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املقدمة
يقضي الكثري م املظفين االدارين جزءاً كبرياً م وقت العمل يف الكتابة ما بن كتابة
خطابات بكافة صظرها وانظاعها أو مذكرات أو تقارير أو حماضر اجتماعات أو صياغة احدى
النماذج املتنظعة اليت تستخدمها اإلدارات واملنشأة يف الظقت احلاضر
والشك أن مظضظع الرسالة واسلظبها وهلجتها اجليدة يف خماطبة القارئ اكرب تأثرياً يف نيسه
وشعظره م شكلها  ،إال أنه جيب أن ال نغيل ما ملهظهر الرسالة م أهمية خاصة باعتباره يعطي
ال
انطباع لدى القارئ "فالرسالة هي عنظان صاحبها" ،فإذا مل تك الرسالة منسقة تنسيقاً مجي ً
تستهظي النهظر بظضظح حروفها وتناسق كلماتها وتصميم صيحاتها بصظره دقيقه أنيقة – فإن
وقعها البد وأن يكظن ضعيياً -إن مل نقل سيئ ًا مهما كان مظضظع الرسالة شيق ًا ومهما كانت
حاجة قارئها لالطالع عليها شديدة .
إن البالغة هي اإلجياز ،واحلرص على إيصال املقصظد يف أقل عدد م الكلمات وهظ الذي
مييز الكتاب ،وأكثر ما يطيل الكتب الرمسية هظ التكرار غري املهم ،واحلشظ ،واستخدام
األساليب الركيكة اليت تظصف بأنها م املتعارف عليها ،وهي يف أصلها م آثار الرتمجة
أو م األعظام ،وجيب على الكاتب أن يستظعب مضمظن الكتاب الظارد قبل الرد عليه ،وأن
يدون النقاط واملظضظعات املضمنة حسب ترتيبها ،وال يُغيل أياً منها دون رد.
وعلى الكاتب ايضاً أن حيرص على الظضظح واملباشرة واجتناب األلياف املظهمة أو الغريبة،
أو اليت ال تدل على املقصظد بدقة ،مع اجتناب اإلفراط يف الظصف والتأكيد ،والكلمات
املعقدة واألجنبية ،أو اليت هلا مدلظل سليب والكتابة اليت نقصدها هنا هي الكتابة اإلدارية
الرمسية اليت يشيع استخدامها يف املنشآت احلكظمية واألهلية وغريها  ،وابرز ما مييزها :
-1أنها اكثر حتديداً واختصاراً يف تظصيل األفكار واآلراء واملعلظمات املراد تظصيلها ع طريق
الكتابة  ،وقد زاد االجتاه حنظ االختصار والتحديد لتظفرب وقت اإلدارين  ،بعد أن اجتهت

املنشأة إىل استخدام األسلظب العلمي يف االدارة مما انعكس اثره على الكتابة فاجتهت اكثر
لألسلظب العلمي .
-2أنها ال تلجأ ألساليب التحسن والتجميل اللغظي والليهظي  ،فالذي يهم يف الكتابة اإلدارية
تظصيل املعلظمة أو اليكرة أو الرأي ع طريق العدد املناسب م الكلمات  ،والبعد يف هذه
الكتابة ع كل ما يصرف ذه القارئ ع فهم ما يكتب وما يقصد تظصيله ع طريق
الكتابة .
-3أنها ال ختضع احياناً ألسلظب معن متيق عليه  ،فهناك أساليب واشكال متعارف عليها يف
اخلطابات واملذكرات والتقارير وغريها على املظفين أو يراعظنها وهم يقظمظن بكتابتها .
-4تعمد إىل ابراز األفكار واملعاني اليت تتضمنها ع طريق وضع عناوي  ،مثالً (عناوي وسط
السطر والعناوي اجلانبية) لألفكار واالراء واملعلظمات والبيانات الرئيسية اليت تتضمنها
الكتابة اإلدارية  ،وقد تستخدم مناهج معينة لدراسة املظضظع الذي يكتب فيه ويف مجع بياناته
ومعلظماته .
-5جيب أن تظصل نيس املعلظمة لألفراد القارئن هلذه الكتابة  ،وم امليرو
االفراد يف إدراك وفهم املادة املكتظبة اليت يقرؤونها .

