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______ 

Durée : 2 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 3 pages, numérotées de 1/3 à 3/3. 
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TEXTE 

 بين تونس واالتحاد األوروبي "السماوات المفتوحة"اّتفاقية 

 

عها تونس مع االتحاد ي من المنتظر أن توقّ تلوا "المفتوحة السماوات"هذه األّيام حول اّتفاقية  الكالمكثر 
ل لشركات الطيران بجميع أنواعها بين تونس ودول تيح التنقّ فاتفاقية السماوات المفتوحة ت   .األوروبي

متها مع ءمن تحسين المنظومة الجوية ومالن عة عليها، وستمكّ االتحاد األوروبي وباقي الدول الموقّ 
مليون  02مليون مسافر إلى  8عات بارتفاع عدد المسافرين من المواصفات األوروبية إلى جانب توقّ 

 .مسافر

ن يكون توقيع هذه أمن  ، رئيس الجامعة التونسية لوكاالت األسفار والسياحة،التومي محمد علي روحذّ 
إلى اإلسراع  قوله داعيا   د بكارثة على حدّ وهو ما يهدّ  ،االتفاقية على حساب الخطوط الجوية التونسية

بهيكلة الناقلة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة والصمود أمام المنافسة والمحافظة على دورها التاريخي 
  .كركيزة لدعم السياحة التونسية

جنبية إن الخطوط التونسية دخلت منذ فترة في مرحلة بوزارة النقل إلحدى الصحف األ ؤولوقال مس
طائرات للوجهات البعيدة من  5التأهيل بتجديد أسطول طائراتها بعد عقد صفقة القتناء أكثر من 

ن الشركة من استغالل الخطوط البعيدة نحو كندا وأفريقيا سيمكّ  األوروبية، مشيرا إلى أنّ  "يرباصإ"
فتح األجواء في بقية  وأضاف أنّ  .دخلت في منافسة مع الناقالت الجوية األوروبيةذا إتعويض خسارتها 
ي إلى حركة اقتصادية كبيرة في المناطق التي تتواجد فيها هذه المطارات والتي ال تعمل المطارات سيؤدّ 

إلى أن االستثمار في المطارات أمر  ، الفتا  1"نفطة"و "توزر"و "طبرقة"إال بشكل موسمي على غرار 
لة ودفع التنمية في مثل هذه ف ويجب أن تفّكر الدولة في حلول لتنشيط هذه االستثمارات المعطّ مكلّ 

 .الجهات وخلق فرص العمل

ز في قطاع السياحة ووكاالت السفر وأصحاب الفنادق في تونس، أن تعزّ  العاملونيأمل في حين 
ق السياح خالل العام الحالي من أجل استعادة األسواق التي سجلت تراجعا  السماوات المفتوحة من تدفّ 

كبيرا  على امتداد السنوات الماضية على غرار السوقين األلمانية والبريطانية وغيرهما من األسواق 
 .التقليدية لتونس

الفندقة والخدمات مقابل في أرقام  نا  ر السماوات المفتوحة تحسّ ه حسب العديد من الدراسات، توفّ غير أنّ 
انهيار في قطاع النقل واللوجستيك، وتكون النتيجة اإلجمالية سلبية على النمو، مع احتماالت إفالس 
واختفاء شركات الطيران، وهذا ما حصل في المغرب حيث كانت أولى الشركات المتضررة التي أفلست 

قبل أن يلحق الضرر، جراء  "وأطلس بل"و "جات فور يو"غرارأو اندثرت هي شركات خاصة على 
 ".الخطوط المغربية"وات المفتوحة، بالناقلة الوطنية السما

من الجزائر ومصر والسعودية قد رفضت التوقيع على اتفاقية السماوات المفتوحة لحماية  وكانت كلّ 
 ..شركاتها الوطنية

 0202ديسمبر  12بتاريخ  ،ن موقع أخبار الساعةع

  

                                                           
1
 Trois villes tunisiennes. 
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TRAVAIL À FAIRE 

 

 

A. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points) 

Vous rédigerez en français le compte rendu de ce document. 

 

 

B. EXPRESSION ÉCRITE (10 points) 

Vous rédigerez une lettre en arabe respectant les consignes suivantes. 

Vous travaillez en tant qu’assistant(e) de gestion dans une PME qui travaille dans la 

publicité.   

Le siège de l’entreprise se trouve au : 2, rue Muller, 75018 Paris. 

Votre directeur, Hervé Ferrand, vous demande d’écrire une lettre en arabe adressée 

à : 

شارع محمد الخامس، تونس  01اإلشهارية،  "إخبار"يس مؤسسة رئ  

À travers cette lettre, vous : 

- démontrez l’intérêt de mener en France une campagne publicitaire pour faire 

connaitre davantage la destination de la Tunisie ; 

- soulignez la qualité des supports et des moyens que mettra l’entreprise en œuvre 

pour toucher un large public en France et en Europe ; 

- mettez l’accent sur la longue expérience de l’entreprise ; 

- enfin, la lettre doit faire apparaître quelques réflexions préliminaires sur votre 

connaissance du contexte touristique et économique de la Tunisie.  

Vous respecterez les règles habituelles de présentation. 


