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TEXTE  
 

 نجز بالمغربقطاع يلجه الشباب لترحيل خدمات تُ  1ألوفشورينغا
 

من مدينة الدار  تنحدرة شابّ (المستقبل ، دافعت فاطمة  إلىعة ة متطلّ بثقة في النفس ونظرة إيجابيّ 
عن عملها في قطاع ترحيل الخدمات المعروف باألوفشورينغ، لكونه أتاح لها فرصة استثمار )البيضاء

  .عالم الشغل دخولة و ة والتعبيريّ التها اللغويّ مؤهّ 
التي ي ومؤهّ ر لي العمل المناسب لسنّ وقد وفّ  بالنسبة لالقتصاد المغربيّ  إنه قطاع حيويّ "تقول فاطمة 

 د أمامي الطريق لبناء مستقبلي وتحقيق مطامحيوعب". 
دراساته  أبرز أنّ قد اكتراث ألهمية الوظيفة ودورها في النسيج االقتصادي، ف أيّ  بدِ أما سعيد الذي لم يُ 

ولوجه مجال ترحيل الخدمات بل اللغة التي اكتسبها وطريقة حديثه ل األساسي لِ ة لم تكن هي المؤهّ الجامعيّ 
ن االعتبار التي العلمية بقدر ما أخذت بعيلم تلتفت اللجنة إلى مؤهّ "التي جذبت لجنة انتقاء الموظفين، 

 ."مدى قدرتي على االستجابة لمتطلبات الخدمات التي تقدمها الشركة
ولوجه هذا المجال كان األرضية التي جعلته يدرك أهمية الوسائل التكنولوجية التي محت  واعتبر أنّ 

 م من موقع اشتغاله ودون كبير عناء، خدماتالحاجز والحدود الجغرافية بين البلدان وجعلت الفرد يقدّ 
 .ة لمواطني دول أخرى ترتبط في كثير من األحيان بمعيشهم اليوميفورية هامّ 

صها من جدران هذا الرأي إذ تعتبر حصولها على فرصة عمل بهذا القطاع خلّ  )سنة 30(وتشاطر  سناء 
من  عهذا النو  ت حبيستها لسنوات تنتظر اإلدماج في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنّ البيت التي ظلّ 

وقطاع  2"مراكز النداء"سوق الشغل خاصة في  دخولن العديد من الشباب المغربي من مكّ  ملالع
 .ةالتأمينات والمعامالت الماليّ 

لة وجهة مفضّ  إلىالمغرب تحول في كون  ب على العمل في هذا القطاعاإلقبال الكبير للشبا يمكن تفسيرو 
 .ترحيل الخدماتللمستثمرين األوروبيين في قطاع و 

تصر قطاع األوفشورينغ بالمغرب على مراكز النداء بل يشمل أيضا المجاالت االقتصادية والخدمات واليق
كالبحث ونشاطات أخرى كالمحاسبة وتدبير  لة ونشاطات الدعم ذات القيمة المضافة العاليةح رَ المالية المُ 

وذلك رغبة في تحسين األداء العام ، )العمليات البنكية والتأمينات(الرواتب، وكذا الخدمات المالية المنقولة 
 .والتقليص من التكلفة المالية

  
  

                                                           
1
 Offshoring. 

2 Centres d’appel. 
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مليار درهم  12.6ع أن يبلغ رقم المعامالت المحتمل لهذا القطاع تتوقّ  3"مونتور داتا"وهذا األمر جعل هيئة 
  .ألف 70، في حين قد يصل عدد مناصب الشغل حوالي السوق الفرنكفونيّ  في المائة تهمّ  87من بينها 

ل بالنسبة للمغرب والمحاسبة المالية ثاني مؤهّ  اع ترحيل أنشطة الموارد البشريةعتبر قطومن جهة أخرى، يُ 
  .مليار درهم  0.3مليار درهم و 1.1برقمي معامالت يبلغان على التوالي 

بفضل المعايير  خاصةمجاالت المحاسبة و  في مختلف التم المغرب من خالل هذا النشاط مؤهّ ويقدّ 
 .عة على الصعيد الدوليبَ المتّ 

قطاع  د أنّ وكان تقرير آخر لالتحاد العام لمقاوالت المغرب حول الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، قد أكّ 
 15وحوالي  ،ونفس العدد بقطاع صناعة السيارات شغل،ألف منصب  70لة سيوفر حوالي حّ مرَ الخدمات الُ 

ألفا بالصناعة  24وألفا بالنسيج والجلد  32وباإللكترونيك  9000ومنصب جديد بصناعة الطيران،  ألف
 .الغذائية

  
  

http://www.maghress.com/almaghribia/124257 
 

 

  

                                                           
3 Datamonitor. 
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TRAVAIL À FAIRE  

 

 

A- Présentez, sous forme d’un compte-rendu en français , le texte ci-dessus.   
(10 points)  

 

B- Lettre à rédiger en arabe  (10 points) 
 
Vous êtes assistant dans la section marketing d’un centre d’appel au Maroc.  
Votre entreprise veut conquérir le marché du Golfe. 
Rédigez une lettre en arabe, adressée au directeur d’une grande chaine 
hôtelière située à Dubaï, et dans laquelle vous développerez les points 
suivants. 
  
- Vous présenterez votre entreprise. 
- Vous mentionnerez que votre entreprise s’est agrandie ces dix dernières 

années, et qu’elle a gagné plusieurs marchés notamment en Europe. 
- Vous mentionnerez l’intérêt grandissant d’avoir un service de hotline. 
- Vous rappellerez les normes strictes que votre entreprise applique en 

matière de suivi, de rapidité et de sécurité des données pour répondre aux 
attentes des clients. 

- Vous l’invitez à visiter l’un de vos centres. 
- Vous vous tenez à sa disposition pour lui fournir toute information 

supplémentaire. 
 

Vous respecterez les règles de présentation d’usage. 
 

 

 


