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 كتابة الرسائل: الرسالة الشخصية ، الرسالة اإلدارية

الرسالة من فنون النثر األدبي، و هي مرتبطة بتحّضر المجتمع و وجود مؤسسات          

منظمة. و قد وجدت بعد اكتشاف اإلنسان للكتابة، و هي تقوم بدور مهم في تواصل الناس و 

 حفظ حقوقهم و قضاء حوائجهم.

و و قد عرفت الرسائل قديما بالمكاتبات أو المراسالت، و هي نوعان: الرسائل الشخصية 

 الرسائل اإلدارية.

 

 الرسائل اإلدارية:

و تسمى أيضا الرسائل الرسمية، الكتب الرسمية، المراسالت الرسمية، و التي يجري تبادلها 

 بين الدول، و بين المؤسسات الرسمية، أو بين جهة رسمية و شخص معين أو العكس.

 سمات الرسائل الرسمية:

 الموضوعية، -

التواريخ و الموضوع من أجل اإلسراع في اإلنجاز و الدقة و الوضوح في األرقام و  -

 تجنب التعميم،

 الصدق و األمانة في نقل المعلومات، -



 التأدب في الطلب و عدم استخدام صيغ األمر و النهي بصورة مباشرة، -

 وضوح الكلمات و المعاني، و االبتعاد عن األلفاظ الغامضة،  -

 تحديد األفكار، و تخصيص فقرة لكل فكرة، -

ح المطلوب في أوجز صورة، حتي  - اختصار و اإليجاز و عدم التكلف، بحيث يوضَّ

 يساعد الموظفين في التعامل معها وقضاء حاجته،

 عدم تكرار الفكرة و المعلومات في الرسالة، -

حسن تنظيم الكتابة، و ما يقتضيه من حسن الخط، و عدم الكتابة على ظهر الورقة  -

 عند الضرورة،األولى، و استعمال ورقة ثانية 

سالمة اللغة، و ذلك بخلو الرسالة من األخطاء اإلمالئية و النحوية و الطباعية، و  -

 االهتمام بعالمات الترقيم.

 

 األجزاء الرئيسية للرسائل اإلدارية

تتكون الرسالة اإلدارية من عدة أجزاء، قد يختلف توزيعها على الورقة، و 

 هي:

 الصفحة في األعلى، و يكتب في وسط  En-têteالعنوان: -1

 اسم الجهة المصدرة للرسالة، و يكتب في األعلى على يمين الصفحة،   -2

الرقم: و هو رقم يوضح تسلسل الرسالة بين كل ما أصدرته المؤسسة حتى ذلك  -3         

 التاريخ، و يكتب أسفل اسم الجهة المرسلة ،

على يسار الصفحة في مكان تحرير الرسالة الرسمية و تاريخها، و يكتبان  -4

 األعلى،



 المرسل) صفته الرسمية أي وظيفته( -

 المرسل إليه ) صفته الرسمية أي وظيفته( -5

 التحية االفتتاحية، و تكون بعدة صيغ، مثل: -6

 تحية طيبة، و بعد            

 أما بعد:،           

ت وجيزة الموضوع: و يكتب بدقة في سطر ملخصا مضمون الرسالة في كلما -7    

 تسمح للمتلقي بتكوين فكرة على الرسالة قبل قراءة التفاصيل، 

المرجع: و الذي يعتبر السند الذي ترجع إليه اإلدارة عند اإلجابة عن رسالة ما،  -8    

فقد يكون المرجع رسالة واردة إليها من جهة معينة، عندئذ يتضمن المرجع رقم الرسالة 

 الواردة و تاريخها، مثل:

 المرجع: رسالتكم رقم......المؤرخة .......                    

