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TEXTE 

  
  إيجابية ومؤشرات عم�قة موازنات: الخليج �قتصادات مبّشر عام                             

 

 في ا#ساسية والمرافق التحتية البنية مشاريع على له والمخطط الكثيف ا�نفاق حسبانھا في الخليجية الحكومات وضعت
 العقارات قطاعي خصوصاً  ا#ساسية، القطاعات في النمو محركات استمرار من يعزز ما ،2012 عام خ&ل بلدانھا
 الموازنات في ضخمة نفقات بنود على ا#ساسية القطاعات ھذه حازت إذ بھا، المرتبطة والقطاعات التحتية والبنية

 وفي النفطية غير القطاعات ونمو نسبياً  المرتفعة النفط مبيعات عائدات من مستفيدة الخليجية البلدان كل في الحكومية
 .حةوالسيا الخدمات قطاعا طليعتھا

 حكومات أن أوضحت أخيراً، »رويترز« وكالة أجرته استط&ع نتائج إلى »القابضة المزايا« لـ ا#سبوعي التقرير وأشار
 الناتج نمو ورّجح المقبلة، السنوات خ&ل متوقع عالمي تباطؤ أي تداعيات لمواجھة ا�نفاق على قادرة ستظل الخليج دول

 ،2012 في المئة في أربعة بنسبة العالم، في للنفط مصدر وأكبر عربي اقتصاد رأكب صاحبة للسعودية، ا�جمالي المحلي
 يبقى أن اAئتماني، للتصنيف »فيتش« وكالة توقع إلى ولفت. النفط أسعار بفضل ،2011 عام المئة في 6.7 من انخفاضاً 
 .2011 في دوAرات 110 عن محدود بانخفاض 2012 في دوAر 100 حول النفط برميل سعر متوسط

 السعودية

 اAقتصاد تتھدد التي ا#خطار أن) كامكو( »ا#صول �دارة اAستثمارية الكويت مشاريع شركة« لـ تقرير عن ونقل
 نتيجة العربية الدول بعض في اAستقرار وانعدام المتحدة والوAيات اليورو منطقة في الديون أزمة ظل في العالمي
 أداء على إيجاباً  انعكس 2011 عام استثنائي نمو تحقيق من السعودي Aقتصادا تمنع لم ،»العربي الربيع« تداعيات

 فيكون ا�جمالي المحلي الناتج نمو في قياسية أرقاماً  السعودي صادتاAق يسجل أن »كامكو« ورجحت. كلھا القطاعات
 .2012 عام F ترليون 2.24 إلى يقفز أن قبل ،2011 عام) دوAر بليون 560( ريـال ترليون 2.1 بلغ حجمه

 بسخاء، لGنفاق دافعاً  الخليجية الحكومات أعطت المتراكمة واحتياطاته الخليجية النفط عائدات أن إلى »المزايا« ولفتت
 وبفائض F، بليون 690 تبلغ ونفقات F بليون 702 عند بإيرادات 2012 عام موازنة الحكومة أقرت السعودية ففي

 .الجديد العام خ&ل النفط أسعار ارتفاع باستمرار توقعات وسط F، بليون 12 عند مقدر

 التعليم وقطاع الصحية والرعاية الصحة قطاع يتصدر إذ السعودية، في الجديدة العامة الموازنة بنود بعض إلى وأشارت
 العاملة القوى وتدريب والعالي العام للتعليم العامة النفقات من F بليون 168 عن يزيد ما واعتماد ا�نفاق، والتدريب
 وتخصيص جـديدة، مدرسة 700 عن يزيد ما وإنشاء العام التعليم تطوير مشروع تنفيذ في العمل استمرار وتتضمن
 .والتقني الفني التدريب مجال في ومشاريع الجامعية المدن Aستكمال اعتمادات

