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  مقدمــــة

 

  يعتمد أساسا على مبدأ الحاجاتالذي   التبادل  العالم على في  االقتصادي  يرتكز النشاط    

ركا أساسيا حباإلضافة إلى عملية االستهالك م  اإلنتاج تعد عمليةحيث  ،االقتصاديةالسلع و  

  .لالقتصاد

هذا  ،فالمنتج اليوم يعمل جاهدا ليستنبط سلعا جديدة من حيث الشكل و التقديم و االستعمال    

خالفا بذلك حاجات جديدة لدى المستهلك الذي يصبح بحكم  ،إن كانت موجودة من ذي قبل

  .التعود ال يستغني عنها

ن االستهالك واالنتاج قطبين ولهذا يكون االقتصاد اليوم ثنائي االرتكاز يمثل فيه كل م    

أساسين يديران الدورة االقتصادية ويفعل التطور التكنولوجي الذي صاحب عمليات إنتاج السلع 

المبسط للسلعة التي كانت تتكون في األساس من  النموذج اختفاءوالخدمات والذي ترتب عنه 

عادي الذي حل محله بعض المواد الطبيعية والخدمات األولية وكذا زوال مفهوم المنتج ال

  .الشركات الكبرى

فإن كان استعمال التركيبات الكيميائية والمواد البالستيكية المكررة والمعادن المحظورة أدى     

 اإلنسان صحةإال أنه في المقابل عرض  ،اكتفائهاإلى سد حاجات المجتمعات وساهم في 

  .وسالمته إلى خطر كبير

بسبب  اإلنتاجكبيرة في  غزارهالعالمية والوطنية في الوقت الحاضر  األسواقحيث تعرف     

حرص المنتجين والشركات الكبرى على الوصول إلى أعلى يتسبب من التسويق دون االهتمام 

وسالمته الصحية مقابل مالحظة زيادة معتبرة في معدالت  االقتصاديةبمصالح المستهلك 
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مة السلع والخدمات المطروحة للتداول لصحته االستهالك دون وعي المستهلك بمدى مالئ

  .وسالمته

كبيرا لمختلف  اكتساحاالجزائرية هي األخرى في السنوات األخيرة  األسواقكما تشهد     

المنتوجات المستوردة من أكبر البلدان الرائدة في مجال التصنيع والتصدير وعلى رأسها الصين 

الرديئة النوعية والرخيصة الثمن هذه  بمنتجاتهاة السوق الجزائري ،*سياسة إغراق اتخذتالتي 

  .كبيرا من طرف المواطنين استهالكااألخيرة التي تشهد 

 ،االجتماعيةالنفسية،  الدراسة والبحث من مختلف الجوانبوعليه فإن هذه الظاهرة تستحق     

  .وغيرها... االقتصادية و 

اعة البض: مصور بعنوان رتاجوبو ر نكون قد طرحنا موضوع دراستنا الذي يتمثل في  وبهذا    

  . –بين مغرياتها ومخاطرها  – الصينية في أسواق مستغانم

وقد تم هيكلة هذه المذكرة على النحو التالي مقدمة وجانب منهجي تطرقنا من خالله إلى      

وكذا أسباب  ،أهداف الدراسة, الموضوع وأهميتهوتم على ضوئها تحديد  ،الدراسة االستطالعية

وصوال إلى أبرز الصعوبات التي , والتقنية المستعملة في الدراسة الميدانية ،الموضوع اختيار

 .واجهتها في الميدان

يحوي  ،في الصين االقتصاديةالتنمية : بعنوان األولثم الجانب النظري ضم بدوره فصلين     

أبرز القطاعات : والثاني بعنوان ،التجربة االقتصادية الصينية: وانعلى مبحثين األول تحت عن

ضم  ،أما الفصل الثاني والذي هو بعنوان العالقات الجزائرية الصينية ،االقتصادية في الصين

  والثاني  ،األول خصصناه لتاريخ العالقات الجزائرية الصينية ،ثالث مباحث

 أن البلد المصدر يبيع منتجاته بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى بلد آخر مما يهدد صناعة راقغباإليقصد : اإلغراق *

  . يصنعون منتجات شبيهة ينمن أجل إزالة منافس ،الناشئة فيهفي ذلك البلد المستورد ويعرقل إنتاج الصناعات  معينة
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الصين : والمبحث الثالث واألخير والذي هو بعنوان ،ضم أهم المبادالت التجارية بين البلدين

  .ثم الخاتمة ،الجزائر في اإلغراقوسياسة 

من أجل إعداد  ،يضم ثالث مراحل أساسية, تتبع هذه الفصول النظرية جانب تطبيقي    

 ،بسيسيتم خالل هذه المرحلة تحضير السينو  اإلنتاجبداية بمرحلة ما قبل  ،المصور بورتاجو الر 

  .وكذا إعداد البطاقة التقنية ،دول التقطيع التقني الخاص بالسيناريو التنفيذيتصميم ج

ثم  ،يتم من خاللها عملية المعاينة ألماكن التصوير اإلنتاجثم المرحلة الثانية وهي مرحلة     

تليها المرحلة الثالثة واألخيرة والتي يتم فيها المشاهدة واختيار  ،الشروع في عملية التصوير

 ،الموسيقياختيار  ،ثم عملية تركيب الصوت والصورة ،وكذا إعداد نص التعليق ،اتاللقط

  .، وخاتمة للموضوعك البداية والنهايةينير جيوتصميم 

  



 

 

 اإلهــــــــــــــــداء

 

والسالموالصالة    بسم اهللا الرحمن الرحيم  

:أما بعد  على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين  

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع، إلى منبع الحنان أمي الحبيبة

»لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  واحفظ«  

.23سورة االسراء أية    

"أنس" رفيقي في درب الحياة زوجي العزيز وإلى بهجة عمري ابني  وإلى  

.، وإلى كل أصدقـائي أين ما كانوا" لطروش"إلى إخوتي وكل أفراد عائلة    

 كما أهدي هذا البحث إلى أسرتي الكبيرة أسرة علوم االعالم واالتصال

وأساتذتي"  مالفي عبد القـادر"المشكلة من رئيس المسار أستاذ    

.دارة وعمال كل باسمهن ، زمالئي الطلبة ،إالمحترمي  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  «وما أوتيتم من العلم إال قـليال  »

.صدق اهللا العظيم    

 سورة االسراء اآلية رقم
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  رـــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــة شكــــــــــــكلم

  

  .في البداية أحمد اهللا وأشكره على فضله ونعمته

ني اهللا، فال يسعني إال ان أسجد افالحمد هللا الذي هداني لهذا وما كنت ألهتدي لو ال ان هد

  .ز وجل شكرا وحمدا على توفيقه لي في اتمام هذا العملعهللا 

  .سن صنيعحكما يذكر ألهل الفضل علينا بعد اهللا سبحانه وتعالى كل جميل و 

  .حديث شريف" فمن لم يشكر الناس لم يشكر اهللا" 

  .المشرفة على هذا العمل" مرتاض نفوسي لمياء " ي الكريمة السيدة توأخص شكري أستاذ

متابعة العمل وتقدير فانيها في رها الدائم معنا، وتبأنحني تقديرا وعرفانا لها على ص

  .النصائح واالرشادات

كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى األساتذة االفاضل الذين أثروا موضوع بحثنا، 

  .لهذا البحث المتواضع ىوأفاضوا علينا بمعلوماتهم القيمة التي سطرت المعالم الكبر 

محمد  غاناالستاذ بو "، "شني عبد القادرن االستاذ ب"، "بلحضري"االستاذ : خص بالذكروأ

 "طفى ونجليالسيد مص"، "الدكتورة سميرة بوشيخي"، "االستاذ بن احمد قدور"، "عبد الرزاق

  ."رمضانيالسيد محمد "، و"الدكتور محمد نذير" ،

كما ال يفوتني ان اتقدم بعظيم الشكر ووافر االمتنان الى الفريق التقني الذي واكبني طيلة 

خص منهم ا بها في سبيل انجاح هذا العمل وأالجبارة التي قامو فترة البحث على المجهودات 

حمو : " ، السيد"دويدي الشارف: " ، السيد"تاربينت محمد الطاهر: " زوجي العزيز السيد

، وفي األخير شكرا إلى كل أساتذة "بن توتة سميرة : " ولد معمر جمال، زميلتي المحترمة

  –جامعة مستغانم  –االجتماعية  قسم علوم االعالم واالتصال بكلية العلوم

  فشكرا وألف شكر إلى كل من ساهم بالتشجيع، أو السؤال أو المساعدة

  .قبل وأثناء إعداد العمل   
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1975 ,xxxx0xxxx- 3xxxxxIxxxx>xxxx4xxxxxIxxxx- 26 lX%'xxxxH% 1395 j.xxxxg &.xxxxzxxxxL)

p_>4H%+ M"#H% p7).\4$% &'E.V$% Q>z4H%+

26PX v)wxxxxH% 07 - 79 _y) &'xxxE.xxxxVxxxx$% fzxxxx4xxxVxxxx�+ -
1979 ,xxxxxx0xxxxxx- 'xxxxxx8xxxxxx$'xxxxxxK  21 lX%'xxxxxxH% 1399 j.xxxxxxg &.xxxxxxIxxxxxx#xxxxxxx5

p_>4H%+ M"#H% p2).>C% &'E.y Q>z4H%+

26PX v)wxxH%  05 - 85 _y) &'xxxE.xxxVxxx$% fxzxxx4xxxVxxx�+ -
1985 ,xx0xxx- 3xxK%3xxxIxxX 16 lX%'xxH% 1405 j.xxg f$+*% ~!.xx>xx?

