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TEXTE 

 
 واقع وتحديات :  التجارة اإللكترونية بالعالم العربي

، وتستحوذ تذاكر السفر ا  مليار دوالر سنوي 51على صعيد التجارة اإللكترونية بمبيعات تبلغ  ا  هد الدول العربية نمو تش
 . ا  من حجم التجارة اإللكترونية عربي% 04واألجهزة الكهربائية على 

،  العربيعيق تطور التجارة اإللكترونية في العالم غير أن عدم الثقة في بوابات الدفع والمخاوف من االحتيال ال يزال ي  
 . من العرب ال يثقون في بوابات الدفع% 04حيث إن 

إن التجارة اإللكترونية هي من "  يحي النعيمي قطر التجارة فيوقال وكيل وزارة االقتصاد والتجارة المساعد لشؤون 
يزاالن في وضعهما مة والجمهور الذي يتعامل مع هذه الخدمات ال األنشطة الناشئة في دولة قطر، لكن الخدمات المقد  

 . ين بنفسه السلعةبون على سبيل المثال يفضل أن يعا، حيث إن الز  التقليدي
وأشار المسؤول القطري إلى أن المجال الذي تنشط فيه التجارة اإللكترونية بشكل أسرع في قطر هو في الضيافة 

العملية  سهلالتي تق بالخدمات اإللكترونية ي المتعل  ، وكشف أن وزارته بصدد إعداد الجانب الفن   وحجوزات الطيران
 . للناس

م من ، وتقد   إلكترونية 6452جميع خدمات وزارة االقتصاد والتجارة في قطر ستكون نهاية عام  حسب النعيمي فإن  و 
 . خالل الهاتف المحمول

اب والمشاريع ، أوضح النعيمي أن الهدف هو تشجيع فئة الشب وعن سبب تشجيع التجارة اإللكترونية في قطر
، فال حاجة لمحل تجاري وال  هناك قلة تكلفة في هذا المجال وأن   ةخاص  ،  المتوسطة والناشئة لدخول عالم التجارة

 . لمخزن كبير
، كما أن  ، وتسعى الحكومة لمضاعفته العام المقبل ويذكر أن حجم التجارة اإللكترونية في قطر يقدر بمليار دوالر

 . اقات االئتمان في قطر تتجه لمزودين محليينمن المدفوعات ببط% 51
إن التجارة اإللكترونية في منطقة ، " فيزا"مدير المنتجات الناشئة واالبتكار في شركة  ، ناثان كوشني، قال  من جهتهو 

وفي بعض دول الخليج مثل قطر فإن هذه التجارة تنمو بوتيرة أسرع  ، %61 الشرق األوسط تنمو بوتيرة سريعة تفوق
 . %44 تقارب

وكشف أن هناك عمليات استخدام كبيرة للبطاقات االئتمانية في دول الخليج وكذلك عمليات قبول البطاقات وأن شركته 
 على تقوم بالعمل

 . من شأنه تسريع وتيرة نمو التجارة اإللكترونية وهذا،  فريقياإاستخدام البطاقات االئتمانية في دول شمال و  تعزيز
في منطقة الشرق األوسط تطبيق الحماية  اعتمدواهم ، وأن   وأكد كوشني أنهم طوروا مجموعة من الحلول لمنع االحتيال

 . ا  الشركة لجعل العمليات المالية اإللكترونية أكثر أمان استراتيجيةالثالثية األبعاد كجزء من 
، فمنهم من رأى أن هذا النوع من  نة من الشارع العربي بشأن الشراء عبر اإلنترنت، تراوحت آراء عي   من جهة أخرىو 

تحدث  في حين ، ، ومنهم من قال إن ثقافة الشراء اإللكتروني غير منتشرة في بالده الشراء أسهل وأرخص وأكثر أمانا  
 . البعض اآلخر عن تخوفه من عمليات التحايل

  الجزيرةموقع عن 
http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2015/12/19 
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TRAVAIL À FAIRE 

 

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

(10 points) 

 

 

 

B- Texte à rédiger en arabe. (10 points) 

 

Vous êtes assistant (e) de vente dans une entreprise d’électroménager au 

Maroc.  

Votre entreprise vient de créer un site de vente en ligne. Votre mission est de 

rédiger un courrier à la clientèle dans lequel vous présenterez les avantages 

du commerce en ligne.  

 

- Vous présenterez votre entreprise. 

- Vous mentionnerez pourquoi votre entreprise a choisi d’ouvrir un site de 

vente en ligne. 

- Vous mentionnerez les avantages du commerce en ligne pour les clients. 

- 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 inviterez les clients à visiter le site pour découvrir tous les produits 

ainsi que les tarifs préférentiels et les promotions réservés à l’achat en 

ligne. 

Vous respecterez les règles de présentation et les formules de politesse 

d’usage.  

 


