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صناعة الطيران بالمغرب تشهــد ازدهارا بفضل قدرتها التنافسية
الـنــواصــر ( المغرب ) – أ .فـــ  .ب :
تشهد صناعــ ة الطيران ازدهارا كبيرا في المغرب حيث تستقبل السلطات بحفاوة في منطقة النواصر المجموعات
الكبرى وتلك التي تعمل بعـقـود ثانوية إلنتاج معدات الطيران وتجميعها.
وعلى بعـ د كيلومترات قليلة من أوروبا ،وبأسعار إنتاجية وتنافسية أفضل ،حققت المملكة نصرا في قطاع صناعة
الطيران بإعـالنها نهاية 3103عن استثمار شركة " بومباردي " ثالث مجموعة لصناعة الطيران في العالم على
أرض المغرب ،وبدأت إنتاج أولى القطع في منطقة النواصر قرب مدينة الدار البيضاء العاصمة االقتصادية للمملكة
حيث تتركــز  58في المائة من أنشطة هذا القطاع.
وقال وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ،خالل نـدوة مساء الخميس قبل افتتاح المناظرة الوطنية
للصناعة في طـنجة  :إن اختيار شركة" بومباردي " للمغرب يبين أنه بإمكاننا أن نصبح قاعدة عالمية لكبار
المصنعين .ويشهد هــذا االستثمار الذي قامت به الشركة بقيمة  311مليون دوالر على مدى ثماني سنوات المقبلة
 ،مع تأمينه  581فرصة عمل مباشرة على قوة صناعة الطيران المغربية التي حققت حسب األرقام الرسمية نموا
بنسبة  ...8في المائة بين  3115و .3100
ويقول رئيس تجمع صناعات الطيران والفضاء بالمغرب بنبرة واثقة إن المغرب لن يكتفي ولن يتوقف عند العائد
الربحي الذي قارب المليار دوالر العام الماضي ،بل هناك طموح للذهاب أبعد من ذلك .ويؤكد نفس المسؤول أن
اآلفاق اليوم واعـدة أكثر من األمس  ،في مجال الطيران الذي ال يشهد أزمة كباقي القطاعات التي يـشهد لها
بالتنافسية ،ويشرح المصدر نفسه ،أن المغرب طيلة عـشر سنوات استطاع أن يؤسس لقاعـدة تنافسية مهمة ،
كامتداد طبيعي ألوروبا  ،وأصبحت المملكة اليوم مستعدة لالستفادة إلى أقصى حد من هــذه الفرصة االستراتيجية
السانحة .وتأمل المملكة في مضاعـفة أنشطتها وإيراداتها بحلول  ، 3131وبالفعل بدأت حوالي  011شركة ونحو
عشرة آالف موظف في االستقــرار في منطقة النواصـر بينهم  811موظف يعملون في مجموعة " سافران إير
سيل " الفرنسية المعروفة التي احتفلت هذه السنة بالذكرى الثامنة لتواجدها في المغرب ،وال يخفي المدير العام
للمجموعة الفرنسية ارتياحه للنتائج المحققة في المغرب سواء من حيث رقم المعامالت أو من حيث العمالة التي
يبلغ متوسط عمرها  20سنة  ،كما يشرح المصدر نفسه  ،فيكفي أن تمنحها تدريبا جيدا لتحصل على نتائج ممتازة،
ولغرض تكوين اليد العاملة المؤهلة  ،دشنت السلطات المغربية سنة  " 3100معهد مهن الطيران " الذي يحظى
بتقدير كبير من قبل المجموعة الفرنسية .
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اقرأ النص قراءة متأنية وأجب عن األسئلة اآلتية:
المجال الرئيس األول :مكــون النصوص (  01ن ).
-0
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-8
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انطلق من بداية النص ومصدره ،وافترض الخطاب الذي ينتمي إليه 0 ( .ن ).
حــدد أفكار النص األساسية 0 (.ن )
بين من خالل النص ما اتخذته المملكة من إجراءات لخلق تنافسية في مجال صناعة الطيران (  0ن )
في النص حـقـل دال على صناعة الطيران ،استخـرج األلفاظ والعبارات الدالة على هذا الحقل ،وفسر سبب
هيمنته 0.8 (.ن )
أبـر ز من خالل النص ،الدور االجتماعي الذي قامت به الشركات األجنبية في مجال صناعـة الطـيران(.
 0.8ن ).
استخلص من النص خصائص الخطاب الذي ينتمي إليه ،مبينا وظيفة هذا الخطاب 0(.ن )
اكتب فقرة – بأسلوبك الخاص – تلخص فيها ما ورد في النص من أفكار ،مبديا وجهة نظرك في سبب
إقبال الشركات على االستثمار في المغرب 2 (.ن ).
المجال الرئيس الثاني :مكون علوم اللغة (  4ن )
 -0استخـرج من النص طباقين حسب ما يأتي  3 (:ن )
الطباق الوارد في النص
المطلوب
طباق اإليجاب
طباق السلب
 -3ركب جملتين مفيدتين حسب المـطـلوب:
 جملة تتضمن اســما ممدودا منسوبا 0 ( .ن ) -جملة تتضمن تمييزا ملحوظا 0 (.ن )

المجال الرئيس الثالث :مكـون التعبير واإلنشاء (  .ن )
عرف المغرب في السنوات األخيرة استقطاب عدد كبير من الشركات الصناعية الكبرى مثل ( صناعة الطيران،
وصناعة السيارات  )...استقرت في جهات مختلفة من أنحاء المملكة ،مما انعكس إيجابا على التنمية االقتصادية،
واالجتماعية من حيث اإلنتاج والتشغيل واالستقرار االجتماعي.
توسع في هــذه الـقـولة ،مستثمرا في ذلك ما اكتسبته في مهارة " توسيع فــكــرة ".

