه املذكرة السريعة قد حتقق و هللا نسأل ألبنائنا الطلبة النجاح و الفالح

                           

  و صلى هللا على نب ينا دمحم و على آله و صحبه و سلم                                   


