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 . مـختلف الرسائل الوثائق و الـمستندات اإلدارية :8

 . الرسالة اإلدارية

 الرسائل و الوثائق اإلدارية ذات الطابع الداخلي

 النصوص القانونية التشريعية و التنظيمية إلى جانب المعاهدات.

توجد مجموعة من الرسائل  :الرسائل و المحررات اإلدارية البسيطة : الصنف األول

اإلدارية و المحررات اإلدارية التي تستعملها اإلدارة في ظروف وحاالت معنية بحسب 

طبيعة الموضوع و على هذا فإنه بات على المحرر اإلداري أن يحرص على حسن إختيار 

ماشى و طبيعة الموضوع المعالج، هذه الرسائل الرسالة المناسبة الواجب تحريرها و التي تت

قد يستعمل المواطن البعض منها أيضا كلما دعت الضرورة إلى ذلك و عليه نورد فيما يلي 

جملة من الرسائل و المحررات اإلدارية البسيطة المستعملة سواء من طرف اإلدارة أو 

 المواطن .

    lettre de rappel  : تذكير رسالة :والأ

 الجهة تذكير هو و وحيد و واحد غرض على يقتصر الرسائل من النوع هذا استعمال إن 

 العمل إنجاز في تأخرت أنها غير بشأنه مراسلتها سبق التي و بالموضوع، إليها المرسل

 .منها المطلوب

 وإن إليه المرسل إلى تذكير رسالة توجيه إلى الحالة هذه في مضطرا نفسه يجد المرسل إن

 .جانبها من تقصير وجود على االنتباه ولفت التوبيخ طيها في تحمل كانت

 يمتد إنما عايها تقتصر ال أنه إال االدارة طرف من استعماله يكثر الرسائل من النوع هذا

 لم أو السابقة رسالته على تجب لم إذا إدارة تذكير في الحق له يعود الذي المواطن إلى أيضا

 عند ذاتها بحد تذكير كلمة استعمال هو إصطالحا التذكير رسالة يميز ما إن. أيضا تستلمها

 : التالي النحو على النص تحرير بداية

        تذكير: الموضوع

    ،يشرفني......   رقم تحت..... في المؤرخة برسالتي تذكير  

en rappel de ma lettre …… 

 ...تضمنت والتي... بـ المؤرخة الرسالة إلى إنتباهكم بلفت أتشرف 

 بإصالح أو معينة بتظاهرة أو معين بإجتماع اإلهتمام إلثارة أيضا التذكيرية الرسالة وتوظف 

 .معين

 

 :lettre de vœux                    تهنئة رسالة:  ثانيا
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 الدينية، الوطنية، األعياد) محددة مناسبات في تحديدا الرسائل من النوع هذا استعمال يأتي 

 إلى المرسل عنها يعبر التي والتحيات واألماني االحترام مشاعر على للداللة( الميالدية

 ال الموضوع، لبيان متضمنة تأتي التي االدارية الرسالة في ألفناه ما أن غير إليه، المرسل

 الذي النص في يتجسد الموضوع أن ذلك رسالة سميت وإن الرسائل من النوع هذا في يرد

 من إما وتستعمل الموضوع بيان فقط ويختفي الدمغة وتحمل خطابي نص شكل على يأتي

 .سواء حد على المواطن أو اإلدارة طرف

 lettre d’information           إعالم رسالة:  ثالثا

 أو تم الذي بالموضوع علما إليها المرسل جهة إحاطة إلى أساسا تهدف اإلعالم رسالة إن

 تستعملها كما و به، الخاصة المعطيات و المعلومات بكل بإخطارها ذلك و مستقبال سيتم

 فيحيطها معينة جهة إلى برسالة يتوجه عندما المواطن كذا ،و اإلدارات من غيرها مع اإلدارة