 و تعاد اإلشارة إلى المرجع في صلب الرسالة،

صلب الرسالة) مضمونها(: و هو النص المعبر عن المعلومات أو األفكار المراد  -9    

و تبليغها إلى المرسل إليه. و يتشكل صلب الرسالة من عدة فقرات، و يتضمن المقدمة 

 العرض و الخاتمة:

المقدمة: تستهل الرسالة بعبارات و صيغ تتميز بالتهذيب و اللباقة،  وتحرص  -أ      

على تهيئة المتلقي ذهنيا و نفسيا و تمهد لعرض الموضوع. و تختلف صيغ المقدمة 

بحسب نوع الرسالة، فالرسائل التي تحرر بأول مبادرة تستخدم صيغ استهالل بدون 

 مرجع، مثل:

 يشرفني، أو يسعدني، أو يؤسفني ...       



أما الرسائل التي تحرر ردا على رسالة أخرى أو تذكيرا برسالة سابقة، فتستخدم صيغ 

 استهالل بمرجع، مثل:

 ردا على رسالتكم رقم....... بتاريخ        

 تذكيرا برسالتكم رقم........بتاريخ         

لقضايا المراد إبالغها إلى المرسل إليه. و يتم العرض: و يتضمن المعلومات و ا -ب    

فيه ترتيب األفكار ترتيبا سهال منطقيا ليسهل فهمه. و يجب مراعاة العالقة بين المرسل و 

المرسل إليه، حيث يتم اختيار العبارات المناسبة تبعا لذلك، فالمرؤوس يخاطب رئيسه 

 بعبارات تفيد االمتثال، مثل:

 اجبي.....أعتقد أنه من و        

 ال أستطيع إال......        

 ال أملك إال......        

 في حين يستعمل الرئيس صيغا تفيد ممارسة سلطته، مثل:

 كان يجب عليكم......      

 عليكم بإفادتي.........      

 قررت.........     

تكلف فيها، في  الخاتمة:  وهي جملة مرتبطة بالموضوع و مختصرة و طبيعية ال -ج          

فقرة مستقلة يطلب فيه الرد غالبا و تتضمن عبارات تترك انطباعا حسنا في نفس المتلقي أو 

ترغبه في المبادرة باإلجابة عن الطلب، و تقرن هذه العبارات بصيغ المجاملة و التقدير، 

 مثل:

 و تقبلوا فائق االحترام و التقدير        



 فائق االحترام و تفضلوا سيادتكم بقبول        

المرفقات: إشارة جانبية في أسفل الرسالة جهة اليمين إلى األوراق و الوثائق المرفقة  -10

 بالرسالة. إشارة إلى الجهات األخرى المرسل إليها الرسالة نفسها إن وجدت.

اسم المرسل و توقيعه و منصبه: التوقيع يحدد المسؤولية، و يكتب أسفل الرسالة جهة  -11

 ، و يتضمن الوظيفة و التوقيع و االسم الكامل.اليسار

 و إليك نموذجا لرسالة إدارية:

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

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 لوالية وهرانمديرية التربية 

الرقم:..........                                                                  المكان و 

 التاريخ:............

 السيد مدير التربية

 إلى من يهمه األمر                                      

 الموضوع: التفوق الرياضي         

 02/09/2010بتاريخ  13/77ير المدرسة االبتدائية النجاح/خ رقم المرجع: مراسلة السيد مد

 تحية طيبة و بعد:   

ردا على المراسلة المشار إليها في المرجع أعاله و المتعلقة بإعطاء شهادة االنتماء إلى فريق 

كرة السلة، يشرفني أن      أعلمكم بأن التلميذ علي محمد كان أحد العبي فريق المدرسة في 



و قد حصل على كأس كرة السلة على مستوى  2009/2010كرة السلة للعام الدراسي لعبة 

 المقاطعة.

 و بناء على طلبه، أعطي هذه الشهادة حسب األصول.      

  تقبلوا فائق االحترام.                               

                                                                              

 نسخة للسيد مدير األنشطة -

نسخة للسيد مدير المدرسة                                                             االسم و  -

 اللقب

 الوظيفة                                                                                           

 التوقيع و الختم                                                                                     

........................................................................................ 
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تتنوع الرسائل اإلدارية من حيث المضمون، لكنها تتفق من حيث الشكل، اكتب موضوع    

 رسالة إدارية من اختيارك وفقا لما درست في الحصة النظرية.

 

 


