
BTS COMMERCE INTERNATIONAL Session 2013 
ARABE LITTÉRAL  CILVEA   : ARL Page : 1/4 

 

 
BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 

SESSION 2013 
 
 
 

ÉPREUVE DE COMMUNICATION EN LANGUES  
VIVANTES ÉTRANGÈRES 

 
 
 
 

 
ARABE LITTÉRAL 

 
NIVEAU A 

______ 
 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 2 

______ 
 

 

 

L’usage d’un dictionnaire unilingue est autorisé. 
L’usage de la calculatrice est interdit. 

 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet se compose de 4 pages, numérotées de 1/4 à 4/4. 
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TEXTE 
 
 

وتوقعات باستفادة رؤوس أموال الخليج من سعة .. أوساط رجال األعمال المغاربة ترحب بالمبادرة الخليجية

 السوق المغربية

 

 

                    2011مايو  12 الخميـس» الشرق األوسط«جريدة  –لحسن مقنع : الدار البيضاء

  

  

واعتبر حماد قسال، . ى مجلس التعاون الخليجيرحبت األوساط االقتصادية في المغرب بمبادرة االنضمام إل

العماني لدى االتحاد العام لمقاوالت المغرب، أن انضمام المغرب لمجلس  - رئيس مجلس األعمال المغربي 

  .التعاون الخليجي يمثل فرصة تاريخية ال يجب تفويتها

يج، لكن مجموعة من األفكار هناك أوجه تكامل قوية بين المغرب ودول الخل«: »الشرق األوسط«وقال قسال لـ

رجال «وأشار إلى أن . »المسبقة والعقد كانت تعوق تطوير المبادالت والعالقات االقتصادية بين الطرفين

وهذا خطأ . األعمال المغاربة كانوا ينظرون أكثر نحو باريس ومدريد، معتبرين أن العواصم الخليجية بعيدة

  .»كبير

ى التأشيرات وضعف قنوات التواصل يشكالن أكبر العوامل السلبية صعوبة الحصول عل«ويضيف قسال، أن 

ما نحتاجه فعال هو تواصل أكبر، وتعارف أكثر فيما «: وقال. »أمام تطوير العالقات التجارية بين الطرفين

  .»بيننا، وتعريف بالقدرات والفرص التي يوفرها كل طرف بالنسبة للطرف اآلخر

ف فيه العالقات االقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي قفزة وتأتي هذه المبادرة في وقت تعر 

  .مهمة تجلت في ارتفاع حجم المبادالت التجارية بين الطرفين بقوة خالل العام الماضي

، 2010خالل سنة ) مليار دوالر 2.8(مليار درهم  22.1وبلغ حجم التجارة بين المغرب ودول مجلس التعاون

وأصبحت المبادالت التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون تشكل . 2009مائة مقارنة مع في ال 55بزيادة 

  .في المائة خالل العام األسبق 3.8مقابل  2010في المائة من مجموع التجارة الخارجية للمغرب في  5نسبة 

العام الماضي، في في المائة خالل  49.5وعرفت واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي قفزة بنسبة

وبلغت واردات المغرب من دول مجلس . في المائة 12.5الوقت الذي بلغ فيه ارتفاع إجمالي الواردات المغربية 

في المائة منها من السعودية، التي عرفت صادراتها نحو  87، )مليار دوالر 2.6(مليار درهم  20.4التعاون

  .ائةفي الم 54المغرب خالل هذه الفترة زيادة بنسبة 

في المائة،  177أما صادرات المغرب في اتجاه دول مجلس التعاون، فعرفت بدورها نموا قويا، إذ ارتفعت بنسبة 

في المائة بالنسبة إلجمالي صادرات المغرب من السلع والبضائع خالل السنة  30.9مقابل زيادة بنسبة 

في المائة من إجمالي  1.15تمثل وأصبحت صادرات المغرب نحو دول مجلس التعاون الخليجي . الماضية
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  .2009في المائة خالل سنة  0.05صادرات المغرب بعد أن كانت نسبتها ال تتجاوز 

 684(مليار درهم  5.6وفي نفس الفترة بلغت تحويالت المغاربة المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي 

  .لمغاربة المهاجرينفي المائة من إجمالي تحويالت ا 12، وأصبحت تمثل )مليون دوالر

أما االستثمارات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في المغرب، فعرفت بدورها ارتفاعات قوية خالل السنة 

في المائة  67الماضية بالنسبة لكل دول المجلس، عدا الكويت التي عرفت استثماراتها في المغرب تراجعا بنسبة 

. في المائة 297زيادة بنسبة  2010وعرفت االستثمارات العمانية في المغرب خالل سنة . 2010خالل 

في المائة،  104في المائة، واالستثمارات السعودية بنسبة  107وارتفعت االستثمارات القطرية بنسبة 

  .في المائة 80واالستثمارات اإلماراتية بنسبة 

في «: ركز الدولي للدراسات االستراتيجية والحكامة الشاملةوقال الباحث المغربي محمد حركات، رئيس الم

انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي التفاف على وضعية العزلة التي يفرضها عليه تجميد اتحاد المغرب 

وأضاف حركات أن انضمام المغرب إلى . »العربي بسبب نزاع الصحراء وٕاغالق الحدود البرية بينه وبين الجزائر

  .لتعاون الخليجي يشكل لبنة في أفق تحقيق هدف بناء اتحاد إقليمي قويمجلس ا

وأشار حركات إلى أن المغرب سيستفيد كثيرا من عضوية مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بوارداته 

من النفط، وجلب االستثمارات، كما أن رؤوس األموال الخليجية ستستفيد من سعة السوق المغربية، وفرص 

  .ستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات التي يتيحها المغرباال
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TRAVAIL À FAIRE  
 
 

 

1- Présenter en français  sous forme d’un compte rendu le texte (150 mots environ). 
 (6 points) 
 
2- Répondre en arabe  aux questions suivantes (7points) 

 

  .دي بين المغرب ودول الخليج؟ بين ذلك من خالل المعطيات الواردة في النصهل هناك تكامل اقتصا  – 1  

  )كلمة تقريبا100(

لماذا الزال حجم المبادالت التجارية بين الدول العربية أضعف من حجم مبادالتها مع الدول األوروبية أو الغربية بشكل  – 2  

  )كلمة تقريبا 100(عام؟  
  
   
  

3- Lettre à rédiger  en arabe   (7 points) 
 

Vous êtes responsable du service commercial, secteur Monde Arabe dans une entreprise  
d’import/export, basée à Casablanca, au Maroc. 
Vous rédiger en arabe , en respectant les règles de présentation, une lettre destinée au 
responsable du service économique du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). 
 (مجلس التعاون الخليجي)
Vous l’informez de votre souhait d’exporter des produits agricoles vers cette région où la 
demande et la consommation sont en forte augmentation. Vous lui demandez 
l’autorisation pour l’entrée de vos produits ainsi que l’allègement ou l’exemption des taxes 
douanières puisque le Maroc devient membre du CCG. 
 Vous veillerez à : 

 

- présenter votre entreprise (nom, adresse, numéro de téléphone et de 
télécopie fictifs. 

- définir la nature et la qualité des produits que votre entreprise compte 
exporter ainsi que le type de transport qui sera utilisé pour leur 
acheminement.  

- signaler que vous restez à la disposition de l’administration du Conseil de 
Coopération du Golfe pour apporter des informations complémentaires. 


