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اهلدف العام للفصل التاسع )اجلزء الثاني( 
تنمية مهارات إعداد وكتابة الرسائل وفق الشروط الشكلية  	·

واملوضوعية لتحقيق متطلبات العمل، والنجاح الشخصي يف الوظيفة .
تعلم كيفية عرض احلقائق ملوضوع معني يف تقرير يشتمل على  	·

التسلسل املنطقي وعرض حتليل البيانات، ومن ثم عرض النتائج مع 
تقديم املقرتحات.

املهارات املكتسبة من تدريس الفصل التاسع:
1-  أنواع الكتابة اإلدارية اليت جيب أن يلم بها املوظف.

2-  مدى أهمية إعداد الرسائل يف األعمال اإلدارية.
3-  كيفية إعداد الرسالة من حيث شكلها، ومواصفاتها.

4-  أنواع املراسالت املستخدمة يف األجهزة احلكومية واخلاصة.
5-  الشروط الشكلية، واملوضوعية للمراسالت.

6-  وظائف التقرير وأهميته. 
7-  أنواع التقارير. 

8-  خصائص التقرير اجليد واألجزاء اليت يتكون منها. 
9-  خطوات اعداد التقارير

10-  كيف حنقق النجاح يف امتالك مقومات اإلعداد اجليد للتقارير 
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أواًل : إعداد وكتابة الرسائل

أنواع الكتابة اإلدارية  	·
يتفاعل الناس يف العامل ويتصلون ببعضهم، ويعربون عن مشاعرهم وقضاياهم 

بـثالثة وسائل هامة ورئيسية :
writing 1- الكتابة

speaking   احلديث	2- الكالم –
Body	Language   3- لغة اجلسد

لتلك  اتقانه  ومستوى  درجة  على   ، الرمسي  املوظف  جناح  درجة  ويتوقف 
املهارات، وخاصة يف األساس الكتابة، واحلديث.  فالذين يستطيعون أن يعربوا 
والذين  واجملتمع،  العمل،  يف  كبريًا  جناحًا  حيققون  بالكتابة،  أنفسهم  عن 
يستطيعون التعبري عن أنفسهم باحلديث، من خالل إدارة االجتماعات، والتوجيه 

الشفوي واخلطابة، حيققون جناحًا كبريًا يف اإلدارة والقيادة.
ولكن ما هي أنواع الكتابة اإلدارية املطلوبة يف الوظائف؟

نستطيع أن نذكر أهمها وهي : - 
1- الرسالة ) اخلطاب( 

2- املذكــرة      
3-  التقـــرير      

مقومات  وبناء  املراسالت،  على  التدريبية،  الوحدة  هذه  يف  نركز  وسوف 
تدريبية تطبيقية لتحقيق النجاح والتطور يف إعداد وكتابة الرسائل.

أهمية كتابة الرسائل 
تعترب الرسائل أهم وسائل نقل املعلومات واألفكار واحللول يف األعمال  	·

املكتبية.
ويف  احلكومية،  الرمسية  األعمال  يف  مهم  توثيقي  شكل  الرسالة  	·

األعمال التجارية.
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مهارات  إتقانه  دون  اليوم  والسكرتري  املوظف  ال ميكن تصور جناح  	·
الكتابة وإملامه باحلاسب اآللي .

تعترب الرسالة وثيقة إدارية ووسيلة لنقل املعلومات من مستوى إداري إىل  	·
مستوى إداري آخر.

تعرض الرسالة فكرة اإلدارة أو القسم حنو مشكلة أو موضوع ما ،  	·
وتقديم مقرتحات تؤدي إىل حلول للمشكلة.

الرسالة اجليدة تولد تأثريًا كبريًا على قارئها، وهي مرآة لكاتبها أو  	·
للجهة اليت متثلها.

وشكلها،  جلودتها،  القارئ  لدى  اجليد  االنطباع  ُتكوِّن  الرسالة  	·
وتنسيقها، ودقة معانيها وتأثريها.

مواصفات كتابة الرسائل   

1-  كتابة الرسائل الرمسية هي كتابة بلغة أدبية    
            اجلواب : خطأ.  

فالرسالة  الرسائل.  كتابة  يف  لتنجح  أديبًا  تكون  أن  األمر  يتطلب  ال   
هي  وإمنا  اللفظي  واجلمال  باخليال  مليئة  أدبية  قطعة  ليست  الرمسية 
أسلوب منطقي علمي متدرج يف نقل املعلومات ومؤثر يف طريقة عرضها 
باألرقام والدالئل. ولكن الكاتب الذي ميلك مفردات لغوية متعددة جييد 

استخدامها يف مواقعها احملددة، ميلك قدرة أفضل يف عرض الرسالة.

2-  ال ختتلف صياغة الرسالة يف موضوع من شخص آلخر.                   
اجلواب : خطأ.    

الناس خيتلفون يف أسلوبهم، وما ميلكونه من مفردات وطرق عرض   
، اكتسبها كل فرد من خالل تعليمه  وخربته وممارسته وهواياته، 
واملعلومات  األخبار  عرض  يف  وقدرة  مهارة  تتطلب  الرسالة  ولكن 

واحلقائق بلغة سهلة متدرجة وبدون حشو لفظي.
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 3-  الرسالة تتضمن موضوعًا واحدًا وليس عدة مواضيع.                   
اجلواب : صــح    

فالرسالة جيب أال تتضمن موضوعات متعددة وإمنا موضوعًا واحدًا يتم 
الرد عليه، واستعمال تفاصيله. فال يتم إعداد رسالة لشؤون املوظفني 
بنقل خدمات موظف، وتضمني نفس الرسالة انتداب موظف آخر للعمل 

يف مدينة أخرى.

4- ليس مهمًا أن تكون للرسالة افتتاحية، ومقدمة،وخامتة هلا.                   
اجلواب : خطأ.   

