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 . أهمية التحرير اإلداري :4

 وزنـها الخصوص وجه على اإلدارية والرسالة عموما الـمكتوبة اإلدارية للوثائق مازالت

 الغالبة اإلدارية الوثائق من صارت فنجدها واليومية العملية الحياة في ألهـميتها نظرا الكبير،

 النحو على ترتيبها يـمكن والتي تتضمنها التي للمهام تبعا أهـميتها وتتدرج االستعمال في

 التالي:

 الـمعلومات : نقل وفي االتصال في الغالبة . الوسيلة1

 والجاري الغالبة الوسائل بين من فهي اإلداري النشاط في خاصة مكانة اإلدارية للمراسالت

 تعتبر كما استعمالها، حسن مستعملها على فيجب اإلدارية العالقات في بـها والتعامل العمل

 الحقائق وإيصال الـمعلومات نقل إداري، تنظيم أي نـجاح في تساهم التي العوامل أهم بين من

 والدقة اللغوية الثروة استـغالل حسن إلى باإلضافة أمر، بأي الـمعنيين األشخاص إلى

 األساسية. التبليغ حاجات تلبي الوسيلة تعتبر أنـها كما والتعبير،

 للتطبيق : وميدان عمل مادة . أنـها2

 في والتحكم السليم التحرير أجل من وهذا ضروري أمر التحرير بقواعد اإللـمام إن

 الـمعلومات ونقل إيصال له يتسنى حتى القواعد هذه إيـجاد الـموظف على أن كما الـمضمون،

 باإلدارة العاملين كل تشمل العملية فأهـميتها -الـمسؤول–هو  يفهمها كما بـها الـمخاطب إلى

 فيسمى بالكتابة كان إذا أما اتصاال، يسمى متبادال بينهم كالما كان فإذا معها، والـمتعاملين

 مكاتبة. أو مراسلة

 اإلثبات : في مادية داللة لها . أن3

 وتكون اإلثبات، في األدلة أقوى هي الكتابة وأن رسـمية أوراق اإلدارية الوثائق تعتبر

لألصل.  مطابقة فيه تكون الذي بالقدر حجة فوتوغرافية أو كانت خطية الرسـمية لصورتـها

 الكفاءة. ناحية ومن بـها الـمرفقة الوثائق خالل من وذلك صاحبها هوية تثبت أنـها كما

 قليل االستعمال، بسيط أنه إلى باإلضافة شركة أو ما مؤسسة في اإلدارية الحركة تسيير

 والتخاطب للتواصل سهلة أداة أنه كما الحاجة عند إليه والرجوع الحفظ حيث من التكاليف

 والتداول.

 اإلداري : التحرير . خصائص5

 يترتب وما اإلداري بالتنظيم بعضها يتصل الخصائص من بـجملة اإلداري التحرير يتميز

 الـمسؤولية بروح كالتحلي به يتعلق الرئاسي( وما )التدرجاإلداري  التسلسل احترام من عنها

 في تتوفر أن يـجب الخصائص وهذه الـمهنة سر على الـمحافظة ثم والحذر والحيطة

 الخصائص اإلدارية. هذه التحارير من النوع بـهذا معني شخص أي أو اإلداري الـموظف

 التي اإلدارية الضوابط مـجموعة من جزء وهي احترامها يـجب تنظيمية قواعد عن عبارة
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 أسفل من أو أعلى من سواء والـمرؤوس الرئيس بين العالقة وتـحدد اإلداري التنظيم تـحكم

 اآلتي: النحو على

 اإلداري : التسلسل احترام –. 1

 األخير وهذا -اإلداري السلم أو التدرج –اإلداري  التسلسل أساس على اإلداري التنظيم يقوم

 األدنى. يسود : األعلى القانونية للقاعدة وفقا األسفل إلى األعلى من يتجزأ هرم شكل يتخذ

 تحترم خاصة وصيغ تعابير استخدام خالل من ويبرزه التدرج هذا يعكس اإلداري واألسلوب

 بلين نظرائه، أو مرؤوسيه يخاطب كما رئيسه المجرر يخاطب ال بحيث التسلسلية، الفوارق

 : أمثلة مناسبة وعبارات خاصا أسلوبا كلجهة تقيل

 كبرى،أهمية  يولي يشيد، يلزم/ يفرض، يدعو، علم، إلى ينهي    اإلنتباه، : يلفت الرئيس -

  de vouloir bienيتفضل، بأن مرؤوسيه من يرجو على، السهر يرجو
 سل،ر                     ي يفيد، رئيسه، على يقترح يشكر، يرجو، : يعرض، المرؤوس -