p_>4H%+ M"#H% p.<48y3@+ ,mY$% ,K.>m( l9#4H%+

7� 6 PX v)wxH% 17-  87 _y) &'xE.xVxx$% fzx4xxVx�+ -
l9x#x4xxH%+ 1987  ,x0x- {[xx| M+` lX%'xH% 1407 j.xg ,x\xx�%

p,8@.I0$% ,mY$% ,K.>m(

7PX  v)wxxxxH%  08 - 88 _y) &'xxxE.xxxxVxxx$% fzxxxx4xxxVxxx�+ -
1988 ,x0xx- 3xxK.x0xxK  26 lX%'xH% 1408 j.xg ,xx8xE.xx}x$% ~!.xx>xx?
,xmxxYx$% ,xxK.xx>xU+ 73xxJx8xxIxx$% TJx$% b.xxu.xx[x0xx( l9xx#x4xxH%+

p,8E%'8�%

M+` PX v)wxH%  02 - 89 _y) &'xE.xxVx$% fxzx4xxVx�+ -
l9xx#xx4xxH%+ 1989 ,xx0xxx- 3xxK%3xxxIxxX 7 lX%'xxH% 1409 j.xxg T?)

pt9<4/H% ,K.>� ,L.#$% "g%'V$.(

9 PX v)wxxxxH% 18 - 90 _y) &'xxxxE.xxxxVxxxx$% fzxxxx4xxxxxVxxxx�+ -
l9x#x4xxH%+ 1990 ,x0x- 'xx8x$'xK  31 lX%'xH% 1411 j.xg j3xmxxL

p,-.8V9$ PE'E.V$% P0u'$% j.�0$.(

17PX v)wxxxxH% 31 - 90 _y) &'xxxE.xxxxVxxxx$% fzxxxx4xxxVxxxx�+ -
1990 ,x0xx- 3xxIxx>xx/xxK! 4 lX%'xH% 1411 j.xg  f$+*% ~!.xx>xx?

pb.8#>C.( l9#4H%+

23 PX v)wxxxxxxxxH% 07 - 95 _y) 3xxxxxxxxL*% fzxxxxxxxx4xxxxxxxVxxxxxxx�+ -
l9#x4xH%+ 1995 ,x0x- 3xK.x0xK  25 lX%'xH% 1415 j.xg &.xIx#x5

p_>4H%+ M"#H% pb.08L�4$.(

30 PX v)wxxH% 05 - 91 _y) &'xxxE.xxxVxxx$% fxzxxx4xxxVxxx�+ -
1991 ,x0xx- 3xxK.xx0xxK 16 lX%'xxH% 1411 j.xg ,xx8xxE.xx}xx$% ~!.xx>xx?
M"xx#xxH% p,xxx8xx(3xxx#xx$% ,xxxGxx9xxx$% M.xx>xxx#xx4xxx-% _8xx>xxx#xx@ Q>xxxzxx4xxxH%+

p_>4H%+
11 PX v)wxxH% 11 - 01 _y) &'xxxE.xxxVxxx$% fxzxxx4xxxVxxx�+ -
2001 ,xxxx0xxxx- 'xxxx8xxxx$'xxxxK 3 lX%'xxxxH% 1422 j.xxxg PxE.xxxx}xxxx$% k8xxxx()

pb.8A.H% ,8(3@+ 73mI$% "8Y$.( l9#4H%+

      
     

  

     
 

       
      
     

       
     

 

       
        

    
        
      

       
  

      
   

      
   

        
  

  
=======================!=====================

lX%'H% 1430 j.g 3^: 29 PX v1)wL 03 - 09 _y) &'E.y
t9x<xx4x/xxH% ,xK.xx>xmxx( l9x#xx4xK p2009 ,x0x- 3xxK%3xIxX 25

.�==G=$% k=>=y+
=====================

p,K)'<>C% D8A) &d

120 + 119 !%'xxH% .xxx>xxx8xxx- 6 p)'xx4xxx-"xxx$% f9xxxg c.xxx0xx( -
p�0L 126 + 122 +

18 PX v)wxxxxxxH% 155 - 66 _y) 3xxxxxxL*% fxzxxxxxx4xxxxxxVxxxxxx�+ -
Q>xzxx4xxH%+ 1966 ,x0xx- 'xx8xxE'xxK 8 lX%'xxH% 1386 j.xg 3xx^xx:

p_>4H%+ M"#H% p,8A%BC% b%c%3?h% &'E.y

18 PX v)wxxxxxxH% 156 - 66 _y) 3xxxxxxL*% fxzxxxxxx4xxxxxxVxxxxxx�+ -
Q>xzxx4xxH%+ 1966 ,x0xx- 'xx8xE'xxK  8 lX%'xH% 1386 j.xg 3x^xx:

p_>4H%+ M"#H% pb.('V#$% &'E.y
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,x#x9x- �Z f9xg &'xE.xVx$% %�xi j.xnxU` lIxJx@ :  2 S!.xH%
f9xg+ .x==E.x\xxL +` �(.xVx� 2a==<xx4x-a$ ,x�+3x#xxL ,xL"xO +`
�3xxxxx#xxxxxx$% ,xxxxxx8xxxxx9xxxxxx>xxxxxxg �U%3xxxxxxL k8xxxxxx>xxxxxx? PX+ �x==O"xxxxxx4xxxxxL �xZ

.2a<4-a$

PE.}$% �Y^$%
rK).#@

&'E.===V$% %�==i j.x==nU` j'<==^xL PX "===YVK : 3 S!.H%
: P@�K .L

pP04VxK 7'0x#L +` P#8xIu �;x5 �Z : t9<4x/H% -
M.xx>xx#xx4xx-a$ ,xx<xx?'xxL ,xxL"xxO +` ,xx#xx9xx- p.xxE.xx\xxL +` �(.xxVxx�
,?.U ,8Ix9@ +` ,8Y;x[$% �4?.U ,8xI9@ �?` QL PA.<0x$%

p�( �^n4L &%'8U +` 3O¦ �;5
.8AB? ,C.#L +` ,C.#L S!.L �Z : ,8A%�G$% S!.H% - 
t$� PX .x� p&%'x8x�% +` &./xEh% ,xK�xGx4x$ ,x<x?'xL pj.xO +`
PX ,xxx9xxxx>xxx#xxxx4xxx/xxxxH% !%'xxxH% �xZ+ p�zxxxH% tx9xxxg+ b.xxxx(+3xxx[xxxxH%
!%'H% c.x0}x4x-.( p.x<4xC.x#L+ .xi3x8zx�+ ,K�x|*% k8x0Yx@
+` �8xx>xx\xx4xx$% !%'xxL +` ,xxK+!` �nxx5 PX ¨VxxX ,xxL"xx;xx4xx/xxH%

p�I4$% !%'L
{E.xZ .xxK` !%'xL QL &'xxnxL T8xx9x#xx@ �Z : r8x9xGxx4x$% -
�Z �3xg+ ,xK.>xU+  �x^xU+ T8x�'x4x$ ,<x?'xL p.x<x4x#x8xIxu
�9xxVxxE+ �0xxKBxx;xx@+ �xGxxK3xx^xx@+ �0xxmxx[xx( s.xx>xx/xx$%+ N'xxx4xx0xxL

pt$�( t9<4/H% jagd &.>�+
b%).x5h%+` b.x(.xx4xnx$% +` b.xxE.x8xxIx$% �Z : _-'x$%  -
+` �8xxxR.xxx>xxx4xxx$% +` )'xxxYxxx$% +` b%Bxxxx8xxx>xxxH% +` b.xxxLa#xxx$% +`
,Vx8xR+ +` �a| �Z f9xg 3<x�x@ p,x#9x/x( ,JxIx@3xH% �'L3x$%
,xVx9x#xL +` _4xO +` ,xy.xJxx( +` ,xVxYx9xL +`  ,x>x- +` ,x4xxX6+`
+` .x<x9xnx5 &.xZ .x>x<xL N'x4x0xL ,x#x8xIxu f9xg ,x$%! +` ,xVxX3xL

p.<#�+ ,VK3u Qg 3�0$% ¥G( p .i"0-
,8x0xVx4x$% �A.xY�% ¢'x>x\xL : ,:.x�% b.xIx9Jx4xH% -
,xi%BxxE+ t9x<xx4x/xxH% ,xLa-+ ,xxmxxYx( ,xxJxIxx@3xH% N'xx4x0xx>x9xx$
p.<L%34U% T\K P4$%+ p_8�04$% .i!"mK P4$% b6!.IH%
PX p!'xxx?+ +` P9xxxxZ F.xxx8xxx| : b.xxx?'xxx4xxx0xxxxH% ,xxxLa-  -
,x==8xA%�xx| S!.x==L PX p3xx===JxO &+"x(+ ,xx==$'xIxVxxL b.xK'xx4x/xL
S!.L ,K` +` ,8#8Iu j'>- +` ,5'[GL !%'L +` b.==R'9H
S)'xYx( ,xxmxYxx$.x( %3xxzxL N'xx4x0xxH% �#x? .xx<xE.xxnxL�xx( ~3xO`

p,0LBL +` S!.U
�O"x4xxK 7'x0xx#xL +` P#xx8xIxxu �;x5 �Z : �O"x4xH% -

p2a<4-a$ b.?'40H% �3g ,89>g PX
�U%3L ¢'>x\L : 2a<4-a$ N'4x0H% k�+ ,8x9>g -
k=K�'xxx4xxxx$%+ �Vxxxx0xxx$%+  QxKBxxx;xxxx4xxx$%+ !%3xxxx8xxx4xxxx-6%+ N.xxx4xxxxEh%

p,AB\4$.(+ ,==9>C.(

19 PX v)wxxxxxxH%  03 - 03 _y) 3xxxxxxxL*% fzxxxxxxx4xxxxxxxVxxxxxx�+ -
2003 ,xx0xxx- 'xxx8xxx$'xxK 19  lX%'xxH% 1424 j.xxg f$+*% ~!.xxx>xxx?