البد من مراعاة األجزاء األساسية للرسالة، حيث تتضمن االفتتاحية، 
يف  اجلوانب  هذه  تفصيل  وسيتم  وخامتته  بفقراته،  الرسالة  ومنت 

الشروط املوضوعة للرسالة. 
وعلى ضوء املناقشة السـابقة ميكن تلخيص مواصفات الرســالة اجليدة يف 

النقـاط التالية :-
املعلومات،  عرض  يف  متدرجة  علمية  رصينة  رمسية  لغة  هي  الرسالة   -1

وليست قطعة أدبية.
صياغة الرسالة مهارة تتخللها معرفة وممارسة وخربة مستمرة.  -2

صياغة الرسالة حتتاج إىل حتديد واضح ملضمون الرسالة.  -3
تقبل  ال  كلمات  استخدام  يف  ومباشرة  وضوح  إىل  حتتاج  الرسالة   -4

التأويل.
الرسالة حتتاج إىل عناية يف الصياغة اإلمالئية واللغوية.  -5
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قواعد  أهم  عن  السؤال  يأتي  اجليدة،  الرسالة  مواصفات  استعراض  وبعد 
كتابة الرسائل, وهي :

قبل  من  إرساهلا  سبق  رسالة  من  الواردة  للرسالة  اإلشارة  ضرورة  	·

اإلدارة.
التسلسل املنطقي لفقرات الرسالة. 	·

تزويد الرسالة بكافة البيانات واملعلومات. 	·

جتنب اإلطالة واإلسهاب والتكرار. 	·

اعتبار مقدمة الرسالة، مدخاًل مهمًا لربط أحداث املوضوع. 	·

وتوصيات  مطلوب  هو  ملا  دقيقًا  حتديدًا  الرسالة،  خامتة  اعتبار  	·

باحللول.
ردًا  الرسالة  كانت  إذا  و  والنهي  األمر  على  الدالة  العبارات  جتنب  	·

الرسالة  نقاط  مرتبة حسب  بطريقة  الرد  فيكون  واردة،  رسالة  على 
الواردة.
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 الرسالة اخلارجية

وجهاز  حكومي  جهاز  بني  تبادهلا  يتم  مكتوبة  اتصال  وسيلة 
القطاع  أخرى يف  وجهة  بني جهاز حكومي  أو  آخر،  حكومي 
وأخرى.                                  خاصة  مؤسسة  بني  اخلاص.أو 

               

وسيلة اتصال مكتوبة يتم تبادهلا يف داخل اجلهاز الواحد , أو  الرسالة الداخلية
بني إدارات وأقسام اجلهاز الواحد.                                     

مذكرة داخلية
) مذكرة إحالة 

معاملة (

وسيلة اتصال مكتوبة يتم إرفاقها باملعاملة، مع التوجيه للجهة، 
والشرح باملطلوب.                                               

التعميم
وسيلة اتصال مكتوبة توجه للمستويات اإلدارية املختلفة، 

وتتضمن تعليمات إدارية ومالية أو تفسريًا، بشأن العمل.           
        

إصدار اإلدارة مبا متلكه من سلطة مبقتضى اللوائح يف تعيني       القرار
أو إنشاء وغري ذلك.                                                        

     املرسوم امللكي

إرادة ملكية باملوافقة على موضوع معني سبق عرضه على 
جملس الوزراء وأقره. مثال: األنظمة –	املعاهدات –	

االتفاقياتت                                                                    
       

   األمر امللكي
وهو القرار املكتوب واخلاص مبمارسة امللك لصالحياته دون 

عرضه على جملس الوزراء مثل التعيينات.                             
       

  الرسالة 
رسالة يتم تلقيها من خالل الربيد اإللكرتوني، تتضمن أعمااًل 

رمسية أو إخبارية أو معلوماتية خاصة بالعمل.                         
        

      النموذج
عبارة عن بيان حيتوي على معلومات ثابتة، وأمامها فراغات، 

تعبأ مبعلومات متفرقة .. مثال: الفواتري –	االتصاالت –	سجالت 
–	تذاكر.                                                         

أنواع املراسالت 
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   أجزاء الرسالة   
اجليدة  الرسالة  إن  بل  اإلداري،  اجلهاز  وتطور  تقدم  عنوان  الرسالة  متثل 
لذا  متفوقًا،  جتاريًا  وعماًل  ودخاًل  للمنظمة،  طيبة  مسعة  تعطي  جيدًا  واملعدة 

جيب االهتمام بالتالي :
االعتناء بأجزاء الرسالة.  -1

 , ومقاسه   , الرسالة  كورق  للرسالة)  الشكلية  بالناحية  االعتناء   -2
والطباعة , واهلوامش واليت يتم استعراضها  يف 6/3/9(.

االعتناء بالناحية املوضوعية للرسالة ) كوضوح الرسالة , وإجيازها ,   -3
ودقتها يف التعبري , واللطافه واليت سيتم استعراضها يف 7/3/9(.

ويأتي احلديث اآلن عن :

يتم متابعة هذه األجزاء عمليًا من  تنسيقها    الرسالة وكيفية  أجزاء  	·
واقع النموذج رقم )1( والنموذج رقم )    ( 

حتمل كل رسالة رقمًا حسب التصنيف التسلسلي املتبع يف اإلدارة.  رقم الرسالة

يطبع حتت رقم الرسالة باهلجري ويفضل بامليالدي أيضًا.تاريخ الرسالة

اسم وعنوان اجلهة 
غالبًا ما تكون لكل جهة أبواك رمسية مطبوع عليها اسم اجلهة.املرسلة 

الرسالة    املوضوع بدء  قبل  األعلى  يف  يوضع  الرسالة،  موضوع  حيدد  سطر 
ويكون يف حدود 4 –	8 كلمات.

