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 بإعتباره اإلدارية الرسالة نص عنوان الحقيقة في يعتبر البيان هذا إن :  L’objet/ الموضوع

 مختصرة وبكيفية الرسالة لمحتوى العامة أو األساسية الفكرة إعطاء خالل من الموضوع يجسد

 تجاوز بعد اليمنى الجهة في أي الترتيب ورقم الطابع تحت البيان هذا ويرد كلمات بضعة في

 الموضوع كتابة ويستبعد بقليل أعاله أو للصفحة الوسط خط عند وتحديدا إليه المرسل بيان

 مادام طبيعتها بحسب تسميتها يقتضي إدارية وثائق بصدد كنا إذا إال الصفحة وسط في تماما

 ترد أن على أهميته على داللة بارزة بأحرف الموضوع بيان ويكتب منعدم الموضوع بيان

 تلك مع األحرف حجم حيث من تتماشى والتي عادي بخط الموضوع االسمية الجملة بعده

 .On écrit l’objet en gras الرسالة لنص المكون

 خمس يتعدى ال أن على كلمات ثالث من مركبا الموضوع يكون أن على اإلدارة علماء اتفق

 جملة في موضوع تحديد بصدد اإلدارة تكون فد أنه غير وتداوال شيوعا األكثر وهو كلمات

 اليسار، أقصى نقل لم إن اليسار إلى الرسالة نص عنوان كتابة تمتد بحيث طويلة ما نوعا

 ال والذي الموضوع أهمية على داللة واحد شطر و  واحدة جملة في الموضوع كتابة فتفضل

 إلى الجمهورية رئيس زيارة بخصوص ذلك مثال: مستقلين سطر في جزئين إلى التجزئة يقبل

 الجزائر لوالية المنكوبة المناطق

Au sujet de la visite du président de la république aux régions 

sinistrées  de la wilaya d’Alger  

 بغياب الترخيص/توظيف طلب:  الموضوع :آخر مثال

 المحلية و التشريعية االنتخابات عملية تحضير:  الموضوع                  

 . مثال المرؤوس إلى الرئيس من استفسار: الموضوع                 

 . الواقعة بحسب يتزايد أو يتقلص تركيبته حيث من الموضوع حجم نجد هذا على و

 المرسل عليه استند أو اعتمده الذي المرجع البيان بهذا يقصد و  les références : المرجع

   بعمله القيام في

 من البيان هذا يرد و تعليق، أو تقييم أو دراسة أو بحث إجراء في المتمثل و منه طلب الذي

 باللغة كان إن و بارزة بأحرف اآلخر هو يكتب أن على الموضوع بعد مباشرة موقعه حيث

 عليها المعتمد الوثائق باختالف المرجع مضمون يختلف و( ref). باختصار يكتب الفرنسية

 من يخلو ال البيان هذا أن إذ عليها المعقد السندات بتنوع يتنوع قد كما ، واحدة كانت إذا فيما

  تشريعية)  القانونية المستندات أو( والفاكس البرقية فيها بما) اإلدارية الرسائل إلى إما اإلشارة

 ( اإلدارية القرارات جانب إلى تنظيمية أو كانت

 تعليمات المرسل تلقى إثرها على التي و الهاتفية المكالمات كمرجع البيان هذا من يستبعد و

 يعتمد قد لكن الرسالة لنص تقريره بداية عند ذلك إلى اإلشارة يمكنه أنه غير اإلداري رئيسه

 .الداخلية المراسالت في فقط لكن نادرا و أحيانا عليها
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 يفضل فإنه مـختلفة قطاعات من الدولة مسؤولي بـها يقوم التي الميدانية الزيادات أما و_ 

 .المرجع في ليس و الموضوع بيان في إليها اإلشارة

  pièces jointes:(المستندات) الـمرفقات

 إلى اإلشارة به يقصد و بارزة بأحرف يكتب و المرجع بعد مباشرة يرد الذي البيان هو و 

 تحديد خالل من لكن المطبوعات أو المراسالت حتى أو التنظيمية ،التشريعية، القانونية الوثائق

 الـمرفقية المرسالت في البيان هذا  يرد و ثالثة أو إثنين أو واحدة وثيقة كانت إذا فيما عددها

 المواطن من صادرة كانت إذا أما اإلدارة عن الصادرة للمراسالت الشيء نفس هو و األعلى في

 ...(ميالد شهادة)  باسمها وثيقة كل بتسمية يقوم أن على األسفل في  البيان هذا فيرد

 