p_>4H%+ M"#H% p,/X.0H.( l9#4H%+

19 PX v)wxxxxxxH%  05 - 03 _y) 3xxxxxxxL*% fzxxxxxxx4xxxxxxxVxxxxxx�+ -
2003 ,xx0xxx- 'xx8xxx$'xxK  19 lX%'xxH% 1424 j.xxg f$+*% ~!.xxx>xxx?

 pS)+.�% e'V�%+ r$wH% e'Vm( l9#4H%+

19 PX v)wxxxxxxxxH% 06 - 03 _y) 3xxxxxxxxL*% fzxxxxxxxx4xxxxxxxVxxxxxxx�+ -
2003 ,xxx0xxx- 'xxx8xxx$'xxxK 19 lX%'xxH% 1424 j.xxxg f$+*% ~!.xxx>xxx?

pb.La#$.( l9#4H%+

19 PX v)wxxH% 10 - 03 _y) &'xxxE.xxxVxxx$% fxzxxx4xxxVxxx�+ -
2003 ,xxx0xxx- 'xxx8xxx$'xxxK 19 lX%'xxH% 1424 j.xxxg f$+*% ~!.xxx>xxx?

p,L%"4/H% ,8>04$% ).ud PX ,q8I$% ,K.>m( l9#4H%+

27 PX v)wxxxxxxxxH% 11 - 03 _y) 3xxxxxxxxL*% fzxxxxxxxx4xxxxxxxVxxxxxxx�+ -
2003 ,x0xx- {[xx| 26 lX%'xxH% 1424  j.xg ,xx8xxE.xx}xx$% ~!.xx>xx?

p�3V$%+ "V0$.( l9#4H%+

5 PX v)wxxxxH%  02 - 04 _y) &'xxxE.xxxxVxxxx$% fzxxxx4xxxVxxxx�+ -
2004 ,xx0xxx- 'xx8xxxE'xxK  23 lX%'xxH% 1425 j.xxg f$+*% ~!.xxx>xxx?

p,K).\4$% b.-).>H% f9g ,VIJH% "g%'V$% !"mK 7�$%

5 PX v)wxxxxH%  04 - 04 _y) &'xxxE.xxxxVxxxx$% fzxxxx4xxxVxxxx�+ -
2004 ,xx0xxx- 'xx8xxxE'xxK  23 lX%'xxH% 1425 j.xxg f$+*% ~!.xxx>xxx?

pD88V4$.( l9#4H%+

27 PX v)wxxH%  08 - 04 _y) &'xxE.xxxVxx$% fzxxx4xxVxxx�+ -
2004 ,x0xx- {[xx| 14 lX%'xxH% 1425 j.xg  ,xx8xxE.xx}xx$% ~!.xx>xx?

p,K).\4$% ,J[E*% ,-).§ �+3[( l9#4H%+

28 PX v)wxxH% 12 - 05 _y) &'xxxE.xxxVxxx$% fxzxxx4xxxVxxx�+ -
2005 ,xx0xxx- {[xxx|  4 lX%'xxH% 1426 j.xxg ,xxx8xxE.xxx}xx$% ~!.xxx>xxx?

p_>4H%+ M"#H% p�.8H.( l9#4H%+

18 PX v)wxxH%  09 - 08 _y) &'xxE.xxxVxx$% fzxxx4xxVxxx�+ -
Q>zx4xH%+ 2008 ,x0x- 3xK%3xIxX 25 lX%'xH% 1429 j.g 3x^x:

p,K)%!h%+ ,8E"H% b%c%3?h% &'E.y

p,$+"$% D9\L 7`) "#(+ -

p&.H3I$% ,y!.YL "#(+ -

: �YE P@�% &'E.V$% )"YK

M+*% F.I$%
,L.g j.nU`

M+*% �Y^$%
l8IJ4$% M.\L+ �"<$%

"xxxxK"xxxxx� fx$d &'xxxxE.xxxxxVxxxxx$% %�xxxxxi �"xxxxx<xxxxxK : f$+*% S!.xxxxxH%
.�G$% k>y+ t9<4/H% ,K.>U M.\L PX ,VIJH% "g%'V$%
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PE.}$% F.I$%
t9<4/H% ,K.>U

M+*% �Y^$%
,x8xA%�xGxx$% !%'x>x9x$ ,xx8xmxYx$% ,xxX.x�x0x$%+ ,xxX.x�x0xx$% ,x8xL%Bx$d

  .<4La-+

k�+ ,xxx8xxx9xxx>xxg PxX �O"xxx4xxxL �Z f9xxxg Tx\xxxK : 4 S!.xxH%
��xi ,xLa- ,xx8xL%Bx$d j%3xx4xU% 2a<xx4x-a$ ,xx8xA%�xGxx$% !%'xH%

.t9<4/H% ,mY( 3z@ 6 &` f9g 3</$%+ p!%'H%

M.xx\xxxL PxX ,xxxVxxxIxxxJxxxH% b.xxx8xxx^xx8xxxnxxx$%+ �+3xxx[xxx$% !"xxx�
lK3xu Qg ,x8xA%�xGx$% !%'x>x9x$ ,x8x?'x$'x8x(+3xnxH% �xA.xYx�%

._8�04$%

p2a<xxxxx4xxxxx-ax$ ,xxxxx8xxxxxA%�xxxxx| !%'xxxxxL kx�+ k0xxxxx� : 5 S!.xxxxxH%
f$d 3x�xx0xx$.xx( p,x$'xxIxxVxxL 3x8xx| ,xx8xx>xnxx( �'xx9xxL f9xg 7'xx4xx�
l9xx#xx4xxxK .xx>xx8xxX ,xxx:.xxO+ ,xx8xxE%'xxx8xx�%+  ,xxK3xx[xxxIxx$% ,xxmxxYxxx$%

.�$ j./$% TE.C.(
M.xx\xxxL PxX ,xxxVxxxIxxxJxxxH% b.xxx8xxx^xx8xxxnxxx$%+ �+3xxx[xxx$% !"xxx�
lK3xxu Qxg ,xx8xxxA%�xxGxxx$% !%'xxH% PX .xxx<xxx( s'xx>xxx/xxH% b.xxxR'xx9xxxH%

._8�04$%

k�+ ,xxx8xxx9xxx>xxg PxX �O"xxx4xxxL �Z f9xxxg Tx\xxxK : 6 S!.xxH%
�+35 j%3x4U% f9xg 3<x/xK &` 2a<4x-a$ ,x8A%�xG$% !%'xH%
QZ.xL*+ pWxxL"xx;xx4x/xx>xx9xx$ ,x8xxmxxYx$% ,xxX.xx�xx0x$%+ ,xxX.xx�xx0x$%
pQKB;x4x$% +` �K'xmx4$% +` ,xC.x#xH% +` k80xYx4x$% bamxL+
�a@¬$ .<�3#@ j"g &.>�+ !%'H% ��xi �VE �A.-+ %�Z+

 .,8A.KB8X +` ,8A.8>8Z +` ,8?'$'8( �L%'g ,J-%'(

Qg 2a<x4x-ax$ ,x8xA%�xxGx$% !%'xH% �3xxg �+3x5 !"x�
._8�04$% lK3u

j�%'9x$%+ b%Bx8x<x\x4x$% 7'x4x� 6 &` T\xK : 7  S!.xH%
,/LaH ,xYY¡% b6�% QL .xi38|+ prx89Gx4$%+ !.4x#$%+
f$d 7!wxxxx@ 6 Px4xxxx$% j�%'xxxxx9xxxx$% fx9xxxxg 6d p,xxxxx8xxxxA%�xxxxxGxxxx$% !%'xxxxH%

..i!./Xd
b.xxx?'xxx4xxx0xxxxH% M.xxx>xxx#xxx4xxxx-% b.xxx8xxx^xxxx8xxxZ+ �+3xxx5 !"xxx�
%�xxxxZ+ p,xxxxx8xxxxxA%�xxxxxGxxxx$% !%'xxxxxH% ,xxxxx/xxxxxLaH ,xxxxx<xxxxx?'xxxxxH% j�%'xxxx9xxxxx$%+

._8�04$% lK3u Qg j�%'9$% ��i r8�0@ b%3zm4/L

!%'H% PX ,x8xA%�xGx$% b.X.xzxH% N.xL!d Qnx�  : 8 S!.xH%
.PE%'8�% +` 73[I$% 2a<4-a$ ,<?'H% ,8A%�G$%

!+"xx�% %�xxZ+ .xx<xxx$.xx>xx#xxx4xx-% b.xx8xx^xxx8xxZ+ �+3xx5 !"xxx�
._8�04$% lK3u Qg .<( �O3H% ~'YV$%

PE.}$% �Y^$%
b.=?'=40H% Q=L` ,=8L%B$d

,xxxg'xxx�'xxxH% b.xxxx?'xxx4xxx0xxxxH% &'xxxnxxx@ &` Tx\xxxK : 9 S!.xxH%
f$d 3xx�xx0x$.xx( QxL*% f9xxg 3xxX'xx4x@+ ,xxE'xx>xxzxxL 2a<xx4xx-a$