 مراكز إنشاء استكمال ذلك ومن المشاريع من عدد تنفيذ الجديدة الموازنة شملت اAجتماعية والتنمية الصحة قطاع وفي
 والنقل الطرق على ا�نفاق أن إلى إضافة جديداً، مستشفى 17 وإنشاء المملكة مناطق كل في ا#ولية الصحية الرعاية

 ا#ساسية والتجھيزات والزراعة والصناعة المياه لقطاعات المعتمد بلغ حين في F بليون 35 عن زاد واAتصاAت
 .F بليون 58 نحو خرىا#

 التعاون مجلس دول سائر

 نسب وقطر والسعودية الكويت من كل في ا�جمالي المحلي الناتج يشھد أن ترجيحھا »كامكو« عن »المزايا« تقرير ونقل
 وسبعة 35 قطر وفي ،2012و 2011 في المئة في وسبعة 29 السعودية في النسبة لتبلغ ،2012و 2011 عامي جيدة نمو
 .المئة في 12و 25 إلى الكويت وفي المئة، في

 والمرافق التحتية البنية على والمحلي، اAتحادي الحكومي، ا�نفاق استمرار إلى التقديرات فتشير ا�مارات في أما
 .أساسية وبنية وصحة تعليم من ا#ساسية

 بليون 44.6( قطري F بليون 162.4 تبلغ بإيرادات تاريخھا في حكومية موازنة أكبر إدارة في قطر حكومة وتستمر
 في 18.7 مقدارھا بزيادة F، بليون 139.93 تبلغ وبنفقات المئة، في 27 تبلغ الماضي العام موازنة عن بزيادة ،)دوAر
  .السابقة الموازنة عن المئة
  2012 يناير 02, ، »الحياة« - دبي
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TRAVAIL À FAIRE  

 

A. Présenter , sous forme d’un compte-rendu en français, le texte ci-dessus. (7 
points) 

 

B. Répondre , en arabe, aux questions suivantes (4 et 2 points : total 6 points) :  

متانة اقتصادات الخليج رغم ا#زمة المالية التي مّر بھا العالم وانعدام اAستقرار  كيف تشرح. 1
   ؟بسبب أزمة الديون السيادية في الوقت الراھنوروبية شھده المنطقة ا#الذي ت اAقتصادي

رة عن كھل لك فلماذا أصبحت الدول ا#وروبية تحتاج إلى دول الخليج على المستوى اAقتصادي؟ . 2
 جذب رؤوس ا#موال الخليجية؟ ل ا#وروبيةالدول الوسائل التي تلتجئ إليھا 

 
C. Lettre à rédiger en arabe  (7 points) :                                                            
 
Vous êtes responsable des relations commerciales avec les pays « Afrique-Moyen 
Orient » au sein de la société L’Oréal.  
La société a décidé de créer une nouvelle gamme de savons parfumés destinée aux 
hôtels de luxe. Dans cette perspective, vous prenez contact avec le directeur des 
achats de l’hôtel de luxe Fairmont à la Mecque ( 21955مجمع أبراج البيت، مكة  ) pour lui 
proposer d’équiper toutes les chambres de l’hôtel de vos produits.  
Rédiger, en arabe , en respectant les règles de présentation, une lettre destinée au 
directeur des achats de l’hôtel Fairmont, M. Arkoubi, lui expliquant votre démarche. 
Vous veillerez à :  
- présenter votre société (nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie fictifs), 
- mettre en avant la qualité de vos produits élaborés à partir d’ingrédients naturels,  
- indiquer le large choix de couleurs et de parfums offert par cette nouvelle gamme 
ainsi que la possibilité de personnaliser les produits en fonction des clients de l’hôtel,  
- signaler la rapidité des délais de livraison du fait de la présence d’agents exclusifs à 
la société dans les autres pays arabes du Golfe,  
- préciser que vous restez à la disposition de M. Arkoubi pour toute information 
complémentaire ou pour un éventuel entretien.  
 
 

 