   املرفقات

تكتب أسفل التاريخ مباشرة، ويكتب أمامها عدد ونوع املرفقات. 
اخلانة  هذه  يف  يكتب  الرسالة  مع  مرفقات  وجود  عدم  حالة  ويف 
عند  سواء  مرفقاتها  مع  الرسالة  تداول  تسهل  واملرفقات   .) بدون   (

استالمها أو تسجيلها يف الصادر.
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اسم  وعنوان املرسل 
اليه

أي اجلهة املرسل إليها الرسالة، واسم الوظيفة. وتبدأ باللقب الوظيفي 
) معالي ( ) سعادة ( )السيد(، ويتم الرتكيز على الوظيفة، وال بأس 
من كتابة االسم يسبقه اللقب، وأسفل االسم اسم الوظيفة) جرت 
العادة على عدم كتابة االسم واألفضل كتابة االسم. فاملخاطبة اليت 

تتم بصفتيه الرمسية والشخصية، أكثر وقعًا وتقديرًا(. 

   حتية االفتتاح
تستخدم يف اململكة العربية السعودية، عبارة السالم عليكم ورمحة 
اهلل وبركاته، وهي األفضل، وكثري من املراسالت تستخدم عبارة: 

بعد التحية واالحرتام –	وغري ذلك.

وهي رسالة يتم تلقيها من خالل الربيد اإللكرتوني، تتضمن أعمااًل  الرسالة اإللكرتونية
رمسية أو إخبارية أو معلوماتية خاصة بالعمل. 

 جسم الرسالة
 الفقرة األوىل :  

الفقرة الثانية :

وهو أهم أجزاء الرسالة وينقسم إىل ثالث فقرات : 
مدخل الرسالة :  وفيها يتم اإلشارة إىل رقم وتاريخ الرسالة، واليت يتم 
إعداد  الرسالة ردًا عليها، أو اإلشارة إىل تقرير أو حتضري االجتماع 
.... اخل.  أما إذا كانت الرسالة ليست ردًا على خطابات سابقة أو 
قرارات أو حماضر سابقة، فإن الرسالة تبدأ عادة بتحديد الغرض أو 

املربر إلعداد الرسالة .
واملعلومات،  لألفكار  ترتيبًا  وتتضمن    : للرسالة  الرئيسي  املنت 

وعرضًا منطقيًا هلا.

الفقرة الثالثة :
خامتة الرسالة :  وهي أيضًا على درجة من األهمية، يتم فيها 
نقل ما يأمله الكاتب من الرسالة من اختاذ اإلجراء املناسب أو 

احملدد ) نأمل –	نرجو  -  نوصي –	نقرتح –	نتطلع ...، (

التحية اخلتامية 
للرسالة

وهي عبارة ختتلف اإلدارات على صيغتها، حيث جرت العادة يف 
املراسالت احلكومية على استخدام عبارات ) تقبلوا سعادتكم 

حتياتنا (، ) مع أطيب التحيات(. 

التوقيــع
ويكون أسفل الرسالة على اجلهة اليسرى ، ويتكون من وظيفة 

املوقع، ورسم التوقيع، واسم املوقع.
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الرموز وصور 
الرسالة

يضع الناسخ رمزًا يستدل منه عند قراءة اخلطاب على معرفة 
على  اخلطاب  أسفل  الرسالة  تأشري حمرر  ويتم  الناسخ،  اسم 
األعلى  للمسؤول  الداللة  إلعطاء   ) الرتكني   ( األمين  الركن 
أنها روجعت، باإلضافة إىل أنها تستخدم أحيانًا إلعفاء املسؤول 
من حتمل املسؤولية. أما صور الرسالة، حيث يتم إبالغ مضمون 
الرسالة إىل جهات أو وزارات أخرى خبالف اجلهة املرسل إليها 

أصل الرسالة .  وتكتب صورة مع التحية إىل ...............  .
إعداد  طريقة  لرتسيخ  خمتلفة  ومتارين  تطبيقات  أعطاء  يتم   (

الرسائل (. 
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املوضوع  :  ............................................

معالي األستاذ الدكتور / أسامة بن صادق طيب                              
                                                   سلمه اهلل 

           مدير جامعة امللك عبد العزيز

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقبلوا معاليكم حتياتي 

مدير مركز البحوث و التنمية 

د. عبد اهلل معتاد صاحل اخلالدي

الرموز
توزيع الصور
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الشروط الشكلية للمراسالت

أهم الشروط الشكلية للمراسالت ترتكز يف:
ورق الكتابة. 	•

اهلوامش. 	•
املسافات 	•
الفقرات. 	•

مظروف الرسالة. 	•

ورق الكتابـــة :
لون الورق :  اختيار ورق الكتابة من لون فاتح، ويعترب اللون األبيض   1/1
ألوانًا كاألصفر  العليا،  اإلدارات  املالئم، وتستخدم مكاتب  هو 
اخلاص  النظام  أن  كما  ذلك.   وغري  الفاتح  واألخضر  الفاتح، 

يستخدم أوراقًا جذابة وصقيلة.
ملا  نظرًا  كبرية،  أهمية  ميثل  الكتابة  ورق  اختيار    : الورق  نوع   2/1
فرتات  جيدة  حالة  يف  وبقاءها  للتداول،  وسهولة  حفظ  من  يتبعها 
ويتسع  تتضخم  ال  لكي  تكون مسيكة  ال  الورق  فنوعية  طويلة. 
حجم حفظ امللفات، كما ال حيبذ أن يكون الورق خفيفًا، فيسهل 
متزقه بعد سنوات من بقائه يف احلفظ. وتعترب جودة الورق. عنوان 
اليت تستخدمه يف مراسالتها اخلارجية. وتستخدم اجلهات  للجهة 
يف  عالية  جودة  ذات  مناذج  املسؤولني،  وكبار  العليا،  اإلدارية 

مراسالتها الرمسية.
مقاس الورق :  هناك مواصفات ومقاييس لورق الكتابة تستخدمها   3/1
الرمسية  واملقاييس  الكربى.  والشركات  احلكومية  املنظمات 

لألوراق احلكومية يف اململكة هي كالتالي :
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الرسائل اخلارجية ) 21 سم  ×  29,7 سم (.  □□     
A4   ، 4 ويرمز له بالرمز أ   

املذكرة الداخليـة ) 17,6 سم  ×  25  سم ( ب 4.  □□  
                 ) 14,8 سم ×  21 سم (  أ 5

اإلحاالت  ) 10,5 سم  ×  14,8 سم ( أ 6  □□  
)ويعرض املدرب، األشكال املختلفة لألوراق الرمسية، وألوانها   

وتكلفتها(.