,x8x==(3xx@ PX �}xx==>x4xx@ P4x$% b.xx==8x9xx>x#xx$% : N.x=4xEh% -
73x===mxxIxx$% "x===8xxYxx$%+ P===0xxC%+ M'xYxx�% k>xx?+ P5%'xxH%
T8xxZ3xxx4xx$%+ �xK'xxmxxx4xx$%+ k8xxx0xxYxxx4xx$%+ ,xxxC.xx#xxxH%+ �==(�xxx$%+
,xx9xxU3xxL c.xx0xxR` �0xxKBxx;xx@ t$� PX .xx� pN'xx4xx0xxH% Tx8xx�'xx@+

pM+*% �VK'/@ �Iy %�i+ �#80Y@

&'xxxnxxxxK &` Qnxxxx� ,xxxxL"xxxxO +` ,xxx#xxxx9xxxx- �Z : N'xxx4xxxx0xxxxH% -
p.E.\L +` �(.V� M�.0@ ¢'�'L

N'40xL  : lK'/x49x$ �(.xy + �KBE + _8x9x- N'4x0L -
)%3x�h% j"xxg Q>xxzxK P^xxO T8xxg +`/+ �VxxE 7` QL M.xO
,xxxxK!.xxxxxH% ��.xxxxxYxxxxxL +` /+  t9xxxxx<xxxx4xxxxx/xxxxxH% ,xxxxLax-+ ,xxxxmxxxxxYxxxxx(

p,K'0#H%+

�+3xxxx5 PxX pN'xxxx4xxxxx0xxxxxL �Z : &'xxxx>xxxxxzxxxxL N'xxxxx4xxxxx0xxxxL -
pS"H% t$� PX .x� p.x<x#x=y'x@ Qn==>xH% +` ,xK!.x#x$% �$.x>#x4x-%
fE!` PX S!+"xxmxxxL %).xxJxxxO` �nxx[xxxK +` 3xxJxxxO 7` �nxx[xxxK 6
,$'IVxL 3I4x#@ + N'4x0H% M.>x#4-% kL T-.x04@ ~'x4/L
,xxxLax-+ ,xxxmxxxxYxxxx$ ,xxxx8xxx$.xxxxg ,xxxxK.xxxx>xxxU ~'xxxx4xxxx/xxxxL 3xxx8xxxx==X'xxxx4xxxx(

po.;5*%

j'x<x^xH T8xx\x4x/xK 6 N'x4xx0xL �Z : 3x8xJxO N'x4x0xL -
p�ag` !"�% &'>zH% N'40H%

N'40L Tm- Q>z4@ ,x89>g : N'40H% ¢.?3x4-% -
pP0#H% �O"4H% �3u QL 2a<4-a$ �3#$% ,89>g QL

�Z Wxxxxxx( �x}xxxxxxL*% &�%'xxxxxxx4xxxxxx$% Qxg �mxxxxxxxIxxxxxx$% : QxL*% -
!+"U PX b.(.:h% ).JO` �89xV@ �"<( ,80x#H% 3:.0#$%

p�>#$% �( �>/K .L

f4U p,#9/x$% _89/@ 38x| pj"VL �>g �Z : ,L"�% -
p,L"VH% ,L";9$ .>g"L +` .#(.@ _89/4$% %�i &.Z '$+

�(.V� �0g M�.049x$ �(.y 7!.L cP5 �Z : ,#9/$% -
 p.E.\L +`

¢'xxxx�'xxxxxL N'xxxx4xxxxx0xxxxL �xZ ,xxxxx(.xxxx\xxxxx4xxxx-% : ,xxxxVxxxxx(.xxxxJxxxxxH% -
p,xx8xx0xxx^xx$% �A%'xxx9xx$% PX ,xxx0xx>xxzxxx4xxH% �+3xxx[xx9xx$ 2ax<xx4xx-ax$
QL*%+ ,xxLa/xxx$%+ ,xx8xxxqxx8xxxIxx$%+ ,xxx8xxmxxYxxx$% b.xxIxxx9xxJxxx4xx>xxx9xx$+

p�( ,:.�%

,x8x0xxL� S3x4xX MaO �xO"x4xL �Z j%Bxx4x$% : &.x>xzxx$% -
%�xi M%"xIx4x-.x( pN'x4xx0xH.x( T8xg )'x<x  ,xx$.xU PX p,x0x8x#xL
�K"xxx#xx@ +` ,xxx#xxx9xx/xxx$% �8xxx9xxxYxxx@ +` �0xxx>xxR ¢.xxx?)d +` 3xxx8xxxO*%

p�4V^E f9g ,L"�%

+` k9xxx/xxxx9xxx$ kx8xxx( ,xxxx8xxx9xxxx>xxxg �xZ : 2a<xxx4xxxx-6% �3xxxxy -
+` a?wxxxL +` .xxxxJxxx/xxxVxxxxL kX"xxx$% .xxxx<xxx8xxxxX &'xxx==nxxxK pb.xxxx==L"xxx�%

.%cB\L
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k(%3$% �Y^$%

k8I$% "#( .L ,L"�%+ &.>z$% ,8L%B$d

&.Z c%'x- N'x4x0xL 7* xVxL �Z "x8x^x4x/xK : 13 S!.xH%
S!.xxxxL 7` +` ,xxxxIxxxxZ3xxxxL +` %!.xxxx4xxxxg +` ,xxxx$¦ +`  S%!` +` %�.xxxx<xxxx?

.&'E.V$% S'V( &.>z$% QL ,KB8<�

.b.L"�% f$d .zK` &.>z$% %�i "4�+

&.xxxxx>xxxxxx=zxxxxxx$% S3xxxxx4xxxxxxX MaxO �O"xxxxxx4xxxxxxL �Z fx9xxxxxxg T\xxxxxxK
+` �$%"xIx4x-% pN'x4x==0xxH.x( T8xg )'x<x  ,x$.xxU PX pS!"x====�%
f9g ,L"�% �K"#@ +` N'40H% �89Yx@ +` p�=0=>=R  ¢.==?)d

.�4V^E
o'xYx0xH% &.x>xzx$% �x8x^x0x@ QL tx9x<x4x/xH% "x8x^x4x/xK

.,8X.�d c.Ig` &+! �ag` �89g
.S!.H% ��i j.nU* r$.;L �35 �Z au.( 3I4#K

Qg S!.H% ��i j.xnU` l8xIJx@ b.8^x8Z+ �+3x5 !"�
._8�04$% lK3u

�(.xVx� �O"x4xH% QxL j"xVxL 3xO¦ &.x>xx� �Z : 14 S!.xH%
PE'xxE.xxxVxxx$% &.xx>xxxzxxx$% QL S!.xx^xxx4xxx-6% PGxxx9xxK 6 p.xxxE.xx\xxxL +`

.�ag` 13 S!.H% PX �89g o'Y0H%

��xxxxxi �xxxxxx8xxxxxx^xxxxxx0xxxxx@ �+3xxxxxx5+ !'xxxxxx0xxxxxx( WxxxxxIxxxxxx@ &` Tx\xxxxxxK 
.N'40>9$ ,VX%3L ,V8R+ PX b.E.>z$%

PX )'Z�L N'x40xL 7* VxL �Z "8x^4x/K : 15 S!.H%
N'xxxx4xxxxx0xxxxxH% ,xxxxx(3xxxx� lxU QL p&'xxxxxE.xxxxxVxxxxx$% %�xxxxxi QL 13 S!.xxxxH%

.f04VH%

"xxx#xxx(+ pkx8xxxIxxxx$% "xxx#xxx( .xxxxL ,xxxL"xxxxO ).xxxud PX : 16 S!.xxH%
PX +` p_8�0x4$% lK3xu Qg S!"�% &.>xz$% S3x4X c.zxVE%
W#x4xK p�)+! T#x9xK &` &.>xzx9x$ Qnx� 6 P4$% b6.x�% �Z
N'xx4xx0xxH% �8xx9xxYxx@+ ,xxxE.xx8xx: &.xx>xx� P0xx#xxxH% �O"xx4xxH% f9xxg

.e'/$% PX �+3#H%
DL.�% �Y^$%

t9<4/H% jagd ,8L%B$d

t9x<x4x/xH% _9x#xK &` �O"x4xL �Z f9xg Tx\xK : 17 S!.xH%
2a<4-a$ �#xzK 7�x$% N'4x0H.x( ,V9x#4xH% b.L'x9#H% �nx(
~3xO`  ,x9x8x-+ ,xxK�x( +` b.xLa#xx$% k�++ _-'x$% ,xJxx-%'x(

.,I-.0L
Qg S!.H% ��i j.xnU` l8xIJx@ b.8^x8Z+ �+3x5 !"�

._8�04$% lK3u

,xVxxK3xxu+ _-'xx$% b.xxE.xx8x( )3xx� &` T\xxK : 18 S!.xH%
N'x4xx0xxH% &.x>xx� �+3xx5+ M.x>xx#xx4x-6% �8xx$!+ j%"xx;xx4x-6%
7)./$% _8�04$% PX .x<89g o'Y0xL ~3O` ,L'9#L �Z+

l==mxx9xxx@ 6 &`+ p.xxx==<xx0xxxL 3xx==�xxx4xx0xxxH% ¢+3xxx[xxH% M.xxx>xx#xxx4xxx-6%
t$�+ p��.xxxxYxxxL+ �x==0xxxL`+ tx==9xxx=<xxxx4xxx/xxxxH% ,xxxmxxxxYxxx( %)3xxxx==�
~3O*% �+3x[x$% +` M.>x#x4x-a$ ,K!.x#x$% �+3x[$% Qx==>�

.W9O"4H% �Iy QL .<#y'@ Qn>H%

,x8xL%Bxx$d j%3x4xU% �O"xx4xL �Z f9xxg Wx#x4xxK : 10 S!.xH%
: �;K .>8X 2a<4-a$ �#zK 7�$% N'40H% QL`

