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 نهاية عند المستعملة تلك ليست الخاتمة صيغ أن إلى هنا بنا اإلشارة تجدر    : الخاتـمة صيغ

 المجاملة صيغ– الواقع في تسمى األخيرة هذه أن ذلك المجاملة عبارة هي و الرسالة نص

 يكنه الذي التقدير و االحترام عن التعبير معنى تحمل التي و-الرسالة نص بنهاية الخاصة

 ، هذه فقرتنا في المقصود ليس ما هو إليه للمرسل المرسل

 إلى  فيتوصل مناقشته و تحليله بعد مباشرة نصه المحرر بـها يختم الصيغ هي الخاتمة فصيغ

 إعطاء األحيان بعض في و توصيات حتى أو استنتاجات أو آراء أو بشأنه مالحظات تقديم

 على الرئيس يؤكد حيث( تعليمة أو منشور نص وجود عند خاصة) تعليمات و أوامر

 يختتم التي الخاتمة صيغ جملة من و تنفيذه على السهر أي المرؤوسين قبل من تنفيذ ضرورة

 : يلي كما الموضوع نص بـها

 En résumé, en (الختام في نقول ال) قيل عرضه، بيانه، سبق لما خالصة و

conclusion  

            En conséquence  لذلك نتيجة و

 Ainsi    عليه و

  Ainsi il convient de / il y’à donc lieu de proposer أن يتعين عليه و

 Il est opportun كثيرا مستعملة( األفضل من) أن المالئم من و

 Il paraît indispensable de prendre/ d’agir أن إذن الضروري من يبدو و

  أن قررت ،أو أن أقرر: مثل أفعال شكل في الخاتمة صيغ توجد فد و هذا

 je demande              أن أطلب

  je recommande      ب  أوصي

          je pris que  أن أرجو

           de prendre  الترتيبات كل نتخذ

     veuillez:توافقوا         على تسهروا

  donner de l’intérêt  /accorder de l’importance  النص لمضمون اهتمام  منح

 

 

 .القول خالصة و مثل مثلها اإلداري التحرير من مستبعدة النهاية في و

 

 ............................................ في الجزائر
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 : اإلسم
 : اللقب

 -التكوين و الموظفين مدير -: السيد إلى:                                                    الوظيفة  

  
  

  إستقالة طلب:  الموضوع

( المنصب) الوظيفة من استقالتي طلب تقديم قررت أنني علما أحيطكم أن يشرفني           
 . مصالحكم لدى حاليا أشغلها التي

 المدة نفاذ بعد.....  بتاريخ العمل عن سأتوقف فإنني التنظيمية، و القانونية باألحكام عمال و

    .قانونيا  المحدد و المسبق لإلشعار المطابقة
 .العمل عن توقفي تاريخ حول بموافقتكم موافاتي و الطلب بإستالم إشعاري منكم الرجاء    

           . اإلحترام عبارات التكوين و الموظقين مدير سيادة تقبلوا

       
 باألمر المعني

ALGER LE ……………. 

 NOM :      ……. 
PRENOM : …………. 

FONCTION : ………. 

                                                                    A MONSIEUR LE : 
………….. 

   

OBJET :   Demande de démission 
Compte tenu du délai de préavis prévu par les textes juridiques et 

réglementaires, je cesserai mon travail à la…… 

Je vous serai de bien vouloir en m’accusant  réception me confirmer 
votre accord sur la date de mon départ. 

      Veuillez croire monsieur en l’expression de ma parfaite 

considération. 
                                                                                                                    

                                                                                                                          

L’intéressé, 

 

 

 

 