أال خيتلف هؤالء

اخلصائص الشكلية للرسالة
أوالً  :اهلظامش :
اهلظامش بالنسبة للرسالة أشبه ما تكظن باالطار بالنسبة للصظرة  ،واهميتها تكم يف :
-1أنها تزيد الرسالة مجاالً .
-2أنها حتافظ على نصظص الرسالة اذا تعرضت أطرافها للتمزق .
-3أنها حتمي اطراف الرسالة م التخريم .
ويكظن التنسيق  )2.17( :م األمي وَ ( )2.17م األيسر
ثانياً  :الرتويسة:
يكظن شعار اجلهة وامسها عادةً مطبظعاً يف أعال الرسالة بنهظام وترتيب مجيل
ثالثاً  :تاريخ الرسالة (الصادر) :
ذكر التاريخ يف الرسالة له أهمية عهظيمة م الناحية النهظامية إذ أن تاريخ الرسالة حيدد الهظروف
اليت كتبت فيها واآلراء اليت أبديت يف صلبها ولرمبا لظ كتبت قبل هذا التاريخ أو بعده فإن اجلهة
املرسلة أو املستقبلة ما كانت تبدي هذا الرأي .
مع التقيد باستعمال التاريخ اهلجري يف كافة اإلجراءات الرمسية  ،على انه يف احلاالت اليت تستدعي
اإلشارة فيها اىل التاريخ امليالدي فيكتب التاريخ الرمسي للدولة ثم يشار اىل ما يظافقه م التاريخ
امليالدي

رابع ًا  :رقم الرسالة (الصادر):
سنتناول يف هذا اجلزء رقم الرسالة اليت حنررها ورقم الرسالة اليت جنيب عليها (إن كانت
رسالتنا رداً على أخرى) .
وأهميته واضحه وهظ أن نتعرف على مظضظع الرسالة حن يأتينا الرد مشرياً إىل رقم رسالتنا اليت
اثبتناها يف صدرها  ،أما رقم الرسالة اليت جنيب عليها فمظضظعها الطبيعي يف اجلملة
االستهاللية اليت تبدأ بها رسالتنا مثل :
" باإلشارة إىل خطابكم رقم  ......وتاريخ 14 / /هـ "
وأهمية ذكر الرسالة اليت جنيب عليها واضحه وهى تسهيل الظصظل إىل مظضظع الرسالة وسرعة
تظجيهها يف اجلهة املستقبلة .
خامس ًا  :املرفقات :
تذكر املرفقات يف صدر الرسالة  ،ويف بعض األحيان يرى حمرر الرسالة ضرورة النص على
املرفقات ونظعها يف جسم الرسالة وخاصة إذا كانت مهمة وذات طبيعة خاصة مثل :
" .....ومرفق لكم شيك رقم  ......مببلغ وقدره " .........

سادساً  :املرسل إلية (املخاطب) :
ترسل إىل اجلهات أو األشخاص مبا يراعي االتي :
-1األلقاب :
صاحب السمظ امللكي )أبناء امللك عبدالعزيز ،ومجيع أبنائهم وأحيادهم(صاحب السمظ ( :مجيع األمراء م أسرة آل سعظد).مساحة (مييت اململكة العربية السعظدية)معالي منهم ( :الظزراء  ،أعضاء جملس الظزراء  ،املرتبة املمتازة  ،اليريق أول ،اليريق )فضيلة (القضاة  ،أعضاء النيابة العامة)سعادة (اخلامسة عشرة  ،الرابعة عشرة  ،مدراء العمظم  ،م رتبة عقيد إىل رتبة لظاء)الشيخ (شيظخ القبائل  ،طلبة العلم دارسي العلظم الشرعية العاملن يف سلك القضاء وسظاهم)املكرَّم  ..ما دون األلقاب أعاله م مراتب ورتب ومناصب-2دعظة خمتصرة وقصرية على النحظ اآلتي:
أصاحب السمظ امللكي وأصحاب السمظ االمراء )حيهظه اهلل) أصحاب املعالي والسعادة واليضيلة (سلمه اهلل)املكرَّم ( ..احملرتم)-3حتية االفتتاح :
االجياز واالبتعاد ع الصيغ البالية فيكتيى أن تكتب بتحية اإلسالم
"السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته"
ثم نبدأ مظضظع الرسالة يف فقرة جديدة .
سابعاً  :املظضظع :
هظ مبثابة العنظان للمظضظع والذي يعطي القارئ سرعة معرفة الغر

م الرسالة فيسهل تظجيهها كما أنه يسهل

العمل على مأمظر االتصاالت اإلدارية والعاملن م حيظ اخلطاب م دون إجتهاد يف تسمية املظضظع .و البد أن
يصاغ بأسلظب خمتصر ال يزيد ع عشر كلمات ،يعرب ع احملتظى بظضظح .