�#xx8x>xx� �+3xx5+ �^xx8xx9xxGxx@+ �4xxIx8xxZ3xx@+ �@%Bxx8xx§ -
p�4E.8:+

ky'@ "x0g ~3xO*% b.?'x40xH% f9xg N'4x0H% 3x8R�x@ -
pb.?'40H% ��i kL �$.>#4-%

,xx9xx>xx4xxx�% b.xx>xx8xxx9xx#xx4xxx$%+ �>xx-++ N'xx4xxx0xxH% �3xxg -
b%!.xxxxxx5)h% �xZ %�xxxxxxZ+ �xXa@d+ �x$.xxxxxx>xxxxxxx#xxxxxx4xxxxxx-.xxxxxxx( ,xxxxxx:.xxxxxx�%

p©40H% Qg S)!.Y$% b.L'9#H%+`
,\x84xE _8x/x? 3Jx� W�3x#xH% Wnx9x<4x/xH% b.qxX -

.M.^u*% ,:.O p N'40H% M.>#4-%
Qg b.?'40H% QL` M.x\L PX ,VIJxH% "g%'V$% !"�

._8�04$% lK3u

�$.}$% �Y^$%
b.=?'=40H% ,=V(.=JL ,=8L%B$d

�+3xxxx#xxxxL N'xxxx4xxxx0xxxxL �xZ PIxxxxx9xxxxK &` T\xxxxK : 11 S!.xxxxH%
�8xxU QL t9xx<xx4xx/xx>xx9xx$ ,xxg+3xx[xxH% b.xxIxx|3xx$% p2a<xx4xx-a$
�4I8Z3@+  ,8-.x-*% �@%B8§+ �q[0L+ �^x0:+ �4#8Iu
�4xx8x9xx(.xxy+ �@.xx8xx>xxZ+ �4xxK'xxi+ ,xxL�a$% �@.xxL'xxVxxL ,xIxx/xxE+

.�$.>#4-% Qg ,>?.0$% ).JO*%+ M.>#4-a$
,g+3[H% b.I|39x$ N'40H% T8\4x/K &` T\K .>Z
�0xxL S'xx?3xxH% ©xA.xx4xx0xx$%+ �)"xxxYxxL �8xxU QxL t9xx<xx4xxx/xx>xx9xx$
�#0x: ªK).@+ �^x89xG@ ,x8xU.E QL ,x8>x8�x04x$% b%Bx8>xH%+
�+35+ �$.>x#4-% ,x8^x8Z+ �Za<4x-6 fYy*% ªK).x4$%+
P4xxx$% ,xx(.xxxy3xxx$%+ t$�xxx( ,xxVxxx9xxx#xxx4xxH% b.xxxu.xxx8xxx4xxU6%+ �x�xx^xxxU

.�89g {K3?`

,xxx(.xxxy) c%3xxxx?d �O"xxxx4xxxL �Z fx9xxxg Wxxxx#xxx4xxxxK : 12 S!.xxxxH%
j.xnxxU�$ .xVxxIxu 2a<xx4x-ax$ ��3xg �Ixxy N'x4xx0xH% ,xxVxx(.xJxxL

.M'#^H% ,K)./$% ,8>8�04$%+ ,8#K3[4$%

P4x$% b.x8x9x>x#x$% ,xx#x8xIxu kL ,x(.xy3x$% ��xxi T-.x0x4x@
P4x$% b.xx?'x4x0xxH% ¢'x0xx@+ _\xU Tx/xU �O"xx4xH% .x<xx( j'xVxxK
.xx<xxnxx9xx4xx� &` Tx\xxK P4xx$% �A.xx-'xxx$%+ 2a<xx4xx-a$ .xx<xxx#xxzxxK
.<x8x9xg �).x#x4xH% b%!.x#x$%+ "xg%'xVx$%+ �:.xYx4xO6 S.xg%3xL

.M.�% %�i PX

o'xYx0xH% &%'xxg*% .x<xK3x\xxK P4x$% ,x(.xxy3x$% P^x#xx@ 6
,8L%B$d QL �O"x4H% p&'E.xV$% %�i QL 25 S!.H% PX _<8x9g
2a<x4xx-a$ ��3xxg �Ixy N'xx4x0xxH% ,xVxx(.xJxxL M'xxU 73xmxx4x$%

.M'#^H% ,K)./$% ,8>8�04$% j.nU�$ .VIu
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 �$.=}$% F.I$%
 b.^$.¡% ,0K.#L+ �mI$%

M+*% �Y^$%
�=G$% k=>y &%'=g` 

,8xA.xzVx$% ,xu3x[$% �.xIx� f$d ,xX.x�h.( : 25 S!.xH%
,:.�% o'xY0x$% T?'� _<$ �O3xH% QK3O�% &%'xg*%+
%�xxxi j.xxxnxxxU` b.xxx^xxx$.xxx;xxxxL ,xxx0xxxK.xxx#xxxL+ �xmxxxIxxx9xxx$ �iwxxxxK p_<xxx(
,x^xx9xxnxH% S)%�'xx9xx$ &'xx#x(.xx4xx$% �Gxx$% k>xy &%'xxg` p&'xxE.xxVx$%

.t9<4/H% ,K.>m(

QK)'xZ�xxH% �Gxx$% k>xxy &%'xg` fx9xg T\xxK : 26 S!.xH%
j.xxnxxU�$ .xxxVxxIxxu �x>xx#xx$.xxx( %'xx�'xx^xxxK &` p�ag` 25 S!.xxH% PX
%+!wxK &`+ pM'x#x^xH% ,xK).x/x$% ,x8xx>x8x�x0x4x$%+ ,x8x#xK3xx[x4x$%

: ,8@�% W>8$% ,K)%!h% _<4L.yd ,>nmL j.L`

M.xxx>xxxxg�xxxx( j'xxxxy` &` _x8xxxx�xxx#xxxx$% 1Px9xxxx#xxxx$% �9xxxx$.xxxx( _/xxxxy` "
P0xxx<xxxH% 3xxxx/xxx$% f9xxxxg �X.xxxU`+ e"xxxx:+ ,xxxE.xxxL�xxxx( P4xxx^xxxx8xxx +

." 1P9g ,�+3^H% b.I?%'$% M%'U*% �Z PX Pg%)`+
,xxxy.xxxJxxx( f9xxxg kx�'xxxK t$�xxx( %!.xxx<xxx5d ,xxxx>xxxnxxx�% _9xxx/xxx@

.�>#$.( ¥K'^4$%
Qg PA.xxxx<xxxxE ¢.xxxxJxxxxVxxxxE% QxnxxxxK _$ .xxxxL Wxxxx>xxxx8xxxx$% !"xxxx� 6

.,^8 '$%
p�ag` 25 S!.xxxH% PX QK)'xxxxZ�xxxH% &%'xxxg*% fx9xxxg T\xxxK
�"xxVxxx@ + _<xxx4xx^xxx8xxx + &.xx8xxxIxxx@ p_<xxL.xxx<xxxL ,xx-).xxx§ ).xxxud PX

.�>#$.( _<zK'^@

25 S!.xxH% PX &+)'xxZ�xxH% &%'xxg*% k4xxx>xx4xxK : 27 S!.xxH%
+` ¨Gxzx$% M.xnxx5` k8x>x? QL ,xx8xE'xE.xxVx$% ,xK.x>xx�.x( p�ag`
_<L.x<L c%!` PX .xVxA.g �nx[@ &` .x<xE�5 QL P4x$% "K"x<x4$%

.M'#^H% ,K)./$% ,8#K3[4$% j.nU�$ .VIu

S!.H% PX QxK)'Z�xH% ,x(.xy3x$% &%'xg` Qn� : 28 S!.xH%
T9u p,x?.x�% "x0g+ p_<x^xA.x + ,-).x§ ).xud PX p�ag` 25

"K "L _<x89xg W#x4K QK�x$% p,8xL'>x#$% S'Vx$% &%'g` �O"x@
.T9u M+` "0g S"g./H%

,xxxJxxxx9xxxx/xxxx$% f$d  pS)+3xxxxzxxxx$% "xxxx0xxxxg pc'xxxx\xxxx9xxxx$% Qnxxxx�+
,xK).x/x$% b%c%3xx?¬$ .xVxxIxu .x8x>xx8x9xyd ,xxYx4x¡% ,xx8xA.xzxxVx$%

.M'#^H%
PE.}$% �Y^$%

,(.y3$% b%c%3?d

25 S!.xxxH% PxX &+)'xxxZ�xxxxH% &%'xxxg*% j'xxxxVxxxxK : 29 S!.xxxxH%
�U%3xxxxL kx8xxxx>xxxxx? PX+ {y+ 7` PxX+ ,xxxx9xxxxx8xxxx-+ 7�xxxx(  p�axg`
b.x?'x4x0xH% ,xVx(.xxJxL ,x(.xy3x( p2a<xx4x-a$ �3x#x$% ,x8x9xx>xg

..<( ,:.�% SB8>H% b.I9J4>9$ ,I/0$.(

p,==X.x�h% �==8Ix- f9xg+ p.=-.x-` ,x8(3x#$% ,xGx9$.x( M'#x^xH%
QL _<^$% ,9<- ~3O` b.G$ S"g +` ,===G$ M.x=>#4-% Q==n�

..i'mL )�#4L+ Sc+3VL+ ,8A3L ,VK3J(+ pWn9<4/H%

]!./$% �Y^$%
  Wn9<4/>9$ ,K'0#H%+ ,K!.H% �$.YH% 

,xxxxxxL"xxxxxxxVxxxxxxxH% ,xxxxxxxL"xxxxxx�% Dx>xxxxxxx@ 6 &` T\xxxxxxxK : 19 S!.xxxxxxH%
%)3xx� �$ TIxx/xx@ 6 &`+ p,xxK!.xxH% �x4xxmxx9xxYxx� t9xx<xx4xx/xx>xx9xxx$

..K'0#L

,xxxx8xxxxx#xxxxK3xxxxx[xxxx4xxxxx$% j.xxxxxnxxxxU*.xxxxx( MaOh% &+! : 20  S!.xxxxH%
�3xVxx$% �+3xxg T8xx\xx4xx/xx@ &` T\xxK pM'xx#xx^xH% ,xxK).xx/xx$%
�;xK .x>x8xX t9x<x4x/x>x9x$ ,xg+3x[xH% b.xIx|3x9x$ 2a<x4x-a$
S"xxxL+ &'xxx>xxxzxxxL+ ,xxx#xxx8xxxIxxxu+ lIxxx/xxxH% �3xxx#xxx$% ,xxx8xxxX.xxx^xxx5

.t$�( "Vg )3mK+ p�"K"/@ M.?¦ %�Z+ j%B4$6%

�+3y M.x\xL PX �+3x#x$% b.x8x^x8Z+ �+3x5 !"x�
._8�04$% lK3u Qg 2a<4-6%

k(./$% �Y^$%
 Wn9<4/H% ,K.>U b.8#>?