 بأن رئيسه من ،يرجو  de bien vouloir  التفضل، يقبل من رئيسه من يرجو يقدم،

 واإلخالص. اإلحترام عبارات يتقبل

 الداخلية بالـمراسلة األمر يتعلق عندما بـها التقيد يـجب أخرى قاعدة إلى اإلشارة من والبد

 إذا أنك ذلك يعني اإلداري،                                                       السلم احترام وهي

 لإلعالم الـمباشرين رؤسائك عليها تْطلع أن من فالبد األْعلْين رؤسائك أحد إلى رسالة وجهت

 في اآلتي النحو على ذلك عن ويعبر ذلك األمر يستدعي عندما فحواها في بالرأي ولإلدالء

 إليه: الـمرسل عنصر

 : أمثلة

 التربية مدير بوساطة األساسي، التعليم مفتش السيد بوساطة التربية مدير السيد إلى -

 .األساسية

 رئيس بوساطة الموظفين مدير بوساطة والغاز للكهرباء الوطنية الشركة مدير السيد إلى -
 .العامة الوسائل مصلحة

 المحاسبة. مصلحة رئيس بوساطة المالية مدير السيد إلى -

 : مرؤوسه اإلداري الرئيس يـخاطب عندما : األولى الحالة

 الرئيس فيهما يوجد أن يـمكن التي طرفين أو وضعيتين بين نـميز أن يتعين اإلطار هذا في

 :مثل التالية والعبارات الـمناسبة العبارات استعمال اإلداري. يستطيع

  (…Je vous informe)...أن أخبركم -
 (…Je vous fais savoir)... أن أعلمكم -

 (…Je vous fais connaitre)... أن أبلغكم -

 Je vous fais observer que…/ J’attire votre attention) ... أن إلى أنبهكم -
que…) 

 …(Je vous fais remarquerأن...) انتباهكم ألفت -
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 مدعوا الـمرؤوس أساسها على يكون معلومة إليصال الذكر السالفة العبارات هذه تستعمل

 .الـمطلوب العمل إلنـجاز

 : مثل التالية العبارات أما

    (…Je vous demande) ...منكم أطلب -
 (…Je vous invite) ...  إلى أدعوكم -

 (…Je vous prie) ... منكم أرجو -

 (…Je vous ordonne) .. .بأن آمركم -

 وأوامر. وإرشادات وتوجيهات تعليمات بإصدار األمر تعلق كلما العبارات هذه تستعمل

 :اإلداري رئيسه إلى بـخطاب الـمرؤوس توجه : الثانية الحالة

 يستعملها أن للمرؤوس تسمح والعبارات الـمصطلحات من وكثيرة متنوعة مـجموعة توجد

 العبارات مثل منه طلبت التي األعمال إنجاز إطار في اإلداري رئيسه إلى برسائله يبعث وهو

 :  التالية

 (je vous présente...)  ...  أقدم أن -

 (…je vous expose).. .عليكم أعرض أن -
 (…je vous sollicite).  ..منكم ألتمس -

 (…je porte a votre connaissance)... علما أحيطكم -

 (…je vous propose)... سيادتكم على أقترح -
 …(je vous serais reconnaissantشاكر...) لكم أكون -

 العبارات بين فارق هناك يكون قد أنه بالمالحظة والجدير المستعملة، العبارات من وغيرها  

 من ألقي مالحظته أو اكتشافه يصعب بـحيث للغاية دقيق الفارق هذا ويكون المصطلحات أو

 أن ذلك ومثال اإلداري التحرير مجال في وخبرة دراية له الذي الموظف أو الشخص طرف

 je vous annonce) –(je عبارة المرؤوس يستعمل ما بين أرسل عبارة الرئيس يستعمل

vous adresse( أبعث  ))je vous envoieواحد بمعنى تينمالكل أن من (   بالرغم 

 الغرض. نفس وتؤديان

 بالرئيس الخاصة أعلمكم عبارة على ينطبق الكالم ونفس هما من لكل الطرق استعمال

 المرؤوس من تنبؤات اإلداري الرئيس يرجو قد وأيضا بالمرؤوس الخاصة وأخبركم اإلداري

  (de vouloir bien) يقبل أن

 (de bien vouloirيتكرم ) أن يتـفضل، أن المرؤوس بينما

 المرؤوس دون اإلداري بالرئيس خاصة أخرى مصطلحات أو أخرى عبارات وتوجد هذا

 .أكثر عناية تولوا أن –أكثر  اهتمام منح- : مثل

 الخالص احترامه عن يعبر كأن الرئيس دون المرؤوس على تقتصر التي العبارات بينما

 وتفاني. وإخالصي احتراماتنا تتقبلوا أن بالقول :
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 والحذر : . الـمسؤولية2