ثامناً  :الرسالة (احملتظى) :
كل رسالة تتكظن م جممظعة م األفكار  ،وكل فكرة تعترب فقرة جديدة جيب أن تبدأ بسطر جديد  ،وتتكظن
حمتظى الرسالة م (البداية/اإلشارة  ،املنت  /اإلفادة  ،املطلظب )  ،ونيصلها كالتالي :
-1البداية أو اإلشارة :
أ -صيغة المرسل :
تستخدم صيغة املتكلم امليرد (يف حال كان املخاطب اعال منصب م املرسل)
مثل  :أفيد (مسظكم  /معاليكم  /سعادتكم  /فضيلتكم) ...
وتسخدم صيغة اجلمع (يف حال كان املخاطب أقل منصب م املرسل)
مثل ( :أفيدكم )...
ب -الرسالة الناشئة والرسالة المعادة :
الرسالة املعادة –رد: -وهى إفادة املستقبل ع رسالة ناشئة منه  ،حيث يتم الردّ على اخلطابات باستخدام عبارات تشري إىل اخلطاب املردود
عليه ،مع ذكر رقمه وتارخيه ،وإيضاح مظضظعه.
واملالحظ يف بعض الرسائل أن كاتبها ال يستطيع حتديد اليقرة بالضبط فنرى كمثال على ذلك :
" باإلشارة إىل رسالتكم رقم  6754/1/7/5وتاريخ 1402/1/1هـ واخلاصة بأسعار اثاث املكتبة .
نييدكم أننا ......................................................................................................
واحلقيقة أن اليقرة األوىل مل تنتهي بعد وال متثل فكرة بل هي كالم ناقص مبتظر واألصح أن تستمل اليقرة كالتالي :
" باإلشارة إىل رسالتكم رقم  6754/1/7/5وتاريخ 1402/1/1هـ واخلاصة بأسعار اثاث املكتبة  ،ورغبتكم اإلفادة ع
. ............
نييدكم أننا . ........................................................................
الرسالة الناشئة:ويف حال كان الكتاب إنشاءً فيختار الكاتب البداية املناسبة ملظضظعه ،حيث تُعدُّه إدارة ،أو دائرة ،إلرسال إىل
إدارة أو دائرة داخل املنهظمة ،يف مظضظع م املظضظعات ،بهدف االطاع ،أو التشاور ،أوطلب التظجيه ،أو إجياد حل
ملشكلة ،أو إجناز مهمه أو عمل حمدَّد.
كأن تكظن عبارة) نهظراً لـ(  )،رغبة يف ) ...أو غريها م أساليب االنتقال اليت تناسب املقام والغر .
وم األمثلة كذلك :
( أود اإلفادة أو إفادة مقامكم الكريم /مسظكم/معاليكم ( لألعلى منصب
فإن كان املرسل إليه أقل م منصب املرسل فيكتب ) أفيدكم(

النظام إن وجد :
ج -المستند
ي
أ-إذا كان مرسظماً ملكياً أو أمراً سامياً أو قراراً جمللس الظزراء فيكتب بعده عبارة (القاضي بـ )...
ب-إذا كان كتاباً فيكتب ( املتضم بـ )....
-2جسم الرسالة (منت الرسالة) :
أ -اإلفادة  :واألفضل أن ال تقسم إىل فقرات عديدة حتى ال يصعب فهمها على قارئها  ،وأن تكظن واضحة مظجزة
ذات أسلظب سهل  ،ويكظن باختصار غري خمل .
ب-املرئيات :
وهنا ميك للمرسل إبداء وجهة نهظره .
-3املطلظب يف الرسالة :
ما يرغب فيه املرسل باملظافقه عليه أو تنييذه ،فيجب أن تكتب بدقة بالغة ووضظح ،وأن تعكس الغاية م
الرسالة.
مثال :
)آمل التيضل باطالع ( مسظكم  ،معاليكم  ،فضيلتكم  ،سعادتكم) واإليعاز/التظجيه)...
ولالدارات أو املظفين حتت ادارتك (لذا  :نرغب  /عليه  :نأمل)
تاسعاً  :حتية اخلتام :
كما تبدأ الرسالة بتحية االفتتاح ختتم بتحية اخلتام  ،وييضل أن تكظن مظجزة يف فقرة مستقلة  ،كذلك م
املستحس البعد ع العبارات املستهلكة  ، .ومثل اجلمل اخلتامية املناسبة :
"وتقبلظا شكري وتقديري" " ،ولكم وافر احرتامي وتقديري" " ،واهلل حييهظكم ويرعاكم"
كما يستحب أن نهظيف مثالً :
وسنهتم على اليظر بأية مالحهظات أو اقرتاحات تردنا منكمنه يسرنا دائما أن نعمل سظياً فيما خيدم املصلحة العامة-نشكركم على سرعة مظافاتنا باملطلظب

عاشراً  :التظقيع :
م املهم أن يكتب اسم املرسل الذي سيظقع الرسالة ثالثياً ،ثم يذكر منصبه  ،وقد يضاف منصب آخر إذا
كان له عالقة مبضمظن ،فالرسالة غري املظقعه ال تأخذ الصية الرمسية أبداً .
ومثال :
عبداهلل حس األمري
مدير مركز التنمية االجتماعية جبازان
عضظ اللجنة اليرعية للصندوق اجملتمعي
ويف حال كان املسؤول يف اجتماع وخالفه  ،فيمك مل له تيظيض بالتظقيع وذلك بكتابة إسم امليظ

كامالً

حتت اسم صاحب الظفيية األصيل ويقظم بالتظقيع  ،أما إذا كان املسؤول يف إجازة أو إنتداب  ،فيمك مل كلف
مكانه بكتابة امسه كامالً مكان اسم صاحب الظفيية األصيل ويقظم بالتظقيع مع كتابة (مكلف) جبانب
امسه .