,8#>? �Z Pxi Wn9<4x/H% ,K.>xU ,8#>x? : 21 S!.H%
t9<4/xH% ,K.>U &.x>� f$d �"<@ p&'xE.V9$ .xVIu S�x[0L

.�98}>@+ �<8?'@+  �/8/�+ �Lagd MaO QL

Wxxnxx9xxx<xx4xxx/xxH% ,xxxK.xx>xxU b.xxx8xx#xxx>xxC �3xxx4xx#xxxK &` Qnxx�
Q>xx� ,xxx8xxL'xx>xxx#xx$% ,xx#xxx^xx0xxxH.xx( �ag` S3xxxVxx^xx$% PxX S)'xxZ�xxxH%
kK3xx[xx4xx$% PX .xxx<xx8xx9xxg o'xxYxxx0xxH% b.xx8xx^xx8xxxnxx$%+ �+3xx[xx$%

.M'#^H% PK)./$% _8�04$%+

QL f$+*% S!.xxH% j.xxnxxU` Qg3xx�xx0xxx$% ¥Gxx( : 22 S!.xH%
l9#4xH%+ 1971 ,0- {[x| 5 PX v)wH% 57-71 _y) 3=L*%
,K.x>xU b.8x#x>? "x8x^4x/x@ &` Qnx� p,8xA.xzVx$% S"xg./xH.x(
S"g./xH% QL ,8L'x>#$% ,x#^0xH.( .<x$ �34#xH% Wn9x<4x/H%

.,8A.zV$%

S"xxxxg +` tx9xxxxx<xxxx4xxxxx/xxxxxL �3xxxxx#xxxx4xxxxxK .xxxxxL"xxxxx0xxxxg : 23 S!.xxxxH%
�O"x4xxH% D^xxE .xx<xx8xX TxIx/xx@ ,xxK!3xxX )%3xx�* Wxnxx9xx<xx4x/xxL
&` Wn9<4/H% ,K.>U b.8#>x? Qn� p234[L �:` b%�+

 .PE"L �3JZ D-�4@

pWnx9x<4x/xH% ,xK.>x� P0xu+ D9x\L �x[x0xK : 24 S!.xH%
PX _i.x/x@ P4x$% 3xx8x(%"x4x$% s%3x4xy%+ p7`3xx$% c%"x(�x( j'xVxK

.t9<4/H% ,K.>U b.-.8- ,8y3@+ 3K'J@

lK3xxxu Qg �@.xxx:.xxxYxxx4xxxO%+ D9xxx�% ,xxx9xxx8xxxnxxx[xxx@ !"xxx�
 ._8�04$%
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p�ag` 25 S!.xxxxH% PX QxK)'xxxxZ�xxxxH% &%'xxxxg�x$ : 34 S!.xxxxH%
f$d p�J#$% j.xK` t$� PX .� pa8$ +` %).x<E M'xO"$% ,K3xU
Qmx[x$% bamxL+ b.xVxmx9xH%+ T@.xnxH%+ ,xK).x\x4x$% ba�%
ba�% c.0}4-.( p&.xnL 7` f$d ,L.g ,^xY(+ pQKB;4$%+
.xVxIxu .x<xx8x$d M'xO"x$% _4xK Px4x$% P0xnx/xx$% M.x>x#x4x-6% b%�

.,8A%BC% b%c%3?h% &'E.y j.nU*
�VxxxxxxxE c.xxxxxxx0xxxxxxR` _x<xxxxxxxL.xxxxxx<xxxxxxxL .xxxxxxxzxxxxxxK` &%'xxxxxxxg*% ]).xxxxxxx� 

.b.?'40H%
�$.}$% �Y^$%

�=G$% k=>y 3=(.;L 

,xx^xx9xxnxxH% S)%�'xx9xx$ ,xx#xxx(.xx4xx$% 3xx(.xx¡% �iwxx@ : 35 S!.xxH%
j.xnxU` l8xIxJxx@ ).xud PX �Gx$% k>xy+ tx9x<x4x/xH% ,xK.xx>xmx(
F).\4$%+ b%).xI4O6%+ �8x$.m4$.x( j.8Vx9$ p&'E.Vx$% %�i

.�G$% k>y+ t9<4/H% ,K.>U "Yy

35 S!.xH% PX S)'xxZ�xH% 3xx(.x¡% fx$d ,xX.xx�d : 36 S!.xH%
Qn� pM'#^H% PK)./$% _8�04$%+ kK3[4x9$ .VIu+ p�ag`
b%).xIx4xO6%+ �8x$.xmx4x$% c%3x?h ~3xO` 3x(.x;xL "x>x4x#x@ &`

.�ag` 35 S!.H% PX .<89g o'Y0H% F).\4$%+

lK3xxu Qg 3xx(.xx¡% !.xx>xx4xxg% b.x8xx^xx8xxZ+ �+3xx5 !"xx�
._8�04$%

�O"x4x@ P4x$% 3xx(.x¡% �ag` S3xVxx^x$% j.xnxU* kzxx;x@ 6
S38/xH% QK!.8xH% PX +` .x<$ ,/x-wH% o'xY0x$% ).ud PX

.o.O _8�04(

Q=8@!.H% PX S)'xZ�H% 3x(.¡% f9g Wx#4xK  : 37 S!.H%
S!"x�% ©i.x0xH% M.x>x#x4x-%p.x<xL.x<xL ).xud PX p�ag` 36+ 35

�>x#xx4x/x@ p.xxi!'x?+ j"xxg ,x$.xxU PX+ ._8x�xx0x4xx$% lK3xu Qg
.P$+"$% ~'4/H% f9g .<( �34#H%  ©i.0H%

35 Wx==@!.xH% PX S)'x==Z�xH% 3xx==(.x¡% "x===#x@ : 38 S!.xH%
+` �==8x$.xxmxx4x$% ©x=A.x4xxE 3xx==K).xVxx@ +` b.xxX'xx[xZ �a==g` 36 +
k?%3L 3xZ�x@+ .x<( {L.xy P4x$% F).x\4x$% +` b%).x=Ix4O6%

.,9>#4/H% ©i.0H%

 k(%3$% �Y^$%
b.=08=#$% ¢.J4y% 

c%3xx?d "xxxYxxy b.xxx0xx8xxx#xx$% ¢.xxxJxx4xxxy% ~3xxx\xxK : 39 S!.xxH%
.<x8x9xg o'xYx0xH% F).x\x4$% +` b%).xIx4xO6% +` �8x$.xmx4x$%

.&'E.V$% %�i j.nU* .VIu p�ag` 35 S!.H% PX

�3xxu QL b.xx0xxx8xx#xx$% ¢.xxJxxx4xxy% )'xxX 3xxzxxxmxxL )3xxmxxxK
.�ag` 25 S!.H% PX QK)'Z�H% &%'g*%

lK3u Qg b.x08x#$% ¢.xJ4xy% b.8x^8Z+ �+3x5 !"�
._8�04$%

%�xxi PX .xx<xx8xx9xxxg o'xxYxx0xxH% ,xx(.xxy3xxx$% _4xx@ : 30 S!.xxH%
¢.>- ,J-%'x( +` /+ lA.R'$% �mX lK3xu Qg p&'E.V$%
S3x5.xxIxxH% b.xx0xxK.x#xxH% lK3xxu Qg +` pWxx8xx0xx#xxH% Wx9xxO"xx4xxH%
pc.z4xy6% "0xg _>4@+ p].x8Vx$% SB<?�x( +` S!3�% Wx#$.(
b%).I4O6% +` �8$.m4$% c%3?d �3G( b.08#$% ¢.J4y.(

.F).\4$% +`

"xx0xxg S!)'xxx4xx/xxH% b.xxx?'xx4xx0xxxH% ,xxVxx(.xxxJxxL ,xx(.xxxy) _4xx@
..<4Z3>? �Iy p!+"�%

lK3xxxxxxu Qg ,xxxxxx(.xxxxxy3xxxxx$% b.xxxxxx8xxxxx^xxxxxx8xxxxxZ + �+3xxxxxx5 !"xxxxx�
._8�04$%