 .الموضوع بنفس المعينة الجهات بعض بإعالم بقيامه علما

  استفسار رسالة : رابعا

 مرؤوسه إلى بـها يبعث التي و اإلداري الرئيس طرف من يستعمل الرسائل من النوع هذا إن

 يغيب كأن) منه صدر أمر عن مباشر غير سؤال صيغة في استفسارا عليه ليطرح اإلداري

 المرؤوس على يتعين الحالة هذه في و(منه طلب عمل إنجاز يهمل أو شرعية غير بصورة

 الرئيس طرف من تقدير محل يبقى الجواب هذا أن االستفسار،غير هذا على جواب تقديم

 .التأديبي المجلس إلى يحيله فإنه االستفسار على الرد عدم أما ،و رفضه أو قبوله في اإلداري

   : Lettre recommandé بـهـا الموصى لرسالة ا : خامسا

 أن دون إليها، المرسل الجهة إلى المرسل رسالة وصول ضمان هو استعمالها من الغرض إن

 بمصطلح تعرف الرسالة ظهر على خاصة عالمة بوضع ذلك و تلف أو ضياع محل تكون

recommandé  اإلدارة إلى بـها يبعث عندما خاصة فقط المواطن على استعمالها يقتصر و 

 .ووصولها استالمها من للتأكد

 : Lettre avec accusé de réception بالوصول إشعار مع رسالة:  سادسا

 فعال استلم قد إليه المرسل بأن العلم من المرسل تمكين الرسائل من النوع بهذا يقصد و

 المؤشر الوردية البطاقة من جزءا بإستالمه إال ذلك يكون ال و إليه، بـها بعث التي الرسالة

 وصول من فقط ليس يتأكد أن فضل المرسل أن بمعنى ، إليه المرسل طرف من عليها

 لعل سواه،و دون شخصيا إليه المرسل طرف من إشعاره فضل إنما إليه المرسل إلى رسالته

 البطاقة في إليه بالمرسل الخاصة و به الخاصة البيانات يمأل المرسل أن هو ذلك على الدليل

 . الوردية

 lettre de renvoi/ transmission      إحالة رسالة : سابعا
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 و فعال إليه المرسل إلى خطأ وجهت التي الرسالة تحويل إلى الرسائل من النوع هذا يهدف

  effectivement et légalement قانونا

 برسالة األمر تعلق إذا أما خارجية، المراسلة كانت كلما يستعمل الرسائل من النوع هذا إن

 الغرض تأدية في مقامها يقوم الذي اإلرسال جدول ما حد إلى تشبه اإلحالة رسالة فإن داخلية

 .استخدامها من

   Le télex: البرقية

 لإلدارة، اليومي العمل في خاصة و عنها االستغناء يمكن ال التي الوثائق أهم من البرقية إن

 استعمال إن اآلجال، أحسن في أعمالها إنجاز على تحرص األخيرة هذه أن علمنا إذا خاصة

 إليها اللجوء و استعمالها أيضا للمواطن يمكن إنما وحدها، اإلدارة على يقتصر ال البرقية

 إدارية رسالة شكل في الشكل حيث من و موضوعها حيث من البرقية ترد و(.مقابلة كطلب)

 .شخصي طابع ذات أو مرفقية

 texte) مشفر نص بأنـها البرقية تعرف : استعمالها من الغرض و البرقية تعريف

codé)ضمان ألجل يأتي البرقية استعمال من الغرض إن متقطعة، مختصرة جـمال يتضمن 

 بصورة أي اآلجال أحسن في ذلك و إليه، المرسل أو المرسل جانب من سواء بالعمل القيام

 العمل لتحديد يأتي التيلكس أو البرقية استعمال فإن أخرى جهة من و جهة، من هذا سريعة

 .به للقيام إليه المرسل من المرسل يرجوه الذي

 تقديم شكل عن يتميز خاص شكل هو البرقية تتخذه الذي التقديـم شكل إن : البرقية شكل

 كذا و البرقية تتضمنه الذي الموضوع طبيعة بحكم هذا و رأيناها، التي اإلدارية الرسالة

 إن(. الجهاز)بواسطتها تستعمل التي باألداة و سريعة خدمة تقديم تضمن دامت ما طبيعتها

 فيما إليها، المرسل الجهة باختالف  يـختلف الرسالة تتضمنها التي الرئيسية الشكلية البيانات