أحدى عشر  :نسخ الرسالة :
وهلا منحنين  ،إذا كانت ألكثر م جهه ال تتبع لإلدارة اليت تديرها  ،فيكظن الرتتيب يف
األعلى حسب املنصب .
أما إذا كانت جلهة أو أقسام تتبع لإلدارة اليت تديرها  ،فيكظن اسم اجلهه أو القسم يف نسخة
مرفقة يظضحظن يف اسيل اخلطاب وال يستلزم األمر تظقيع اخلطاب ويكتيى باخلتم على اسم
املرسل (صظرة طبق األصل)

اثنا عشر  :التأشري :
يؤشر مُعد الكتاب على مشروع الكتاب ،ويكظن ذلك بكتابة االسم ،وال يقبل التأشري
الذي ال يهظهر فيه االسم بشكل واضح .
ثالثة عشر  :تصنيف الرسالة :
جيب إيضاح اخلطاب الذي حيتظي على معلظمات سرية يؤدي إفشائها إىل اإلضرار باألم الظطين
للدولة أو مصاحلها أو سياستها أو حقظقها .
وكذلك اليت تتعلق مبظاضيع او قضايا فردية يؤدي إفشائها إىل اإلضرار تأثريات سيئة على
احلياة االجتماعية .
كما أنه جيب عدم إفياء طابع السرية على الظثائق الغري سرية .
وم مستظيات املخاطبات ( :عاجل  ،عاجل جداً  ،عاجل جداً وهام  ،سري  ،سري جداً  ،سري
للغاية  ،سري للغاية ويسلم بيدة شخصياً)

اليرق بن تنسيق الرسالة (الظرقي  ،الربيد اإللكرتوني)
شكل اخلطاب الظرقي
ً
الموضوع :طلب الموافقة عىل إطالق مبادرة "معا
لخدمة

عاجل

املظضظع :طلب املظافقة على إطالق مبادرة "معاً خلدمة اجملتمع"
المجتمع"

سلمه اهلل

سعادة مدير عام فرع وزارة املظارد البشرية والتنمية االجتماعية مبنطقة جازان
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
إشارة إىل طلب مجعية  ......رقم (

) وتاريخ 14 / /هـ يف اطالق مبادرة "معاً خلدمة اجملتمع" واليت تبدأ بتاريخ 14 / /هـ

 ،واليت تهدف إىل .............................
ولكظن املبادرة م أهداف اجلمعية وقد راعت التعاميم املنهظمة لذلك  ،ومظافقة اجلهة املشرفة "فنياً" حسب اخلطاب املرفق
رقم (

) وتاريخ 14 / /هـ

فقد يرى سعادتكم املظافقة بالعر

على مقام اإلمارة للتظجيه .
هذا ولسعادتكم وافر احرتامي وتقديري ؛؛؛
مدير مركز التنمية االجتماعية جبازان
عبداهلل ب حس األمري

شكل اخلطاب عرب الربيد اإللكرتوني
ً
الموضوع :طلب الموافقة عىل إطالق مبادرة "معا لخدمة المجتمع"
عاجل
سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد ر
البشية والتنمية االجتماعية بمنطقة جازان
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سلمه هللا

ً
والت تبدأ بتاري خ 14 / /ه
إشارة إىل طلب جمعية  ......رقم ( ) وتاري خ 14 / /ـه يف اطالق مبادرة "معا لخدمة المجتمع" ي
والت تهدف إىل .............................
ي
ً
ر
ولكون المبادرة من أهداف الجمعية وقد راعت التعاميم المنظمة لذلك  ،وموافقة الجهة المشفة "فنيا" حسب الخطاب المرفق
رقم ( ) وتاري خ 14 / /ه
فقد يرى سعادتكم الموافقة بالعرض عىل مقام اإلمارة للتوجيه .
ام وتقديري ؛؛؛
هذا ولسعادتكم وافر احت ي
عبدهللا بن حسن األمير
مدير مركز التنمية االجتماعية بمنطقة جازان
هاتف0173216667 :
حفاظا ً على البيئة ألبنائنا ...أرجو عدم طباعة هذه الرسالة إال للضرورة

الظرقي  :نظع اخلط  ،AL-Mohanadمقاس 18
الربيد اإللكرتوني  :نظع اخلط  ، Calibriمقاس 16