اهلــوامش : 
هي املساحات املرتوكة على حافة الورقة من اجلهة اليمنى واجلهة اليسرى 
ويتفاوت  النساخ،  يعرفها  مقاييس  وهناك  وأسفلها،  الورقة  أعلى  ومن 
وإعداد  الورقة  جاذبية  إظهار  يف  لرغباتهم  تبعًا  للمسافات  استخداماتها 
والتدبيس،  والتخريم,  احلفظ،  ملفات  لنمط  مراعاًة  وكذلك  الرسالة، 

وأفضل اهلوامش على الورقة تكون حسب التالي :
إلتاحة الفرصة لتخريج الورقة 3سم –	4سم  هامش أمين   o

2 سم  هامش أيسر     o
هامش علوي     3,5سم –	5 سم  o

3 سم  هامش سفلي   o

 املسافات : 
الورقة  ليعطي  موحدًا،  يأخذ شكاًل منطيًا  السطور  بني  املسافات  توزيع 
فال  النظر.  مبجرد  الفقرات  على  خالله  من  التعرف  ويتم  جذابًا.  مظهرًا 

تتداخل السطور مما يعطي للورقة شكاًل غري منسق.
ويفضل أن يكون املسافة بني السطر والسطر 1 سم تقريبًا، واملسافة بني 

فقرة وفقرة أخرى ) 2سم تقريبًا (.
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      الفقرات : 
من  جمموعة  من  تتكون  ولكنها  واحدًا،  موضوعًا  حتمل  رسالة  كل 
واحدة.  فقرة  يف  تكتب  فكرة  وكل  ومرتبة.  متواترة  تأتي  األفكار، 
الكتابة يف  بدء  الداخل عن مستوى  إىل  قلياًل  يبعد  وتبدأ بسطر جديد، 

الفقرات.

مظـروف الرسالة : 
توضع الرسالة يف مظروف يتناسب مع حجم املعاملة، وأهميتها. فالرسائل 
املهمة، حتى لو كانت ورقة واحدة، توضع يف ظرف A4  دون أن تثنى كما 

أن العنوان يفضل أن يطبع كاماًل على املظروف.
الشروط املوضوعية للمراسالت :

أهم الشروط املوضوعية للمراسالت ترتكز يف:
وضوح معاني الرسالة. 	•

إجياز واختصار الرسالة. 	•
اللطافة يف التعبري. 	•

ونشرح هذه الشروط، مع إعطاء تطبيقات هلا يف نهاية املادة العلمية.

 وضوح معاني الرســالة :
أن تتضح فكرة الرسالة يف ذهن كاتبها، إذ ال يستطيع   1/1
كاتب أن ينشئ رسالة إال إذا كان فاهمًا ملوضوعها فهمًا 

جيدًا.
أن يفهم الكاتب معاني ومدلوالت الكلمات والعبارات   2/1

اليت يكتبها.

أن يستخدم الكلمات واملفردات ذات املعاني احملددة اليت   3/1
ال تتحمل التأويل أو التفسري أو الرمز.
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ال نعين بالوضوح استخدام الكلمات العامية الدارجة.  4/1
التسويف  اليت حتمل  أن ال يستخدم الكاتب الكلمات   5/1
من   .. أظن   .. يبدوا   ( مثل  احلسم  عدم  معاني  وتعطي 

املمكن .. أعتقد ،  رمبا ( 

 إجياز واختصار الرســالة :
عدم استخدام كلمات وعبارات تزيد عن حاجة الكتابة   1/2

للشرح.
يف  وردت  معلومات  أو  أرقام  أو  عبارات  تكرار  عدم   2/2

الرسالة.
عدم إدخال مواضيع ال عالقة هلا باملوضوع.  3/2

القارئ  ملل  توجب  هلا  داعي  ال  مبا  الطويلة  الرسائل   4/2
اإلجياز  أن  كما  الرسالة  يف  املهمة  للجوانب  واضاعته 

املخل بالرسالة يفقد الرسالة قيمتها.

اللطــافة  :
عدم استخدام أسلوب التهجم أو التعنيف للرد على النقد   1/3

أو املالحظات.
استخدام العبارات املرطبة للمواقف واهلادئة واليت توصل   2/3

املعاني.
اآلخر،  الطرف  احرتام  تدل  اليت  العبارات  استخدام   3/3
والرتحيب خبطابه، واستخدام عبارات التلطف واجملاملة 
نشكركم  	– يسعدنا  	– يسرنا  	– نرجو  	– نأمل  مثل 

–	نتفهم مالحظاتكم، وهكذا..
االبتعاد عن أسلوب التعالي والتكرب يف املخاطبة واإلشارة   4/3

إىل حجم اإلجنازات والتفاخر بها.
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كتابة  يف  استخدامها  يفضل  ال  اليت  السلبية  الكلمات  ببعض  قائمة 
املراسالت:

نلومكم

من املستحيل

ال ميكن

لقد أهملتم

تّدعون

غري راضني

فشلتم

ترددمت

نرفض

لقد أزعجنا

لسوء حظنا

غري مريح لنا

تأخرمت

تشكون

خيبتم اآلمال

نكره

ال يسرنا

أخطأمت

أتلفتم

غري قادرين

نأسف

غري مقبول لدينا

غريمرغوب فيه

غري عادل

إننا نكره

خيبتم اآلمال

غري

االتصاالت التحريرية :
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قائمة ببعض العبارات السلبية وكيف ميكن حتويلها إىل عبارات إجيابية 

عبارة إجيابيةعبارة سلبية

 - لقد تأخرمت كثري يف رفع ميزانية 

إدارتكم

-إننا يف انتظار استالم ميزانية إدارتكم

بسبب  تقريركم  قبول  ميكننا  ال    -

فشل  اإلدارة يف إكمال تعبئة النماذج.

 نرجوإعادة النظر يف التقرير املرفوع 

لنا،واستكمال أجزائه بدقة،وذلك لتقديم 

اخلدمة املطلوبة.

