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 :  اإلدارية للرسالة الشكلية البيانات

 تعدها التي تلك عن تختلف اإلدارية والوثائق الرساالت تتضمنها التي الشكلية البيانات إن

 يجعل الذي األمر دبلوماسية أو قنصلية أو كانت سياسية اإلدارية غير األخرى الجهات باقي

 لذا األخرى الرسائل باقي عن مميزة المحضة الرسالة وتحديد اإلدارية الرسالة تقديم شكل

 ومعايير ضوابط تحكمه إنما عشوائيا يتم ال اإلدارية الوثائق أو الرسائل تحديد عملية فإن

 الرسائل من النوعين إلى والرجوع وبالنظر اإلدارية للرسالة الشكلية البيانات في تتمثل

 من المرفقية الرسائل عن تختلف الشخصي الطابع ذات اإلدارية الرسائل أن نجد اإلدارية،

 الموضوع حسب البيانات عدد ويختلف تتضمنها أن ينبغي التي البيانات حيث

 البيانات من تخلو ال المرفقية اإلدارية الرسالة إن: المرفقية الرسالة في الشكلية البيانات

 منها بعض أو إحداها عن اإلغفال وإن ومراعاتها احترامها يتعين والتي المطلوبة الشكلية

 عموما هي ذكرها سبق التي الشكلية البيانات إن لمخاطبـها، بالنسبة ذاتـها الرسالة على

 بحسب اإلجمالي عددها عن يتزايد أنه غير الرسائل من النوع هذا في  بـها المعمول البيانات

 البيانات هذه من المعالج الموضوع

 :(الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية عالمة) الدمغة

              LE Timbre(identifier l’expéditeur)(المرسل تعريف به ويقصد) الطابع

                                           

                                                     Le Numéro d’Ordre(اإلرسال)الترتيب رقم

                                             

                                 La souscription(بـها المخاطب هوية تحديد)إليه المرسل بيان

                                           

                                                           L’Objet (للمراسلة الدافع وهو) الموضوع

                                               

                                                                           la référenceوجد إن المرجع

                                                

                                                                     pièce jointe وجدت إن المرفقات

                                               

 laوالختم القانوني اسمه،مركزه من حرف وأول المرسل ،لقب عناصره بكامل اإلمضاء

signature                        

 إلى الشكل حيث من اإلدارية الرسالة اإلداري التحرير علماء قسم: للرسالة الشكلي التقسيم

  عناصر ثالثة
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 .اإلمضاء الرسالة، جسد الرسالة، رأس

 ،la présentation schématique المرفقية اإلدارية للرسالة الشكلي البيان نقدم يلي وفيما

 .مكانه في بيان كل تحديد عند الدقيقة بالمقاييس التالي النحو على

 

 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
               للسطر األول الطرف يقابل           2021الطابع الرقم .../.../         سم 1

 التاريخ :

 :السيد إلى
لإلدارة الوطنية المدرسة مدير . 

 ..................:الموضوع

 ..................:الـــمرجع
 ..................:المرفقات
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.......................................................................................................يشرفني
................. 
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........................................... 
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.................................................................................................................
........................................... 

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

 

 
 

 سم 4إلى  3                               

 عبارة الخاتمة                                                                
 

 

 
 

 :حدى على بيان كل نتناول يلي ما وفي
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 االيديولوجي نظامها وكذا الدولة اسم تبين التي الكلمات مجموعة بـها ويقصد  :الدمغة 

 الصفحة أعلى في وجوبا يرد أن يتعين العالمة هذه مكان إن ، الدستور في والمكرس المنتهج

 البيان هذا يكتب و اإلدارية، الرسالة رأس بمثابة فهي ، الوسط وفي اإلدارية الوثيقة في

 على حفاظا واحد سطر في لترد واحدة جملة تشكل مكبرة كلمات شكل في بارزة بأحرف

 هذا إن لها موقع فضل ويعد بل رسالة، تقديم شكل على وكذا االيديولوجي لسياسي بعدها

 أو تشريعية قانونية وثائق أو كانت إدارية رسائل اإلدارية، المحررات كل في نلمسه البيان

 .للدولة الممثلة الهيئات عن الصادرة المحررات كل آخر بمعنى تنظيمية

 الرسمي طابعها األخيرة هذه يفقد اإلدارية المحررات في البيان هذا مثل ذكر عن االغفال إن

 االمضاء بيان مثل مثلها

 كلمات مجموعة من يتكون البيان هذا المرسل، هوية أو بالعنوان البعض يسميه و :الطابع

 الوثيقة أعلى وفي اليمنى زاوية في تظهر والتي جدا مختصرة عبارات شكل في مكتوبة

 الطابع كتابة إذا يتعين وبالتالي الوثيقة مصدر اإلدارية الجهة بوضوح نبين بحيث اإلدارية،

 مربع شكل في يرد الطابع يتخذه الذي الشكل إلى البيان هذا أهمية على داللة بارزة بأحرف

 هنا و المرسل لها التابع أو للمرسل التابعة اإلدارية المصالح و للهيئات متضمنا يأتي بحيث

 جهة أعلى إلى يشار بحيث ، العالمة هذه في جليا يبرز الذي اإلداري التدرج مبدأ مسالة تثور

 التي الجهة إلى وصوال الدرجة حيث من تليها التي الجهات ثم رئاسية جهة بإعتبارها إدارية