 تـحمل مع القرار اتـخاذ سلطة هنا بـها ويقصد اإلداري التحرير أساس هو الـمسؤولية مبدأ إن

 للمهام السليم التنفيذ عن األول الـمسؤول هو مديرها أو الـمؤسسة رئيس أن واألصل نتائجه

 تكون السلطة تكون حيث " للقاعدة   طبقا مؤسسته نشاط إطار في إليه أُسندت التي

 أحد إلى صالحياته من بعضا يفوض أو ما لـمانع الـمدير يتغيب قد لكن ، " الـمسؤولية

 تفويض فيها الـمفوض الصالحيات األخير هذا يتعدى أن حدث في مهامه لكثرة مساعديه

 تنعقد به او شخصي الخطأ كان إذا ما بين التمييز يـجب هنا مكتوب؛ غير أو مكتوب توقيع

 اإلدارة. فتتحمله مصلحيا كان أو الخطأ أساس على إليه الـمفوض مسؤولية

 بضروراتـها العامة الـمصلحة تطغى حين معا والـمرفقي الشخصي الخطأ ينتفي قد

 القانون موضوع في يدخل مـما الـمخاطر نظرية أساس على الـمسؤولية فتكون ومقتضياتـها

 .اإلداري

 اإلطار هذا في الـمقدمة التوجيهات ومن التحرير عند الـمسؤولية مبدأ مراعاة يـجب وعليه

 فأقول الضمير ذكر دون الـمفرد ضمير نستعمل بل "نـحن"  الجمع  ضمير استعمال عدم

 نعلمكم...، يشرفنا...، من بدال إلخ.  الحظت...، قررت...، أعلمكم...، "يشرفني...،  : مثال

 إلخ. الحظنا...،

 يكون أن عليه يـجب الـمسؤولية الـمرؤوس يتحمل ال حتى والتحفظ الحيطة فهو الحذر أما

 وعليه القرار اتـخاذ بيده لـمن األخيرة الكلمة يترك أن عليه بل بنفسه يغتر فال وبصيرا حذرا

 ويـمكنه صريـحة إثباتات من بدال التحفظ من شيء مع واللطيفة الخفيفة العبارات يـختار أن

 من يتضح سبق...، مـما يظهر رأيي...، في لي...، : "يبدو التالية العبارات يستعمل أن

 إلخ أنه...، إال األحوال...، كل في نظري...، وجهة من ذلك...،

 : األساسية بياناته التعيين قرار المثال سبيل على أخذنا فلو

 .المعين الشخص ولقب إسم -

 .العمل منصب أو بدقة الوظيفة تحديد -

 .والدرجة الوظيفي الصنف تحديد -
 .القرار سريان تاريخ ذكر -

 وعلى التعين بقرار المعني على سلبا ذلك ألثر األساسية البيانات هذه احد في الخطأ حدث فلو

 قرار عن قيل وما ألشديدين، والحرص الحذر توخي وجب ولذا خاصته، المالية حقوقه

 أخرى. قرارات عن يقال التعيين

 الـمهنة : سر على الـمحافظة . واجب3

 ككل بالتنظيم وطيدة عالقةا له أن إالا  الـموظف واجبات دراسة ضمن النقطة هذه تدخل

 أو يوزع فال الـمهنة، سر على يـحافظ أن الـموظف على يـجب إذ خاصة الـمسؤولية وبـمبدأ

 يعرفه خبر أو مكتوب شيء أي أو عمل أي على مصلحته ضرورات خارج الغير يُطلع
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 أو الـمصلحة وثائق إفشاء يـمنع كما اإلداري، اإلعالم حساب على ذلك يكون أال شرط

 .اإلداري رئيسه من مكتوب ترخيص دون إتالفها

 