 ال ميكننى الرد على رسالتكم 

وإرفاق املطلوب قبل العاشر من حمرم.

- سيكون الرد جاهزًا بالصورة املطلوبة يف 

العاشر من حمرم.

 ) حمالتنا   ( مكاتبنا  تقفل   -

الساعةالثالثة بعد الظهر.

تبقى مكاتبنا ) حمالتنا ( مفتوحة حتى الساعة 

الثالثة بعد الظهر.

مل تقرؤ اخلطاب جيدًا، وأترتدودكم 

بعيدة عن املطلوب

-إننا نتفهم ردكم ونرجو ان تتاح لكم الفرصة 

لقراءة خطابنا، ودراسته.



  إعداد وكتابة الرسائل والتقارير  الفصل التاسع اجلزء الثاني

ختلص من احلشو ) بديل (حشو

اليت      األساليب  من  الكثري  هناك   

ميكنكم االختيار من بينها.

عدة  بني  من  االختيار  وميكن   

أساليب.

وهناك العديد من البدائل اليت    

ميكنكم أن تفاضلوا بينها.

ميكنكم املفاضلة بني عدة بدائل

ومن املعتقد أننا سوف حنقق يف       

املستقبل أهدافنا املرجوة.

ميكنكم املفاضلة بني عدة بدائل

 ومن املعتقد أننا سوف حنقق يف         

املستقبل أهدافنا املرجوة.

     أعتقد أن أهدافنا ستتحقق.

هناك زيادات قد حتققت يف  

معدالت النمو بشكل أثر 

إجيابيًا على تقدم العمل.

على  النمو  معدل  يف  الزيادة  أثرت  لقد   

تقدم العمل.

قائمة ببعض عبارات احلشو واإلطناب، وعبارات بديلة :
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غري مترين 1 مواضع  يف  منسقة  غري  بطريقة  مراسالت  مناذج  بإعداد  املدرب  يقوم 

صحيحة، ويكلف املتدربني بإعادة ترتيب الرسالة، ونسخها.

مترين 2

تطبيقات على الشروط املوضوعية للرسائل :
املوضوعية  الشروط  تطبيق  كيفية  على  املتدربني  بتدريب  املدرب  يقوم 
للرسائل من خالل اختيار مواضيع، يطلب فيها من املتدربني إعداد رسائل 

جلهات حمددة، وحسب املواصفات املوضوعة إلعداد الر سائل.

مترين 3
تطبيقات على الشروط الشكلية للرسائل :

يقوم املدرب بتدريب املتدربني على كيفية مراعاة الشروط الشكلية اليت مت 
شرحها خبصوص –	الورق –	اهلوامش –	املسافات –	الفقرات.

مترين 4

قيام كل طالب بإعداد خطاب لكل من :
1/    مدير اجلامعة ، شكوى من صعوبة اختيار التخصصات املطلوبة.

2/    عميد شؤون الطالب ، استعراض بعض مشاكل السكن.
3/   عميد كلية  ،  توفري خدمة استخدام اإلنرتنت يف الكلية.

مترين 5

العبارات التقليدية:
متيل الكتابات التقليدية إىل استخدام عبارات شاع استخدامها يف كتابة 
الكلمات  هذه  استبدال  إىل  اليوم  العصرية  الكتابات  وتعمل  املراسالت 
الشائعة بعبارات أكثر طالقة ورقة وفهمًا بداًل من تلك العبارات التضخيمية 

واملتحيزة القدمية.
اقرأ العبارات التقليدية فيما يلي، واخرت عبارات أفضل منها:

جتدون طيه 	-
نرفق لكم 	-

للمعلومية واإلحاطة 	-
نود احاطتكم علمًا. 	-

قد جرى العلم مبضمونها .... اخل. 	-
باإلشارة إىل خطابكم 	-

ردًا على خطابكم. 	-
لغاية إعداد هذا اخلطاب. 	-
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مثال :  ) عبارة تقليدية ( –	حنيطكم علمًا بأن رسالتكم املؤرخة بتاريخ 
1427/9/9هـ قد استلمت، وجرى العلم مبضمونها.

املؤرخــة يف 1427/9/9هـ  رسالتكم  على  الرد  يسرنا  	–  ) أفضل  عبارة   (
ونشكركم على ما تضمنته من بيانات ...

مترين 6

العبارة املطولة :  
إعادة  وميكن  استخدامها،  درج  عبارات  الرسائل  بعض  تستخدم 

صياغته بطريقة خمتصرة وجديدة.
ادرس العبارات التالية، واخرت عبارة خمتصرة :

    
عبارة مطولة                                                     عبارة خمتصرة

انه ملن دواعي سرورنا وغبطتنا أن نرسل لكم.
يف املستقبل القريب. 	-
اننا لعلى ثقة وطيدة. 	-

لقد مت حتديد موعد للقائكم يف 	-
   املستقبصل القريب

سوف نكون من الشاكرين لو تكرمتم  	-
   وأرسلتم.

لغرس جذور الصداقة والتعاون البناء بيننا. 	-
واضعني نصب أعينا أمل الوصول . 	-

كل عام وحضاراتكم مجيعًا خبري. 	-
أنا شخصيًا 	-

على وجه التقريب 	-
نرجو أن حتاولوا معرفة السبب يف ذلك. 	-

ويرجع ذلك إىل.  	-
مثال : عبارة مطولة :  	-

لقد مت حتــــديد موعـــــــــــد   
للقائكم  يف    /      /      

                                                                            نأمل لقائكم
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االتصاالت التحريرية :
»مذكرة داخلية«

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مجيع القطاعات يف اجلامعة  : إىل  

املشرف العام على الشؤون اإلدارية واملالية  : من 
2/صفر/1427هـ  : التاريخ 

130/500/ش ع/15/55  : الرقم 
استعمال مناذج املراسالت اإلدارية املوضوع :  

على مجيع رؤساء القطاعات يف اجلامعة اتباع التعليمات اإلدارية التالية وذلك من   
أجل تنظيم وتنسيق وتوحيد استعمال النماذج املعدة للمراسالت اإلدارية :

مثل  فقط،  اخلارجية  للمراسالت   )  935 	–  0076( رقم   « اجلامعة   « استعمال منوذج   -1

التعامل مع املصاحل احلكومية واملؤسسات واألفراد خارج املؤسسة.