 بحسب يتزايد أو الطابع حجم يتقلص قد أخرى جهة ومن ، جهة من هذا الوثيقة عنها صدرت

 :التالي النحو على طابع  نجد فد ،بحيث يتضمنها التي المعلومات

 الوطنية التربية وزارة

  الوسائل و اإلدارة مديرية 

  للموظفين الفرعية المديرية 

 المدرسين مكتب 

 لإلدارة الوطنية المدرسة

 الدراسات مديرية 

 المشترك الجذع مكتب 

 المسائل و األمور يدرك أن التحرير عملية مباشرة قبل و عليه ينبغي اإلداري المحرر إن

 :التالية

 خارجية مراسلة أو داخلية مراسلة بصدد كان إن بينهما التمييز

 . يراسلها أو يتبعها التي  لإلدارة الهيكلي بالتنظيم عالما و دراية على يكون أن

 .بالمرسل الخاصة اإلدارية الهيئات الحدى نسيان أو غلط في الوقوع تفادي
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 منعدمة الوثيقة تكون اإلمضاء و الدمغة انعدام حالة في

 من أن نستنتج هنا ومن واقعنا في مقبول هو و الفرنسية باللغة التحرير العمل جاري زال ال

 يكون ذلك فإن جديدة قانونية  مراكز في مؤلفين تعيين حالة في فرنسي تكوين له راسلنا

 الطابع التسلسلي الرقم هو والسطر  أسطر 4 البيان يتعدى أن يجب ال و العربية باللغة

 .الهاتف رقم + العنوان + اللقب + اإلسم : للمواطن بالنسبة

 ’LE NUMERO D        اإلرسال رقم أو القيد برقم البعض يسميه و : الترتيب رقم

ENVOIاألرقام إلى إشارة سواء برموز الترتيب رقم عادة يكتب ،و التسجيل رقم أحيانا و 

 و الجارية السنة و اإلرسال برقم الخاصة األرقام أو اإلدارية الوثيقة مصدر بالجملة خاصة

 إلى اإلدارة علماء حسب البيان هذا قسم لقد و الطابع بعد مباشرة مكتوبا و متبوعا عادة يكون

 األحرف الثاني الجزء و اإلرسال  رقم إلى اإلشارة األول الجزء ليتضمن  أجزاء( 03) ثالثة

 :ذلك مثال و السنة الثالث الجزء في و المرسلة اإلدارية للجهة الرمزية

  لإلدارة الوطنية المدرسة

 الدراسات مديرية 

 المشترك الجذع مصلحة 

  01/م ج م/07:رقم 

  المالية وزارة 

  للضرائب العامة المديرية 

  الضرائب تحصيل مديرية 

 101/ض ت م/11:رقم 

 يقل ال الذي و اإلدارية الرسالة في الشكلية البيانات أهم من البيان هذا يعتبر : إليه المرسل

 تقوم الذي و أصال إدارية مراسلة هناك كانت لما فلواله ، كالطابع البيانات باقي عن أهمية

 .العالقة طرفيه على

 هذا يكتب كما اليسار إلى ميال الوسط من بداية و الصفحة أعلى في يرد البيان هذا نجد و

 خاصة بميزة يتميز إليه المرسل بيان أن يالحظ و(  en majiscule)  بارزة بأحرف البيان

 كان إذا فيما إليه المرسل هوية تحديد جانب إلى( ة)السيد إلى:فهي بها يبتدئ التي الكلمة وهي

 التحرير عند نميز أن علينا ينبغي السياق هذا في و(إدارة) معنويا شخصا أو طبيعيا شخصا

 ينبغي ،كما شخصي طابع ذات أو كانت مرفقية  الرسالةاإلدارية كانت إذا ما بين البيان هذا

 يأتي فإنه( 1) إلى فبالنسبة ، مواطنا أو إداريا مسؤوال إليه المرسل كان ما إذا نميز أن علينا

 :ذلك ومثال إليها المرسل اإلدارة مسؤول يشغلها التي اإلدارية الوظيفة متضمن
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 وتحديدا ؟؟؟؟؟ طابع ذات رسالة بصدد كنا إذا وأما. لإلدارة الوطنية المدرسة مدير :السيد إلى

 إلى المواطن هذا ولقب االسم متضمنا يأتي إليه المرسل بيان فإن المواطن إلى اإلدارة من

 .إقامته عنوان جانب

 على وذلك الوسط في الدمغة تحت مباشرة األولى الرئاسية الجهة يضع الداخلية المراسلة في

 .فقط للتمييز وهذا الطابع في يكتب شيء فكل الخارجية المراسلة في أما ؟؟؟؟؟ التالي الشكل

 رأس ذكر مع الدمغة تحت الطابع يوضع عامة بصفة واالقتصادية المالية المؤسسات في

 المؤسسات عكس على منتخبين وليسوا معنيين وموظفيها مستقلة مالية مؤسسات ألنها المال

 .اإلدارية

 هذه ففي صحيحا تحديدا إليه للمرسل تحديديه عدم في يتمثل خطأ في االداري المحرر يقع قد

 لألولى فبالنسبة خارجية، أو داخلية مراسلة بصدد كنا إذا ما بين التمييز علينا ينبغي الحالة

 يقوم أن الرسالة موضوع قراءته وبعد خطأ االرسالية إليه وردت الذي إليه للمرسل يكفي

 يقوم إن وتلقائيا إليه المرسل على هنا فينبغي الثانية الحالة في أما المعنية الجهة إلى بإحالتها

 .إليه الموجهة اإلدارية الرسالة بموضوع للتكفل مختص غير باعتباره المرسل إلى بإرجاعها

 

 

 