أهم االعتبارات الظاجب مراعاتها يف كتابة الرسائل
حدد م سيقرأ الرسالة  ،واكتب له بكل ما يرغب معرفته  ،وال تدعه خيم أو يستنتج ما بن السطظر-ختري األسلظب الذي يتناسب مع مظضظع وغر

الرسالة

ك طبيعياً يف التعبري كما لظ كنت تتحدث  ،واستخدم الكلمات الظاضحة واملألظفةاكتب بظضظح  ،وانيذ إىل اهلدف مباشرة متذكراً أن املطلب األساسي يف املراسالت هظ دقة التعبريواختيار الليظ املناسب .
جتنب كثرة الكالم واالسهاب  ،ومبا ال ييقد رسالتك الظضظح واملشاعر الظديهاكتب بياعلية بإستخدام لغة سهلة ودقيقةختري التعبريات املتنظعة مبا حيظل دون الشعظر باملللضع خطة لرتتيب حمتظيات رسالتك خاصة إذا كانت طظيلة أو ذات أهمية خاصةأعط أهمية خاصة الفتتاحية الرسالة وخامتتها فاالنطباع األول واألخري هلما تأثريهما اخلاص يف نيسالقارئ
راجع خطابك  ،وتأكد م خلظها م األخطاء االمالئيةيف كل األحظال جيب أن تكظن اللغة هادئة وغري انيعالية أو ذات طابع شخصي أو عاطيي .جيب أن تكظن ذات ميردات الئقة ،وعبارات ال تنطظي على أي نظع م اإلحياء أو اإلشارات غرياملرغظبة يف اآلداب العامة.
تستند لغة املراسالت إىل األنهظمة والتعليمات ،وليس إىل االنطباعات الشخصية أو القرارات اليردية .وذلك ألنها ميك أن متثّل مستندًا قانظنيًا ترتتب عليه مسؤوليات جتاه اإلدارة ،أو جتاه املظفف.
-عدم التسظيف م دون ذكر مشيئة اهلل

تعليمات فنية للرسالة
بداية اخلطاب يبدأ عند الرقم ( )3.5م املسطرة اجلانبية .ترك ( )7مسافات لكتابة التحية .ترك سطر خالي بعد التحيةترك ( )5مسافات يف بداية السطرترك ( )5مسافات يف بداية كل فقرة جديدةترك سطر بعد نهاية اخلطاب قبل التظقيعإذا لزم ضغط اخلطاب أو تقليل املسافة بن االسطر حتى يكظن اخلطاب يف صيحة واحده فال مانعيكظن خط اخلطاب حبجم واحد سظاءً التظجيه أو التظقيع وال يتغري يف أي سطر م اخلطاب .تُستخدم ضمائر اجلمع يف التخاطب ،ال امليرد .أنت :أنتم ،سعادتك :سعادتكم ،مظضظعك :مظضظعكم ،تظجيهك:تظجيهكم ..إخل.
إذا كان إعداد مشروع الكتاب بناءً على صظرة وردت للجهة وليس أصل املعاملة فيظجه الكتاب إىل اجلهة اليتأحيل إليها أصل املعاملة متضمناً الرأي أو اإلفادة.
جيب جتنب تكرار أي مرفق باملعاملة.-ال يرفق أي بيان استالم يف املعاملة.

اخلصائص املظضظعية للرسالة
(أ) -إن السر الكبري يف وجظد رسائل متميزة تتمثل يف بساطة التعبري ع مضمظنها بطريقة سهلة وطبيعية متاماً كما نيعل
يف حمادثاتنا .
ونعر

لكم بعض العبارات التظضيحية اليت تربز الرابطة الشخصية يف الرسائل وما ينبغي أن تتسم به م بساطة يف التعبري
عبارات تتميز بظضظح العالقة الشخصية

عبارات تيتقر إىل وضظح العالقة الشخصية
سظف يتم االتصال بكم يظم االثنن القادم

سيسرني أن أمتك م االتصال بكم يظم االثنن القادم

مت ارسال نسخة م خطابنا لكم

قمت اليظم بإرسال نسخة إليكم م خطابنا السابق لكم

سيتم ارسال املستندات املطلظبة غداً

سظف ارسل إليكم غداً املستندات املطلظبة

مل تقظمظا ببعث املطلظب رغم سبق اإلشارة الية

ستجدون معنا أن املطلظب مل يصلنا

يتم تسليم املطلظب يف خالل ثالثة أيام

سنعمل كل مايف وسعنا ليصلكم املطلظب قبل انقضاء ثالثة
ايام

(ب) -جيب تظصيل األفكار واملعلظمات بإسلظب سهل بسيط وكلمات ليست بالعامية أو اليصحى الصعبه اليت ال ييهمها
إال اخلاصه  ،ولتك وسيلتك إىل ذلك :
اختيار الكلمات وااللياف املناسبة املعتادة يف ها اجملال .استعمال اجلمل القصرية الغري مقيدة .لتك اجلمل مبينة للمعلظم بقدر اإلمكانعدم االكثار م اجلمل االعرتاضية واذا استعملتها فبحرص حتى ال تطظل اجلملة ويتظه املعنى .عبارات تتميز ببساطة التعبري

