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L’usage d’un dictionnaire bilingue est autorisé. 
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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 
في مراكش األعمال نساء مقاوالت يستعرضن تجاربهن في القمة العالمية لريادة  

 

 

 بمشاركة رؤساء دول وكبار العالمية الخامسة لريادة األعمالأشغال القمة  انطلقت صباح أمس األربعاء بمدينة مراكش

مقاوالت  روومسيّ  مقاولون دوليون ومقاولون شبابمن بيتهم  آالف مقاول 3من  أكثرباإلضافة إلى  المسؤولين الحكوميين

  دولة 50من يأتون  طةمتوسصغرى و 

م هذا الحدث في موقع متميز وسط المدينة يضم خيمة مخصصة الحتضان الجلسات العامة، وثالثة فضاءات لتنظيم ظّ نُ 

للقاء بين المشاركين  ، الذي يوجد وسط الموقع، فضاء مؤاتياً "فضاء السوق"ل شكّ ويُ  .الورشات الموضوعاتية، وقرية لالبتكار

ت الشراكة، ويتيح هذا الفضاء للمشاركين التواصل مع نظرائهم المقاولين والمستثمرين من أجل تبادل اآلراء وبحث إمكانا

   .ر فرصا للتبادل من أجل نقل المعرفة في مجال التكنولوجيا واالستثمار والتوجيهوممثلي الحكومات، وسيوفّ 

ِلريادة  والواليات المتحدة األمريكيةرب مة بشكل مشترك بين المغالمنظّ  األول من القمة العالمية الخامسةص اليوم صّ وخُ 

ويهدف إلى تجميع النساء المقاوالت واألطراف األخرى المشاركة، من أجل تبادل الخبرات وتقاسم األعمال النسائية، 

  .ناجحة في مجال المقاولة النسائيةالتجارب ألفضل الممارسات ال

 ، مستشارة جاللة الملكزليخة نصريشخصيات مرموقة، السيما بمشاركة " ص لريادة األعمال النسائيةخصّ اليوم المُ "ز وتميّ 

، كاتبة الدولة األمريكية في التجارة، وبيني بريتزكر، جو بايدن، عقيلة نائب الرئيس األمريكي جيل بايدن، ومحمد السادس

ات األعمال، ، رئيسة االتحاد العام لمقاوالت المغرب، فضال عن وزراء مغاربة، وعدد من سيدشقرون بنصالح مريمو

، ووجهات نظرهنّ  وتقاسم عدد من المشاركات خالل هذه الجلسة تجاربهنّ  .ومسؤوالت عن مقاوالت إفريقية ودولية كبرى

التنمية المستدامة ومناخ األعمال  مثلاحتفاء باليوم العالمي للمقاولة النسائية، باإلضافة إلى مناقشة مواضيع كبرى، 

  .والتصدير والمسؤولية االجتماعية

واالنخراط في النهوض بالمقاولة  تشجيع العمل المقاوالتي النسائيبهدف " يوم ريادة األعمال النسائية" قد تم تنطيمو  

مثلي ومُ  لين من مختلف الجنسياتاء بالمسؤو ن النساء المقاوالت من اللقستمكّ  نائيةى تنظيم لقاءات ثيتوخّ كما  .النسائية

  .المؤسسات المالية من أجل النقاش والتبادل وٕاقامة عالقات أعمال
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  .مكانتها داخل المجتمعبالمرأة و  تتعلقإلى مجهودات المغرب بخصوص التشريعات القانونية التي  زليخة نصريقت وتطرّ 

ومواجهة جميع أنواع  غية تحقيق كرامة اإلنسانبُ  في مجال المساواة المغربي على ما جاء في الدستور زت في كلمتهاوركّ 

تطوير  التي تعمل من أجل هت بمختلف الجمعيات النسائيةونوّ . ال الولوج إلى التجارة واألعمالاإلقصاء والعنف في مج

  .دون أن تنفي الحاجة إلى بذل مزيد الجهود من أجل المساواة بين الرجل والمرأة وضعية المرأة

استتباب  ، كاتبة الدولة األمريكية في التجارة، عن مجهودات النظام األمريكي في مجالبيني بريتزكرثت من جانبها، تحدّ 

واستعرضت تجربة المقاولة النسائية  .من أجل االستقرار وتحقيق طموحات وآمال الشعوب وأحالمهم األمن والسلم العالميين

  .واعتماد التكوين والتربية مريكياد األاألمريكية عبر منح تحفيزات من االقتص

بأن روح المقاولة شكَلت إحدى الدعامات  ،2009سنة  "العالمية لريادة األعمال" عند إطالق قد أّكدوكان الرئيس أوباما 

ا مّ مِ  ات المتحدة والمجتمعات اإلسالميةاألساسية للتنمية وتحسين الوضعية االقتصادية ومستوى عيش السكان في الوالي

  .الواحد والعشرينيفرض إعطاء رجال األعمال الكفاءات والموارد الضرورية لمواجهة المنافسة وتحقيق االزدهار في القرن 

 

  .٢٠١٤نوفمبر  ٢١بتاريخ ، ءجريدة الصحراعن 
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FAIRE ÀTRAVAIL  

  

 

A- COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

 

Rédigez en français  un compte rendu faisant apparaitre les idées essentielles du 

texte. 

 

B- EXPRESSION ÉCRITE 

 

À partir des éléments ci-dessous, vous rédigerez un courrier en arabe , en respectant 

les normes de présentation et les formules d’usage. 

 

Vous êtes Lucie Marchand ou Laurent Marchand, assistant(e) de direction. Vous 

travaillez en Égypte dans une PME (  شركة النيل ا�زرق للسياحة الخضراء  ).  

Votre directeur vous charge d’adresser un courrier à la banque (  (  الجدد مصرف المقاولين

pour demander un crédit afin de permettre à l’entreprise de développer ses activités. 

Dans votre lettre, vous indiquez les raisons de la demande et soulignez le sérieux et 

le parcours réussi de l’entreprise en donnant des exemples. 

Adresse de votre PME : ، القاھرة شارع سعد زغلول 3سياحة الخضراء، رق للشركة النيل ا�ز   

Adresse de la banque : ، القاھرةشارع الس$م 25لمقاولين الجدد، مصرف ا   

 