 بين ما قائمة البرقية طريق عن المراسلة كانت فإذا مرفقية، أو شخصية المراسلة كانت إذا

 :التالي النحو على يكون البرقية تقديم  شكل فإن األصل، هو و اإلدارات

 (األول المسؤول القطاع تحديد تحتها مباشرة) العالمة

 المكان و التاريخ-                                   المرسل-

 إليه المرسل-

 النص رقم-

 ال الذي البرقية نص إلى باإلضافة اإلمضاء عناصر ثم(  التيلكس أو برقية) الوثيقة تسمية-

 .األكثر على أسطر6 أو 5 يتعدى

 :مثال

  مستعجل
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 جدا مستعجل

  

 تيلكس                           

 برقية                           

 االنتخابات مديرية : المرسل

 الجزائر والية والي: إليه المرسل

 /إ.م/03:النص رقم

 واحد سطر في   

 واحد سطر

 في المقررة التشريعية لالنتخابات قف تحضير عمليات تقدم بنتائج قف/ إخبارنا منكم يرجى

 التحضير عمليات أثناء الموجهة العراقيل و الصعوبات بكل علما إحاطتنا مع قف ماي شهر

 .انتهى قف مستعجل قف

 يرد فقد المألوفة بالبيانات إدارية رسالة شكل في يكون فقد البرقية لتقديم الثاني الشكل وأما

 الطابع          العالمة: مثال قف كلمة تتخللها متقطعة الرسالة نص

 :.............السيد إلى      
  استدعاء:  الموضوع

 لإلدارة الوطنية للمدرسة الدراسات مديرية مصالح أمام الحضور منكم أطلب أن يشرفني

  قف بمصالحكم تعينكم تقرير قبل معكم حوار إلجراء وذلك قف
 وانتهى قف التاسعة الساعة على 2002 مارس 14 الخميس يوم قف

 لإلدارة الوطنية المدرسة مدير      

 

 ببرقية اإلدارة مراسلة في يرغب عندما المواطن طرف من يستعمل قد الذي الشكل نفس وهو

 وعلى موضوعه أهمية على تأكيدا وذلك شخصي طابع ذات إدارية رسالة تحرير بدل

 .اآلجال أقرب في رسالته استقبال ضرورة

 فقط الشخصي الطابع ذات اإلدارية للرسالة المألوف الشكل نفس في( البرقية) رسالته فترد

 والعنوان واللقب االسم كتابة. مباشرة الرسالة نص نهاية في يرد الذي الطابع اختالف مع

 .اإلمضاء مقام تقوم

 LE FAX                                          الفاكس
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 ذات رسالة أو مرفقية إدارية رسالة شكل في واردا كان سواء المراسالت من النوع هذا إن

 لهذه سواء يقدمها أو يوفرها التي للخدمات نظرا اإلدارة لدى استعماال أكثر هو شخصي طابع

 .للمواطن بالنسبة حق أو األخيرة

 خاص نوع من إدارية رسالة أنه على الفاكس يعرف :استعماله من والغرض الفاكس تعريف

 يسمى الكتروني جهاز من تنبعث صورة أو نسخة شكل في ترد والتي تحريرها لكيفية نظرا

 إذا الهاتف أن في يتمثل اختالف مع الهاتف جهاز ما حد إلى يشبه الذي الفاكس هذا الفاكس،

 الخاص هاتفه رقم خالل من إليه بالمرسل االتصال بعد الشفوية المحادثة على يقتصر كان

 الكيفية بنفس إليه بالمرسل باالتصال يقوم أن المرسل من يقتضي أيضا هو الفاكس فإن به،

 .كتابة بمحادثته يقوم أن قبل األخير بـهذا خاص فاكس رقم طريق عن

 في يتمثل الذي الفاكس جهاز استعمال من الغرض نستشف أن يمكننا فإنه األساس هذا وعلى

 من إليه المرسل تمكين آخر بمعنى أكثر ليس المحررات من وغيرها وثائق تحويل مجرد

 .طرفه من المطلوبة الرسائل أو الوثائق استالم

 الفاكس جهاز يقدمها التي الرئيسية الخدمة إن: الفاكس جهاز طريق عن التحويل كيفية

 :أساسين عنصرين في تنحصر لإلدارة

 أو معين بعمل القيام ألجل كتابيا مخاطبته عند سواء إليه بالمرسل االتصال في : السرعة