25 S!.xxxH% PxX &+)'xxxxZ�xxxxH% &%'xxxg*% j'xxxxVxxxxK : 31 S!.xxxxH%
%�xxi j.xxnxxU* .xxVxxxIxxu+ p,xx8xx(.xxxy3xx$% _<xxL.xxx<xxL ).xxud PX p�axg`
QZ.xL` + ªK)%'x@ .x<x8xX &+"x@ 3x�.xmxL 3xK3xmx4x( p&'xE.xVx$%
b.^$.x¡%+ ,0xK.#xH% kA.y'x$% .<x8X WxI@+ SBx\0xH% ,(.xy3$%

..<( ,V9#4H% b.('V#$%+ ,9\/H%

,xxK'xxi 3xx�.xx�% ��xxxi Q>xxzxx4xx@ ptx$� f$d ,xxX.xx�h.xxx(+
T/E+ ,xK'xi %�xZ+ ,x(.xy3x$.x( %'xL.y QxK�$% &%'xg*% ,x^x:+

.,(.y3$.( P0#H% �O"4H% &%'0g+ �.[E+

&%'xxxg*% �xIxxxy QxL S)3xxxx�% 3xxx�.xxxx�% lX3xxxx@ &` Qxnxxx�
"xxx0xxx4xxx/xxxL +` ,xxxVxxx8xxxR+ �nxxx( p�axg` 25 S!.xxxH% PX QK)'xxxZ�xxxH%

.b.IRd

b%3xVxx^x$% PX .xx<x8xx9xg o'xxYxx0xH% 3xx�.xmxx>x9xx$ &'xnxx@+
.Dn#$% {I}K f4U ,8E'E.y ,8\U ,V(./$%

&%'xxg*% �3xxu QL 3xx�.xx�% ky'xx@+ )3xx� : 32 S!.xH%
.,^$.¡% %'0K.g QK�$%

.�#y'K 7�$% �O"4H% )'zm( 3z�% 3K3� _4K

PX +` �O"xx4xxxH% F.xx8xx| PxX 3xxzxx�% )3xxxmxxK .xxL"xxx0xxg+
.t$� �8X "8VK p¥X3$% ,$.U

QK)'Z�H% &%'g*% �3u QL S)3�% 3�.x�% �\/@
_y3L �3Gx$% %�<$ �Yx;L �\- PX p�ag` 25 S!.H% PX

..8>89yd ,Y4¡% ,>n�% D8A) �3u QL �89g 35wL+

 ._8�04$% lK3u Qg 3�.�% ~'4mL+ �n5 !"mK

25 S!.xxxxH% PxX QK)'xxxxxZ�xxxxxH% &%'xxxxg*% Qxnxxxxx� : 33 S!.xxxxH%
_<xxxi.xxx�% ©4xxxmxxxxK &` &+! + _<xxxL.xxx<xxxL c%!` ).xxxud PxX p�ag`
+` ,xxK)%!d +` ,xxx8xx0xxxVxxx@ ,xxVxxx8xxxR+ �Z �mxxxX pP0xxx<xxH% 3xxx/xx$.xxx(
,xxxx9xxxxx8xxxx-+ �xZ %�xxxxZ+ ,xxxxx8xxxxIxxxxx-.xxxxmxxxxxL +` ,xxxx8xxxxx$.xxxxL +` ,xxxxxK).xxxxx�

.,8@.L'9#L +` ,8/8u.0GL

"xK 7` PX lA.xR'xx$% ��xi f9xg ¢axu6% T9xu _<x0xxnx�+
 ..iB\m( j.8V$% + b"?+
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3xxxK+Bxxxx4xxx$% +` �xGxxx$% M.xxxx>xxxx4xxxU% ,xxxx$.xxxxU PX : 45 S!.xxxxH%
3xxxx(.xxxxx¡% F).xxxx� +` b%).xxxxxIxxxxx4xxxxO% +` �x8xxxx$.xxxxx� Qxg ®.xxxx0xxxxx$%
�E` �3xx4xxx^xxxH% r$.xx¡% �x4xx¡% Px�.xxVxxx$%3xx#xxx[xxxK p,xx9xxxiwxxH%
�$ �0x>x@+ p3xIx¡% 3xK3xVx@ +` r==[xZ fx9xg ¢a==u6% �0x==nx�
p�@.xx�xx==UaL _x==K"xxVxx4xx$ �x>xx==g j.xx==K` (8) ,xx8xx=E.xx==>xxR ,xx===9xxx<xxL
Qnxxxx� 6+ .S3xxxxIxxx�% c%3xxxx=?d Tx9xxxx==JxxxK pc.xxxxzxxxx4xxxx==y6% "xxxx0xxxx==g+
��xi c.xxzxVxxE% "x#xx( S3xIxx�.xx( T$.xJxxK &` �3x4xx^xH% rx$.x¡%

.,9<H%

r$.x¡% �3xxu QL S3xxIxx�% T9xxJxx@ .xxL"x0xxg : 46 S!.xH%
p,xYx4x¡% ,x8xA.xxzxVx$% ,x<xC% .xx<x( 3xL�x@ .xL"x0xxg +` �3x4x^xH%
,x8xA.xzxVx$% ,x<xC% �3xu QL .x>xi"xU` p(2) &%38xIxO ).x4x;xK

.�34^H% r$.¡% �3u QL 3O�%+ ,Y4¡%

,8xA.zxV$% ,x<C% �3xu QL (2) QK38Ix�% W8#x@ _4K
&'xxE.xxy PX .xx<xx8xx9xxg o'xxYxxx0xxH% j.xxnxxU�$ .xxVxxIxxu p ,xxxYxx4xx¡%

.,8A%BC% b%c%3?h%

,8xA.zxV$% ,x<xC% ,VxX%'L "x#x(+ p,8xA.0x}x4-% ,x^Yx(+
3x8x| %3x8xIxxO ).x4x;xK &` �3x4xx^xH% r$.x¡% Qnx� p,xxYx4x¡%
QL 144 S!.xxH% j.xxnxxU* .xxVxxIxxxu S)3xx�% ,xx>xxA.xxVxx$% PxX "xx=8xxVxxL

.,8A%BC% b%c%3?h% &'E.y

D^xE+ b.xxL%Bx4xx$6% D^xE Wxx0x8xx#xH% (2) QK3x8xxIxx;x9xx$
F.x#x@*% Dx^xE &.xx8x�.xVxx4xK+ b.xx8x$+wxx/xH% D^xxE+ e'xVxx�%
_8�x04x$%+ kK3[x4$% PxX .<x89xg o'Yx0H% �+3x[9x$ .xVIxu

..><( M'>#H%

�8x9xmx4x$.xx(  j.xy 7�x$% 3xIx¡% M+wx/xxL Wx#xK &` Qnx�
S!"�% �+3x[9x$ .VxIu 3x8Ix;Z ,x(3� +` ).xI4xO% +` M+*%

.&'E.V$% %�i T?'�

,xx9xx<xxL ,xxYxx4xx¡% ,xx8xxA.xxxzxxVxx$% ,xx<xxC% �0xx>xxx@ : 47 S!.xxH%
PX l�% �$+ p3x8xIx�% ).xx8x4xO% "xYxy �3x4xx^xH% r$.x;x>x9xx$
f9xxxxg !.xxx>xxxx4xxxxg6%+ ).xxxx8xxxx4xxxO6% %�xxxxi Qxg ,xxxU%3xxxx: M�.xxxx0xxxx4xxxx$%

.,8A.zV$% ,<C% �408g 7�$% 38I�% b.?.404-%

%38IO 34;K _$+ l�% %�i Qg P0#H% M�.04K _$ %�d
,xxYxx4xx¡% ,xx8xxA.xxzxxVxx$% ,xx<xxC% Wxxx#xx@ p�$ s'xx0xx>xxH% �?*% PxX

.%38IO .8A.V9@

c%3xIx�% ,xYx4x¡% ,x8xA.xzxVx$% ,x<xxC% _9x/x@ : 48  S!.xH%
S!.H% j.nU* .VIu W4#xJ4VH% ,}$.}$%+ ,8xE.}$% W408#$%

.&'E.V$% %�i QL 40

,xx<xxxC% �3xxu QL .xxxVxxIxxx/xxL �3xxx4xxx^xxH% r$.xxx¡% )�xx#xxxK
pj.xK`  (8) ,xx8xxE.xx>xxR �?` PX pj"xxVxxx8xx$  ,xxYxx4xx¡% ,xx8xxA.xxzxxVxxx$%
PX �89g o'Yx0L 'i .x>Z �@�'m( P4x$% ,}$.x}$% ,08x#$%

.&'E.V$% %�i QL 40 S!.H%

+` b%).xxxxIxxxx4xxxxO6% +` �x8xxxx$.xxxxmxxxxx4xxxx$% c%3xxxx?h : 40 S!.xxxxH%
,x9x}xx§+ ,x/xE.xx\x4xxL b.x0x8xxg (3) �aR k=Jx4xVxx@ pF).x\xx4x$%

.k>[@+ ,(.y3$% ¢'�'L ,Ym9$

%�i T?'� �iwH% 3xI¡% f$d f$+*% ,08x#$% �-3@ 
.F).x\x4x$% +` b%).xxIx4xO6% +` �8xx$.xmx4x$% c%3xx?h &'xE.xVxx$%
pWx@"xi.x5 Wx4x0x8xg ,x}x$.x}x$%+ ,x8xE.x}x$% &.x4x0x8x#x$% �nx[x@+
p¢.J4y6.( {L.y P4$% ,(.y3$% �$.YL .x<( �^4� S"U%+

.P0#H% �O"4H% .<( �^4mK ~3O*%+

t9x@+ �O"x4xxH% .x<x( �^xx4xmxK P4x$% ,xx0x8x#xx$% �>x#x4xx/x@
b.08#x$% ¢.J4xy.( %'L.xy QK�$% &%'g*% .<x( �^4mxK P4$%