2- استعمال منوذج املراسالت رقم )0080 –	935 ( أو منوذج املذكرة )0082 –	935 ( يف 

كافة املراسالت الداخلية باملؤسسة، سواء ما بني اإلدارات يف داخل األقسام.

3- استخدام النموذج املسطر )0060 –	935 ( للمسودات ، االجتماعات وخالفه.

إن اتباع التعليمات املوضحة بعاليه سيؤدي إىل توحيد الشكل العام للمراسالت داخل وخارج 

املؤسسة، ويساعد يف ترشيد املصروفات اإلدارية.

آملني تعاونكم للعمل مبا فيه مصلحة املؤسسة.  

مع التحية ..     

توقيع  :  ...................................
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قرار إداري
إن عميد كلية االقتصاد واإلدارة ,

بناًء على الصالحيات املخولة له.
وبناء على القرار اإلداري رقم 1546/ك وتاريخ 1423/6/10هـ، والقاضي بتكليف 

الدكتور /                                            منسقًا لدبلوم النقل اجلوي.
وبعد االطالع على التوصيف الوظيفي ملنسق دبلوم السكرتارية الطبية واملعتمد من 

قبل مركز البحوث والتنمية.
وانطالقًا من مبدأ تنظيم العمل اإلداري يف الكلية واملراكز التابعة هلا.

وملقتضيات املصلحة العامة.
يقرر ما يلي

يكلف الدكتور /                                                    بالعمل  مادة )1( - 
منسقًا لدبلوم السكرتارية الطبية ملدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

تعتمد بطاقة الوصف الوظيفي ملنسق دبلوم السكرتارية الطبية  مادة )2( - 
على النحو املرفق بهذا القرار.

ميارس منسق الدبلوم املسؤوليات والصالحيات احملددة يف بطاقة  مادة )3( - 
التوصيف الوظيفي، ومبا ال يتعارض مع األنظمة واللوائح املعمول بها يف اجلامعة.

يرتبط منسق الدبلوم والسكرتارية التابعة له إداريًا مبدير مركز  مادة )4( - 
البحوث والتنمية، والذي يرفع بدوره تقارير فصلية شاملة عن سري العمل بالدبلوم.

على جهات االختصاص العمل مبوجبه وإنفاذه. مادة )5( - 

عميد كلية االقتصاد واإلدارة
د. أمحد بن حامد نقــــادي

صورة مع التحية لكل من 

مكتبنا، سعادة عميد خدمة اجملتمع  سعادة وكيل الكلية



 إعداد وكتابة الرسائل والتقارير الفصل التاسع اجلزء الثاني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اململكة العربية السعودية        الرقم : ............................ 
التاريخ  :    /       /    14      

أمر ملكي
الرقم أ / 122

التاريخ 1427/7/25هـ
بعون اهلل تعالي

حنن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية
بعد االطالع على املادة  الثامنة واخلمسني من النظام األساسي للحكم الصادر 

باألمر امللكي رقم أ / 90  وتعاريخ 1412/8/27هـ. 
وبعد االطالع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة الصادر 

باملرسوم امللكي رقم م/10 وتاريخ 1391/3/18هـ.
وبعد االطالع على نظام املناطق الصادر باألمر امللكي رقم أ/92 وتاريخ 

1312/8/27هـ.
وبناء على األمر امللكي رقم أ/14 وتاريخ 1414/3/3هـ.

أمرنا مبا هو آت 
أواًل /     متدد خدمة صاحب السمو امللكي األمري فهد بن بدر بن عبد 

العزيز أمري منطقة اجلوف مبرتبة وزير ملدة أربع سنوات وذلك اعتبارًا من 
1427/8/24ه

ثانيًا /    يبلغ أمرنا هذا للجهات املختصة العتماده وتنفيذه.
عبد اهلل بن عبد العزيز



  إعداد وكتابة الرسائل والتقارير  الفصل التاسع اجلزء الثاني

ثانيًا: إعداد وكتابة التقارير
تعريف التقرير :

 

أهداف التقرير ) وظيفة التقرير ( 
1- إعطاء معلومات إدارية حيتاجها العمل :

		تفسري ظاهرة معينة يرتبط بها مستقبل العمل. 	•
		عرض أفكار جديدة مفيدة لتحسني مناخ العمل. 	•

•			حتريك سلوك العاملني وذلك بإقناعهم بأمر معني أو توجه معني.
		عرض نتائج موضوٍع ما، أو دراسة حالة معينة للتوصل إىل قرار  	•

بشأنها.

عرض كتابي أو شفوي للحقائق والبيانات اخلاصة مبوضوع معني،ومن 
ثم إعطاء توصيات حلل مشكالت العمل.         

أو مشكلة عرضت حتليلها  معني  للحقائق اخلاصة مبوضوع  عرض 
بالبحث  تتناسب  اليت  االقرتاحات  بطريقة مسلسلة ميسرة مع ذكر 

والتحليل.      

وسيلة لنقل املعلومات من مستوى إداري إىل مستوى إداري آخر.       

وثيقة إدارية لالتصال الكتابي من خمتلف املستويات اإلدارية تتضمن 
	 عرضًا وافيًا للمعلومات املتعلقة مبوضوع معني.      	
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أهمية التقرير :
1-  تستخدم التقارير إلعالم املسؤولني مبشكالت ومقومات األداء يف العمل.

2-  وسيلة اتصال هامة داخل ا ملنشآت على اختالف أنواعها وأنشطتها.
3-  تساعد التقارير املدراء يف اختاذ القرارات ملا توفره من معلومات.

4-  وسيلة ختطيطية هامة تفيد يف التنبؤ واإلعداد خلطوات املستقبل.
5-  وسيلة رقابية هامة ملعرفة ما مت إجنازه وما مل يتم، وعقبات التنفيذ.