 ذلك في حد كأقصى حينا المطلوبة الوثائق من تمكينه في المتمثل للجواب تلقيه عند حتى

 .اليوم

 المرسل يحتاجها قد التي ضرورية والمحررات الوثائق من ومحدد: هائل عدد تحويل إمكانية

 طريق عن المحولة الوثائق تعددت إذا أنه إلى الثانية النقطة هذه في وتحديدا. عمله في إليه

 أن على( أوراق)أقسام إلى مجزء أجزاء إلى مقسم مطول نص شكل في ترد فإنها الفاكس

 .مرقمة األجزاء هذه تكون

 الشكل نفس هو إنما خاص بشكل ليس الفاكس نص يتخذه الذي الشكل إن :الفاكس تقديم شكل

 لنوع المناسبة البيانات بكل الشخصي الطابع ذات اإلدارية الرسالة تحرير في المألوف

 وردت أنها ومادام الفاكس طريق عن المحولة الوثائق أن إلى اإلشارة تجدر انه غير الرسالة

 تسمح إضافية بيانات يتضمن الفاكس فإن الكتروني جهاز طريق عنة إليه المرسل إلى

 أعلى في دوما ترد التي البيانات هذه ومثل البرقية منها وخاصة األخرى الوثائق عن بتمييزه

 :الصفحة

 المراسلة فيه تمت الذي التاريخ -                           (اإلسال توقيت) الساعة -

 الفاكس رقم يرد عموما تقل لم إن ترفق أحيانا و الوثائق هذه منها وردت التي الجهة

 متى بالمرسل االتصال إعادة من إليه المرسل تمكين هو األخير هذا من الغرض للمرسل،إن

 .بحوزته الذي الفاكس رقم فقد
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 هي و هامة مسألة إلى نشير فقط األمر هذا إلى التطرق سبق لقد : المضمون حيث من

 بعملية إليه المرسل بإخبار المرسل يقوم بموجبها التي تحويل رسالة نص تحرير ضرورة

 ردا أو.... أوافيكم ان يشرفني) معها المحولة بالمحررات مرفقة فتكون معينة وثائق تحويل

 و إدارة بين أو اإلدارات بين ما المراسلة في اللباقة و األدب عن يعبر ما هذا و....(على

 .اإلدارة لهذه تابعة مصلحة

 بعملية القيام هو للفاكس المحدد الغرض دام ما(: للفاكس القانوني التكييف) : القانونية الطبيعة

 النسخة و( c’est une photocopie) نسخة شكل في ترد األخيرة هذه ،فإن وثائق تحويل

 بـها االحتجاج عند القانونية القوة في المتمثلة القانونية لقيمتها تفتقد تجعلها رسمية وثيقة من

 أحد في مضمونـها تزوير) تزويرها يسهل الفاكس طريق عن المحولة الوثائق أن ذلك

 الوثائق كانت إذا أما و ، المواطن طرف من خاصة و( كلماتـها،فقراتـها،مصطلحاتـها

 بطابعها محتفظة األطراف لهذه بالنسبة تبقى ذلك مع فأنه اإلدارات طرف من المحولة

 .حجيته تملك فال هذا خارج أما اإلدارات بين ما حجية تملك فهي الرسمي

 بتحويل فيقوم الفاكس طريق عن اإلدارة بمراسلة مواطن قيام حالة في ينطبق الحكم نفس

 في ألنه الفاكس طريق عن ليس و الرسمي شكلها في تقديمها أصال عليه ينبغي رسمية وثائق

 العالي التعليم شهادة أيضا ذلك مثل و اإلدارة طرف من مرفوضة مستبعدة تكون الحالة هذه

 . (ترفض التي)

 حيث المواطنين متناول في يكون أن يمكن الفاكس جهاز فإن اإلعالم سبيل على و األخير في

 .شاء كيفما استعماله يمكن

 

 

 