عبارات تيتقر إىل بساطة التعبري

وثقتنا كبرية يف أن اقرتاحنا سظف يلقي مظافقتكم

ونعتقد ان اقرتاحنا سيحهظى مبظافقتكم

استلمنا كتابكم واحطنا علماً مبا ورد فيه

تعرفنا على مضمظن خطابكم

ان م اهداف منشآتنا أن نليب حاجات املصلحة

تستهدف االستجابة السريعة حلاجات املصلحة العامة

نرجظ التيضل مبظافاتنا على وجه السرعه بظجهات نهظركم

وسيسرنا أن نتلقى مالحهظاتكم بأسرع ما ميكنكم

وحن االن بظسعنا ابالغكم بأن املتعهد قد رتب نيسه النهاء العمل وميكننا احاطتكم بإنتهاء العمل يف نهاية الشهر
مع نهاية الشهر

االختصار وعدم االسهاب :بدالً م
نرجظ ان حتاولظا معرفة السبب يف ذلك

نقظل
نرجظ معرفة السبب

ونعرب لكم ع اسينا لعدم امكاننا تلبية طلبكم يف هذه الهظروف ناسف حالياً لعدم تلبية طلبكم
حن نكتب اليكم فيما يتعلق

نكتب اليكم يف شأن

وهذه البيانات تعترب مطلظبة فيما يتعلق بـ

وهذه البيانات مطلظبة لـ

وسظف نكظن يف وضع ميكننا معه أن

وسنستطيع أن

استخدام الكلمات املألظفة واجلمل القصرية يصبح أمراً ضرورياً :كلمات تغين ع العبارات املطظلة

عبارات مطظلة
يف املستقبل القريب

قريباً

قي الظقت احلاضر

االن

الظصظل إىل قرار

يقرر

وذلك بسبب

ألن

اعرب ع تيضيلي ل

افضل

ليس لدينا أدنى تردد يف أن ننضحكم

ننصحكم

التزام الدقة والصدقنقظل

بدالً م
كانت لدى مقابلة مبجرد أن وصلت

فظر وصظلي كانت مقابليت مع

لقد قابلت مندوبكم امس

باألمس قابلت مندوبكم

لقد الحهظنا بدهشة ما ورد يف خطابكم

لقد كان مياجأً لنا ما ورد يف رسالتكم

االهتمام بافتتاحية الرسالة وخامتتهانقظل

بدالً م
اشكركم على خطابكم

كنت مسرور لتلقي رسالتكم

رداً على خطابكم

ورد يف خطابكم رقم  ....بتاريخ

باإلشارة إىل خطابكم رقم

فظر أن تلقيت رسالتكم رقم

نماذج لبعض الرسائل الرسمية متضمنه بعض الموضوعات
(االعتذار القوي المهذب  ،االختصار  ،السهولة والبساطة  ،الوضوح والصدق)
املظضظع  :إعتذار بعدم وجظد وفيية مناسبة

احملرتم

السيد /
بعد التحية :
نشري إىل الطلب املقدم منكم بشأن رغبتكم العمل بـ ، ....

نشكركم على جتاوبكم  ،وكم كان بظدنا أن تكظن هناك وفيية تتناسب مع مؤهالتكم  ،إال أنه يؤسينا اشعاركم
بعدم وجظد ذلك .
مع متنياتنا لكم بدوام التظفيق ؛؛؛
مدير إدارة املظارد البشرية

الحظ األسلظب املهذب يف االعتذار واالختصار وبساطة األسلظب وسهظلته ووضظحه .
املظضظع  :مرشحي الظزارة بربنامج

سلمه اهلل

سعادة  /مدير عام
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

إشارة إىل خطابكم رقم  738/314وتاريخ 1440/1/27هـ وما أوضحتمظه م أهمية إحلاق مرشحيكم بربنامج اللغة اإلجنليزية
حلرصهم على ذلك ولطبيعة عملهم  ،وعليه نظد إفادتكم بأن املركز حريص كل احلرص على قبظل املرشحن م مجيع الظزارات
ال سيما إذا كانت لديهم بعثات دراسية للخارج أو كان هناك عالقة بي طبيعة عملهم واللغة اإلجنليزية
ومنذ بداية الربنامج حتى االن واملركز ليس لديه مقعد واحد شاغر  ،إال أننا سنحاول جادين إن شاء اهلل على قبظل مرشحيكم
الذي سبق واعتذرنا هلم مع بداية اليصل الثالث لعام

14هـ بعد التأكد م عدد املقاعد اليت سظف تشغر ..

إلحاطتكم
وتقبلظا حتياتنا ؛؛؛
مدير مركز .....