أنواع التقارير :
  :Periodical	Reports 1 ـ  التقارير الدورية

التقارير الدورية هي اليت تقدم بانتظام بعد انتهاء مدة زمنية حمددة. وقد 
تكون هذه املدة أسبوعًا أو شهرًا أو ربع سنة، أو  عند انتهاء فرتة زمنية 

مناسبة تراها اإلدارة، فهناك تقرير مبيعات يومي وآخر شهري ميثل إمجالي 
التقارير اليومية، وهكذا.

والتقارير الدولية عرض ملخص ألوجه النشاط خالل الفرتة الزمنية املعد عنها 
التقرير الدوري.

   Non	Periodical	Reports 2 ـ   التقارير غري الدورية
تغطي هذه التقارير فرتات زمنية غري ثابتة، ختتلف من تقرير إىل آخر، وعادة 

ما يرتبط إصدار مثل هذه التقارير بوقوع أحداث معينة.
  :Progress	Reports 3 ـ  تقارير تقدم العمل أو تقارير اإلجناز

تعد  هذه التقارير ملتابعة مراحل تنفيذ مشروع ما، أو عملية معينة، فتعطي 
صورة للتقدم الذي حدث يف تنفيذ أحد املشروعات مقارنة باخلطة املوضوعة.
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 Investigation	and	Examination 4 ـ  تقارير الفحص والتحقيق
  :Reports

تقارير الفحص هي حتليل الظروف يف املاضي واحلاضر، لتكون أساسًا 
للحلول والقرارات واخلطط اليت تتخذها اإلدارة. ويتطلب تقرير الفحص جتميع 

وتسجيل بيانات مهمة مل تكن معلومة قبل الدراسة والفحص، وحتليل تلك 
البيانات للوصول إىل نتائج حمددة.

  :Recommendation	Reports 5 ـ   تقارير التوصية
تستهدف هذه التقارير إجراء دراسة حول موضوع معني، وإعطاء توصيات 

ومقرتحات وحلول هلذا املوضوع.
  :Informational	Reports 6 ـ  التقارير اإلخبارية

إعطاء صورة حقيقية ملا جيري وذلك من خالل عرض املعلومات عرضًا حتليليًا 
دون تقديم أي مقرتحات.  

ومن هذه التقارير :  التقارير الدورية، وتقارير تقدم العمل، وتقارير املبيعات، 
وحماضر اجللسات، وحماضر االجتماعات.                                             

  :Analytical	Reports 7 ـ  التقارير التحليلية 
تقوم هذه التقارير بسرد احلقائق واملعلومات املتعلقة مبوقف معني، ثم حتليل 
هذا املوقف، ومن ثم تقديم املقرتحات بشأنه.  ومن أمثله هذه التقارير، تلك 
اليت يعدها اخلرباء يف املنظمة حول مشكلة من مشكالت العمل، كتغيب 

العاملني أو تركهم املنظمة للعمل يف منظمات أخرى.
  :Management	Reports 8 ـ التقارير اإلدارية

بالرغم من أن خمتلف أنواع التقارير يف املنظمات هي تقارير إدارية ألنها توجه 
يف األصل إىل إدارة املنظمة، فإنه ميكن تبيان أهم التقارير اإلدارية على النحو 

التالي:
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-  تقارير دوران العمل
-  تقارير التغيب عن العمل.

-  تقارير اإلجراءات التأديبية للعاملني.
-  تقارير حتسني الكفاءة واجلدارة.

-  تقارير الشكاوى والتظلمات.
-  تقارير احلوادث وإصابات العمل.

  :Financial	Reports 9 ـ التقارير املالية
هلذه التقارير أهميتها ملا تتضمنه من بيانات مالية أو إحصائية، فهي متثل أداة 

رئيسة من أدوات اإلدارة يف التخطيط والرقابة.
10ـ تقارير الرقابة والتدقيق :  

تعد هذه التقارير من قبل اجلهات املعنية لتزويد املسؤولني باملعلومات الختاذ 
اخلطوات الضرورية يف حالة وجود ثغرات أو عيوب.

11ـ التقارير التفسريية :  
يتم يف هذه التقارير الربط بني العالقات ا ملختلفة وإعطاء التفسريات للمواقف 

اليت تواجه املنظمة يف خمتلف جماالت العمل واإلنتاج.
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خصائص التقرير اجليد 
اخلصائص الشكلية : 

1- ) انظر اخلصائص الشكلية لكتابة الرسائل(.
2- إخراج التقرير وتقسيمه بشكل سهل وحتقيق املتعة للقارئ.

3- االهتمام بتنسيق اجلمل، واستخدام العبارات والرتتيب املنطقي للفصول.
اخلصائص 

1-  الوضــــوح :
وذلك بتجنب األلفاظ الغريبة، والغري شائعة. وعدم اإلغراف يف استخدام 

املصطلحات العميقة واالقتصار على املصطلحات البسيطة اليت هلا عالقة 
باملوضوع.

2- اإلجيــــاز :
جتنب اإلفاضة والتطويل، واالقتصار على ماله عالقة باملوضوع، ويفي بتوصيل 

األفكار. فكلما كان التقرير موجزًا ومرتبًا، كان أفضل تأثريًا وقبواًل.
3- اإلقنــــاع :

من أهم مقومات التقرير، القدرة االقناعية اليت حيملها، وذلك من خالل 
العرض وإبراز قوة املقرتحات، واالعتماد على االستدالالت والوقائع اليت حتفز 

على قبول التقرير.
4- الوسائل التفسريية واإليضاحية :

استخدام الرسوم واألشكال البيانية واخلرائط التنظيمية يساعد على توضيح 
األفكار الواردة يف التقرير. وجتنيب القارئ امللل.

5- املوضوعية :
أن يقدم التقرير احلقائق دون حتيز وبطريقة غري شخصية.
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أجزاء التقرير 
يتكون التقرير من عدة أجزاء  :

1-  غالف التقرير.
2-  صفحة الغالف.

3-  قائمة احملتويات.
4-  املقدمة.

