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TEXTE  

 سوق مفتوح إلىل االنترنت التجارة االلكترونية تنتعش عالمياً وتحو  
 

« أمازون»و« ي بايإ»لت مواقع لكترونية انتعاشاً كبيراً على مستوى العالم، حيث تحو  إلتشهد التجارة ا

ما تتواجد على اً لها، وإن  مكان في العالم مقر   خذ من أي  لى أسواق تجارية ضخمة ال تت  إ« علي بابا»و

« لكترونيق اإلسو  الت»ع أن يغريهم ذب أعداداً هائلة من الزبائن الذين لم يكن أحد يتوق  نترنت فقط وتجاأل

 مع النمو   ا ً لكتروني تعامالت تجارية بمئات مليارات الدوالرات سنوي  ويشهد الفضاء اإل. لى هذه الدرجةإ

حواجز الجمركية لكترونية التي استطاعت أن تتجاوز الحدود الجغرافية والالكبير في حجم التجارة اإل

 . فقط من المستهلك النهائي« ضغطة زر  » ختالف أشكالها وأنواعها على مسافةاوجعلت السلع على 

بيير ُيدعى  أمريكي   س شاب  لكترونية عندما أس  بتكر مواقع التجارة اإلال من ورغم أن األمريكيين أو  

اً خالل عالمي   ات البيع والشراء والذي أصبح األهم  لعملي  « ي بايإ»موقع  5991في العام  أوميديار

لكترونية التي تشهدها، راً في حجم التجارة اإلة دول العالم مؤخ  كاف  قت على أن الصين تفو   سنوات، إال  

 .العالم لكترونية فيإاليوم على عرش أكبر موقع تجارة  عالصيني الذي يترب  « علي بابا»ة موقع وخاص  

 مليار دوالر، 842خالل العام الماضي أكثر من « علي بابا»وبلغ اجمالي التعامالت التجارية عبر موقع 

للذين ال ين مجتمعين، وااألمريكي  « ي بايإ»و« أمازون»ق بذلك على المبيعات االجمالية لكل من ليتفو  

 .مليار دوالر فقط 511منهما حالياً عن  حجم التجارة عبر كل   تزيد

مليار دوالر عبر  357تداول  ع أن يتم  لكترونية حيث يتوق  في حجم التجارة اإل كبيراً  اً وتشهد الصين نمو  

ات ، كما تشهد عملي  8157ملياراً في العام  891، مقارنة مع 8153نترنت في الصين خالل العام األ

هذا النوع من التبادل  أن   اً كبيراً هي األخرى، إال  لكترونية في الواليات المتحدة وأوروبا نمو  التجارة اإل

 . التجاري ال يزال يزحف ببطء في العالم العربي

نترنت في العالم ق عبر األالتسو   لكترونية، إن  ص في أعمال التجارة اإلوهو متخص   ،أيمن عبدةوقال 

ة وسريعة در خدمات بريد وشحن جي  عدم توف  »ها أهم   العربي يواجه مشاكل وعوائق عديدة لكن  

قوم ة وال تالكثير من الدول العربية ما زالت تعتمد صناديق بريد مركزي   لى أن  إمشيراً « ومضمونة وآمنة

نترنت أصعب عل استالم السلعة المشتراة من األلى المنازل، وهو ما يجإخدمات البريد فيها بالتوصيل 

لكتروني وتعرقل ق اإلالمشكلة األخرى التي تواجه التسو   ن  أوأضاف .ةمن شرائها من السوق المحلي  

زمة، أو عدم مات المصرفية الال  ر الخدل في عدم توف  نترنت في العالم العربي تتمث  رة عبر األات التجاعملي  

الشراء والبيع والدفع ات ما يجعل أيضاً من الصعب إتمام عملي  مرها، في كثير من األقطار العربية، تطو  

ظمها البنوك في العالم العربي ما زال مع» نترنت، ويستعرض مثاالً على ذلك في القول إن  من خالل األ

صدر بعض البنوك ما زال يُ  فضالً عن أن  « باي بال»ثل لكترونية مال يعترف بحسابات البنوك اإل

نترنت، فيما تضع بعض البنوك قيوداً كثيرة على بطاقات ستخدام على األبطاقات دفع غير قابلة لال

  «.االئتمان التي تصدرها لعمالئها
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والعمل في  كونغهونغ نتقال بشكل كامل الى اته واالة أعماله وعملي  اً لنقل كاف  شخصي   ه اضطر  ويضيف إن  

وبدأ بمزاولة أعماله من « ي بايإ»س متجراً على موقع لكترونية من هناك، حيث أس  مجال التجارة اإل

 .العربية هناك منذ فترة طويلة، بعد أن فشل في إيجاد ما يحتاجه في الدول

 

ه في ءانمن إحدى الدول العربية ويجد زبكان يعمل انطالقاً  هونغ كونغفقبل انتقاله الى  ،عبدةوبحسب 

نترنت كانت تضيع قبل أن قها على األالكثير من القطع التي كان يسو   أن   الواليات المتحدة وأوروبا، إال  

 «.ة في تلك الدولة العربيةبسبب سوء الخدمات البريدي  »تصل الى صاحبها 

ن الكثير من المستهلكين في إأنحاء العالم فكترونية في مختلف لاإل وفي الوقت الذي تنتعش فيه التجارة

ات نترنت وإتمام عملي  ات بيع وشراء على األالعالم العربي ما زالوا يفتقدون الثقة الالزمة للقيام بعملي  

مين مشكلة عدم القدرة على فتح الحسابات واجه الكثير من المستخد  لكترونية، كما يُ الدفع عبر المواقع اإل

ت بيع ب توافره لمن يرغب في القيام بعمليا  الذي يتوج  « باي بال»ة، مثل حساب لكترونيالمالية اإل

 .العالمي الشهير« ي بايإ»وشراء من خالل موقع 

 

 4192 يوليو 91 ،القدس العربيجريدة عن  
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TRAVAIL À FAIRE  

 

1- Présenter, sous forme d’un compte rendu en français, le texte joint en arabe (10 à 

15 lignes). 6 points 

 

2- Répondre en arabe aux questions suivantes (10 à 15 lignes par question). 

 7 points 

 

 القيمة المضافة للتجارة الرقمية في اقتصادات الدول اليوم؟حسب رأيك، ما هي  -أ

ب على الدول العربية ات خاذها للنهوض بالتجارة ما هي حسب رأيك أهم اإلجراءات التي  -ب يتوج 

 الرقمية؟

 

3- Lettre à rédiger en arabe. (7 points) 

Vous travaillez au sein de la société Argan AGADIR spécialisée dans la production et 

la vente de l’huile d’Argan et basée au 3, avenue Mohammed V à Agadir (Maroc). 

Votre directeur vous demande de rédiger une lettre à l’attention du ministre du 

commerce de Jordanie dans laquelle vous traiterez les points suivants :  

- vous présentez votre société ; 

- vous lui présentez vos principaux produits à base d’huile d’argan ; 

- vous lui proposez d’exporter vos produits vers la Jordanie et lui demandez les 

autorisations nécessaires. 

-  

Vous rédigez la lettre en arabe, en respectant les normes usuelles de 

présentation.  