يالحظ مما يأتي على أسلظب الرسالة :
-1قظة التعبري يف احلرص على مصاحل املظاطنن ...
-2البحث جبدية لتقديم العظن الالزم بالعبارة القظية املطمئنة

ضظابط فهرسة املعامالت
أوال  :فهرسة املعاملة تبدأ م اجلهة املنشأة للمعاملة .
ثانيا  :تيهرس كل معاملة يبلغ عدد مرفقاتها (مخسة أوراق) أو تزيد ووضعها يف ملف وبيان فهرسة  ،وأن يظضع البيان
األساسي م قبل اجلهة اليت تنشأ لديها املعاملة مع عدم قيل البيان أو وضع صظرة بيان اليهرسة  ،وكذلك عدم اليهرسة
يف الظرق املقظى
ثالثا  :ترقيم مجيع األوراق املرفقة باملعاملة م اخللف  ،وال بد أن حتمل كل ورقة رقما مستقال مع نزع األوراق املكررة
م قبل م يقظم باليهرسة والرتقيم.
رابعا  :عدم استخدام إشارة (=) أو (–) أو (الطامس) لإلزالة مطلقا يف بيان اليهرسة.
خامسا  :تعبأ املعلظمات داخل اخلانة وال تتداخل يف خانة أخرى م بيان مرفقات املعاملة  -منظذج [ - ]1-06-08مع إكمال
حقظل اليهرسة مبا فيها حقل املظضظع.
سادسا  :االهتمام بشكل املعامالت حبيث ال يظجد فيها أوراق ممزقة أو متأثرة مبظاد خارجية كالسظائل وحنظها  ،ووضعها
يف ملف وخترميها م جهة اليمن وعدم استخدام الدباسة على أرقام اخلطابات حيافا على ما حتتظيه م معلظمات  ،ويف
حال وجظد شيء م ذلك فعلى اجلهة إعداد حمضر بذلك قبل إرساهلا إىل اجلهات األخرى.
سابعا  :عدم إرسال املعاملة غري ميهرسة واالكتياء بتدوي عبارة (فرف خمتظم) يف حقل مرفقات اخلطاب  ،بل تيهرس
كبقية املعامالت وتعاد إىل اجلهة املرسلة هلا إذا اكتشيت اجلهة األخرية عدم فهرستها.
ثامنا  :اإلحاالت الداخلية والشروحات واملذكرات ذات األوراق الصغرية اخلاصة بتظجيه املسئظلن إىل مظفييهم التنييذين
جيب أن حيتيظ بها لدى اجلهة املصدرة للمعاملة وال تضم ألوراق املعاملة حتى ال يكثر عدد مرفقات املعامالت.
تاسعا  :تقع املسئظلية فيما يتعلق باليهرسة على املستقبل األول للمعامالت سظاء داخل الظزارة أو خارجها وعليه عدم استالم
أي معاملة إال بعد التأكد م اليهرسة  ،ورد املعامالت املخالية للتعميم إىل مصدرها وذلك تيعيال لتعاميم الظزارة  ،ويف
حال استالم املعاملة بدون فحص مرفقاتها تقع مسئظلية اليهرسة عليه وعليه فهرسة املعاملة قبل إرساهلا إىل اجلهة املصدرة.
عاشرا  :إذا كان عدد املرفقات ( )100فأكثر فيجب بعد فهرستها وترقيمها بشكل متسلسل وضعها داخل طرد خمتظم
وأن يكظن اخلطاب داخل الطرد وليس منيصال عنه.
احلادي عشر :أي مرفقات باملعاملة ال تدخل حتت ما يسمى بـ (لية) مثل (أصل شيك) أو (أصل جظاز) أو (أصل خمطط) أو
(أصل صك) فينظه عنها يف خانة املرفقات يف أصل اخلطاب وليس يف بيان اليهرسة مع وضعها يف فرف حيافا عليها م
التلف أو التمزق.
الثاني عشر  :عدم بقاء املعامالت لدى القسم بدون استالم مع تدوي اسم املستلم جبانب تظقيعه بشكل واضح.
الثالث عشر  :إذا كان األساس يرجع لنيس اإلدارة املصدرة للمعاملة بناء على رغبة اإلدارة فيبقى األساس لدى اإلدارة وال
يرسل مع أصل اخلطاب وينظه عنه يف الصظر اليت تيرز وحتيظ مع املسظدة  ،مع الدقة يف كتابة رقم اخلطاب والتاريخ
وعدم تثبيت املرفقات يف نص اخلطاب الصادر.
الرابع عشر  :التأكد م املعاملة الظاردة اليت يكظن برفقها طرد بأن يكظن الطرد مربظط وخمتظم برصاص ويكظن
مكتظب على أصل خطاب املعاملة خبانة املرفقات (طرد خمتظم).