5-  هيكل التقرير.
6-  العرض والتحليل.

7-  النتائج والتوصيات.
8-  اخلالصة.
9-   املالحق.

10- قائمة املراجع.
خطوات إعداد التقرير 

1-  حتديد املوضوع أو املشكلة وعناصرها.
 أن يكون لدى الكاتب فكرة كاملة وواضحة عن موضوع الدراسة وما 

ينبغي عليه عمله من حتديد إلطار الدراسة وغريها.
2-  إعداد اهليكل اهلام للتقرير :

ويتضمن ذلك حتديد البنود والعناصر الرئيسية للتقرير وترتيبها ترتيبًا 
منطقيًا، ومن ثم حتديد النقاط الفرعية لكل بند رئيسي مع ترقيم البنود 

الرئيسة ترقيمًا مناسبًا.
3-  مجع البيانات واملعلومات وتنظيمها وتقوميها :

وتعترب هذه اخلطوة أهم اخلطوات يف إعداد التقارير، ويتوقف عليها جناح 
التقرير.

4-  تفسري البيانات وحتليلها :
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يتوىل معد التقرير واالستفادة من املعلومات اليت مجعها بالقيام بتفسريها 
واستخراج دالالتها.

5-  صياغــة التقرير :
ويتوقف جناح معد التقرير على قدرته ومهارته يف صياغة التقرير، وإعداده يف 

صورته النهائية وفق الشروط املوضوعية والشكلية املعدلة.
وأخريًا على معد وكاتب التقرير أن يسأل نفسه األسئلة التالية : -

	قبل أن أبدأ الكتابة، هل فكرت جيدًا مبا أريد أن أكتبه؟ 	•
	ماذا يريد الطرف اآلخر، أو ماذا يريد أن يعرف؟ 	•

•  هل قدمت التقرير بوضوح ودقة.
•	هل حذفت من التقرير الكلمات والتعقيدات والتعبريات غري 

الواضحة؟
	هل استخدمت اجلمل القصرية؟ 	•

	هل يبدو التقرير مقنعًا؟ 	•
•	هل مجعت املعلومات بشكل جيد؟

هل املعلومات والبيانات كافية. 	•
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تطبيقات إعداد وكتابة التقارير
1-  فيما يلي قائمة ببعض املوضوعات، واملطلوب ، اختيار أحدها وكتابة تقرير 

حسب األصول اليت درستها : -
) أ (  كثرة املراجعني من الساعة 1 –	2,30  عن غريه من ساعات العمل، وتقديم 

املقرتحات.
)ب (  عدم فعالية نظام االتصال باملنظمة، وكثرة شكاوى املراجعني من عدم 

الرد على املكاملات.
)جـ(  عدم توزيع العمل بني املوظفني بشكل جيد. 

2- إفرض أنك تعمل يف وزارة الصحة، وانتدبت لدراسة إمكانية إنشاء مركز 
صحي يف مدينة الوجه. أكتب العناصر اهلامة اليت ترغب الرتكيز عليها إلعداد 

التقرير.
3-  إفرض أن حادث سري قد وقع بالقرب من مكان عملك نتيجة مغادرة عدد 
كبري من املوظفني   يف وقت واحد، أكتب تقريرًا للمدير العام تقرتح فيه سبل 

جتنب اخلطر وتصحيح الوضع املروري.
4-  أكتب تقريرًا توضح فيه إجنازاتك ومكاسبك اليت حققتها خالل عام.

التقاعد  إىل  مساعديك  أحد  وسيحال  املنظمات،  أحد  إدارة يف  مدير  أنت   -5
بعد فرتة قصرية، ولديك ثالثة من املوظفني يف اإلدارة يشعر كل واحد منهم 
أنه له احلق يف شغل تلك الوظيفة. طلب منك املدير العام أن تعد تقريرًا تعرض 
فيه جوانب القوة والضعف لكل موظف، ومن يكون هو األقرب لشغل الوظيفة 

استنادًا ملا تعرفه عنهم، ومدى أحقية أحدهم ومالئمته للوظيفة الشاغرة.
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أوراق من حماضراتي .. يف مادة تطوير أساليب العمل. 	•
برامج تدريبية خمتلفة يف إعداد املذكرات والرسائل سبق لي تقدميها يف  	•

جهات خمتلفة.
مراجع خمتلفة من معهد اإلدارة العامة. 	•

حقائب تدريبية أعدها د. نبيل إمساعيل رسالن. 	•
د. نادر أمحد أبو شيخ » كتاب التقارير » دار صفاء للنشر والتوزيع،  	•

عمان، الطبعة األوىل 1999م –	1420هـ.
سلوى بسيوني، التقارير ودورها يف العمل اإلداري، جملة اإلداري )مسقط :  	•

معهد اإلدارة العامة، العدد الثاني أبريل 1982م.
عبد احلميد رضا عبد اللطيف وآخرون، اإلدارة املكتبية وأعمال  	•

السكرتارية يف األجهزة احلكومية، معهد اإلدارة العامة، إدارة البحوث 
1408هـ.

سلسلة إصدارات مببك: السكرتارية، اجلزء األول، القاهرة 1999م. 	•
بشري زنداح، وآخرون » أعمال النسخ يف األجهزة احلكومية يف اململكة  	•

العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، إدارة البحــوث 1402هـ -  1982م.
ندوة االتصاالت اإلدارية، معهد اإلدارة العامة –	من 1402/6/4-2  	•

الرياض، معهد اإلدارة العامة.
حممد البطمة، إعداد التقارير, عمان ، البنك العربي 1992م. 	•

مصطفى شاويش، إدارة املكاتب وأعمال السكرتارية )عمان، مكتبة  	•
الرسالة احلديثة 1990م.

حممد عبد الغين هالل، مهارات االتصال، القاهرة، مركز تطوير األداء  	•
والقــــــ 1966م.

د. عبد املعطي عساف، مهارات كتابة التقارير، عمان 1994م. 	•

املراجع
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د. عادل فهمي، حممد بدر، املدخل إىل علم املراسالت التجارية  	•
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