آلية التعامل مع الربيد اإللكتظرني

ما هي قظاعد وقظانن كتابة االمييل  -املراسالت اإللكرتونية-؟
-1دائما عند استقبال أي رسالة  ،وترغب الرد عليها قم بإختيار الرد على الكل حتى وإن مل ترد إختيار املرسل  ،فقط قم حبذفهم
واختار االمييل الذي تريد االرسال اليه  ،واهلدف م هذا أن تكظن الرسائل متسلسلة .
 -2قم بالردّ على اإلمييل يف الظقت املناسب ليس م الضروري الردّ على الربيد اإللكرتوني مباشرة بعد رؤيته  ،حيث جيب أن يكظن
الردّ فظريًا .ختتلف املدّة اليت قد حتتاجها للردّ على بريد معيّ باختالف طبيعته وطبيعة مرسله ،ومع ذلك ييضّل أن يتمّ الردّ خالل
 24اىل  48ساعة كحدّ أقصى
 -3جتنّب الرسائل القصرية ابتعد ع الردّ على بريد إلكرتوني جبمل قصرية مثل" :شكرًا" و "حسنًا"...اخل ،إذ ليس هلا أيّ أهمية
يف املراسلة .أمّا إذا كنت أنت مرسل الربيد اإللكرتوني وال ترغب يف تلقي أيّ ردّ معن م الطرف اآلخر ،ميكنك أن تضيف مجلة
مثل" :ال يُشرتط الردّ" يف بداية رسالتك.
 -4جتنّب استخدام االختصارات تتعلّق هذه النقطة على وجه اخلصظص باملراسالت اإلجنليزية ،نهظرًا ملا تضمّه هذه اللغة م
اختصارات .إذ جيب كتابة الكلمات بشكل صحيح كما وردت يف القامظس بعيدًا ع االختصارات مثل كتابة "
 -5ال تنسَ كتابة العنظان هذه اخلطظة مهمّة للغاية نهظرًا لعدد الرسائل اإللكرتونية اهلائل الذي يعجّ به صندوق الظارد لدى كلّ
شخص ،لذا م املهم أن تضيف عنظانًا مناسبًا للرسالة اإللكرتونية يعبّر بظضظح ع حمتظاها .جتنّب كتابة العناوي الهظريية اليت
ال عالقة هلا باحملتظى أو عناوي مبهمة وغامضة فذلك يهدّد بتجاهلها .واحرص على تدقيق العنظان كما تدقّق باقي اإلمييل.
 -6احرص على الظضظح واإلجياز تعترب الرسائل اإللكرتونية الطظيلة شيئًا م املاضي .فمع تطظّر اإلنرتنت والتكنظلظجيا ،أصبح
الظضظح واإلجياز عنظانًا للمراسالت اإللكرتونية .احرص على استخدام الكثري م اليراغات واملسافات بن اليقرات لرتيح عن
القارئ .ميكنك أيضًا استخدام النقاط لرتتيب األفكار ،كما جيب عليك أن تذكر اهلدف م رسالتك يف األسطر األوىل جتنبًا
لتشتيت القارئ .ببساطة احرص على أالّ تكظن رسالتك اإللكرتونية عبئًا على قارئها.
 -7ال تنسَ إضافة التظقيع بالتأكيد أنت ال تريد أن يضيّع متلقي رسالتك اإللكرتونية وقته يف البحث ع طريقة التظاصل معك،
لذا البدّ م إضافة تظقيعك اخلاص يف نهاية الربيد اإللكرتوني والذي يتضمّ امسك الكامل واسم ادارتك ومعلظمات االتصال
اخلاصة بك .إنها طريقة رائعة لتعرّف الناس بك خاصة يف حال مل يتض ّم عنظان بريدك امسك الكامل.
-8أخريًا البدّ أن تتذكّر دائمًا بأنّ أي رسالة إلكرتونية ترسلها ،تشكّل انعكاسًا للقطاع ،وتؤثر على مسعتها بشكل مباشر .يف
حال كنت الربيد اإللكرتوني الذي كتبته فظضظيًا ومليئًا باألخطاء ،فسيعكس ذلك كظنك شخصًا ال مباليًا وفظضظيًا .

آلية التعامل مع الربيد اإللكرتوني خمصص للـ(القطاع الثالث)
إنشاء رسالة الربيد اإللكرتوني (جديد)

يف نافذة إنشاء رسالة سظف تهظهر عدة جهات

عند أختيار خيارات أخرى  ،سظف تهظهر هذه اخليارات

عند فتح أي رسالة يف الربيد الظارد تتظفر لنا عدة خيارات هلذا الربيد م خالل اختيار السهم املظجظد يف اعال اليمن

ً
نرجوا من هللا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ؛؛؛
إهداء
منسوب مركز التنمية االجتماعية بمنطقة جازان
ي
أخوكم
حكم
نايف بن محمد
ي