.S3I�% c%3?d ,$.U PX

�^x�% �+3xx5 Q>xx� &.xx@"xxi.xx[x$% &.xx4xx0xx8x#xx$% �^xx�
.,I-.0H%

Qg S!.H% ��i j.xnU` l8xIJx@ b.8^x8Z+ �+3x5 !"�
._8�04$% lK3u

3�x0$.x( +` r9x4$% kK3x- N'x40xH% &.Z %�d : 41 S!.H%
p�4xx>xxx8xxy +` �>xxx\xxU +` �4xxx8xx>xxxZ +` �E�+ +` �4xxx#xx8xxIxxxu f$d
3xIxx¡% f$d %)'xX �-3xx@ _R k>xx[x@+ S"xxU%+ ,xx0x8xxg kJx4xxVx@
F).xx\xx4xxx$% +` b%).xxIxx4xxxO6% +` �8xxx$.xxmxx4xxx$% c%3xx?h �iwxxxH%

.&'E.V$% %�i T?'�

lK3xu Qg S!.xH% ��xxi j.xnxxU` l8xIxJxx@ b.x8xx^x8xZ !"xx�
._8�04$%

.xxxxiBxxxxx\xxxx0xxxxx@ P4xxxxx$% b.xxxx-%)"xxxxx$% ).xxxxxud PX : 42 S!.xxxxH%
Qnxx� p�Gxx$% k>xxy+ t9xx<x4xx/xxH% ,xxK.xx>xxmx( ,xx^xx9xxnxxH% �$.xxYxxH%
¢.xJxx4xxy.xx( j.xx8xxVxx$% p�ag` 25 S!.xH% PxX QK)'xxZ�xxH% &%'xxg*%

.¨VX S"U%+ ,08g

DL.�% �Y^$%
S3I�%

%�xxi ).xxud PX ~3xx� P4xx$% S3xxIxx�% &'xxnxx@ : 43 S!.xH%
T/xxxU �xxx^xxxx0xxx@+ .xxx<xxxx( 3xxxLwxxxK+ .Qx#xxxJxxx9xxxx$ ,xxx9xxx(.xxxxy p&'xxxE.xxxVxxxx$%
143 QL !%'xH% PX .x<x8x9xg o'xYxx0xH% M.xnx5*%+ b%c%3x?h%
S.xxxxg%3xxxxL kL p,xxxxx8xxxxA%BxxxxC% b%c%3xxxx?h% &'xxxxxE.xxxxy QL 156 f$d

 .�.E!` .<89g o'Y0H% j.nU*%

f$d r9xxxxxH% ,xxxxxK)'xxxxx<xxxxx>xxxxxC% �8xxxxxZ+ �8xxxxxmxxxxxK : 44 S!.xxxxH%
+` 3xxxK).xxxxVxxxx4xxxx$% f9xxxxg c.xxxx0xxxx( p~`) .xxxL %�d �x4xxxx¡% P�.xxxxVxxxx$%
QK)'xZ�xxH% &%'xg*% �3xu QxL �8x$d {9xx8xU` P4xx$% 3x�.xx�%
3(.x¡% 3xK).xVx@ +` b.xX'x[xnx$ .xVxIxu +` p�ag` 25 S!.xH% PX
T\xK �E` plIx/xH% l8xVxm4x$% "x#x(+ ,x?.x�% "x0xg+ p,x9xiwxH%

.PA.zy l8V� �4X +` ,#(.4H% PX ¢+3[$%
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PA.xxxxxxx<xxxxxxxx0xxxxxxx$% +` {xywxxxxxxxH% Tmxxxxxxxx/xxxxxxx$%+ Bxxxxxxx\xxxxxxx�%+ ¢%"xxxxxxxKh%+
b.xu.x[xx0x9xx$ {ywxH% r8xxy'x4xx$%+ .x<xxXa@d +` b.x?'xx4x0xx>x9xx$

.&'E.V$% %�i PX .<89g o'Y0H% j.nU�$ .VIu

Qg S!.H% ��i j.nU` l8IJ@ b.8^x8Z + �+35 !"�
._8�04$% lK3u

N'x4x0xxL M'xO"x$ {ywxxH% ¥X3x$.xx( s3xYxK : 54 S!.xH%
,xVxx(.xxJxxL j"xxg PX t[xx$% ,xx$.xxU PX !+"xx�% "xx0xg !)'xx4xx/xxL
+` ,xVxxy"xxL b.xxK3x� c%3xx?d �3xxGxx$ %�xxi+ P0x#xxH% N'xx4xx0xxH%

.�4V(.JL ¨Iz$

!)'4/xL N'4x0L M'xO"$ PA.x<0x$% ¥X3$.x( s3YK+
,xx0xxK.xx#xxH.xx( p�4xxVxx(.xxJxxL j"xxg b.xxIxxRd ,xx$.xxU PX !+"xx�% "xx0xxg

.,Vy"H% b.K3m4$% c%3?d "#( +` pS35.IH%

�+3#L N'4x0L ry+ PX ¢%"Kh% �}x>4K : 55 S!.H%
pl(.JxL 38x| �E` pS35.xIH% ,x0K.x#H% "x#( {IxR 2a<4x-a$
k>xy+ t9x<x4x/xH% ,xK.x>xmx( ,x^x9xnxH% S)%!h% QL )%3xVx( t$�+

.�G$%

N'xxx4xxx0xxxH% ,xxxxVxxx(.xxxJxxxL ¨xIxxx� "xxxYxxxy ¢%"xxxxKh% )3xxxVxxx4xxxK+
 .P0#H% �O"4H% �3u QL �8X �I4[H%

,xxxx^xxxx9xxxxnxxxxxH% S)%!h% �3xxxxu QL ¢%"xxxxxKh% kX) Qxg Q9xxxx#xxxxxK
,V(.JL ¨I� ,x0K.#L "#x( �G$% k>y+ t9<x4/H% ,K.>mx(

 .N'40H%

j"xxxxg ,xxxxx$.xxxxxU PX Px0xxxx#xxxxxH% r$.xxxxx¡% )�xxxxx#xxxxxK : 56 S!.xxxxH%
,$%�d �?` QL ,x>xAaH% 38x(%"x4$% �.x;@.x( N'x40xH% ,xV(.xJxL
j%3xx4xxU% j"xxx#xx( l9xxx#xx4xxK .xxxL ,xx$%�d +` ,xxxVxx(.xxJxxxH% j"xxg TIxxx-
�3xxx#xxx$% ,xxx8xxx9xxxx>xxxg PX .xxx<xxxx( M'xxx>xxx#xxxH% �%3xxxxg*%+ "xxxg%'xxxVxxx$%

.2a<4-a$

,xxVxx(.xxxJxxL ¨xIxx� ,xxx8xxE.xxxnxxLd j"xxxg {IxxR %�d : 57  S!.xxH%
¨I� ,x89x>xg c%3?d P0x#xH% �O"4xH% ¥X) %�d +` pN'x40xH%
38x8xG@ �3xGx( �B\xU _4xK p�8xX �I4x[xH% N'4x0xH% ,Vx(.xJL
,#(.4H.( MaOh% &+! �Xa@d +` p�<8?'@ S!.gd +` p�i.�%

.&'E.V$% %�i j.nU` PX .<89g o'Y0H% ,8A%BC%

2a<xxxxx4xxxx-ax$ .xxxxx�.xxxx: N'xxxxx4xxxxx0xxxxxH% &.xxxxxZ %�d : 58  S!.xxxxH%
P0xx#xxxH% �O"xxx4xxxH% 3xx8xxxGxxK &` .xxxLd p�4xxxVxxx(.xxJxxxL j"xxg {x4xxIxxxR+
�$.>x#x4-6 ,xL.xg ,#x^x0L b%� ,xqx8i f$d  �x$.-)�x( �i.x�%
�==<xxxx8xxxxx?'xxxxx@ "xxxx8xxxxx#xxxxK .xxxxx1Ld+ pP=g3xxxxx5+ 3xxxx5.xxxxxIxxxxL �3xxxxx| PX
"#x( Pg3x5 �3| PxX �=$.>x#x4-6 ,xqx==8xi f$d �==$.x-)�==(

.�9K'�
�Z k�+ k0L PX {ywxH% Tm/x$% �}x>4xK : 59 S!.H%
j"xg PX �.xxIxx4xx56% "x0xxg p"xx?+ .xx>x0xxK` 2a<xx4xx-a$ N'xx4x0xxL
,V>x==#H% b.xK3m4x$% ©A.4xE ).�==4xE% PX t==$�+ �==4Vx(.JL

.F).\4$% +` b%).I4O6% +` �8$.m4$% ©A.4E .>8- 6

,>89- ,x}$.}$% ,x08#$% �34x^H% r$.¡% j"VxK _$ %�d
p).xxIxx4xxxg6% Wxx#xxx( ,xx0xx8xxx#xx$% ��xxxi �xxOwxxx@ 6 p�?*% %�xxi MaxO
,x0xx8x#xx$% �mxX ].xx-` f9xxg N.x4xx0x4xx-6.x( c%3xxIx�% j'xxVxxK+

.,8E.}$%
S"xxU%+ ,xx0xx8xxg {#xxxJxx4xxy% %�d .xxL ,xx$.xxxU PX : 49  S!.xxH%
,xxx<xxxC% j'xxxVxxx@ p&'xxxE.xxxVxxx$% %�xxxi QxL 41 S!.xxxH% j.xxxnxxxU* .xxxVxxxIxxxu
"xYxy Wx0x8x#xH% c%3xIx�% F"x0x( %)'xX p,xYx4x¡% ,x8xA.xzxVx$%
.x<x8x9xg o'xYxx0xH% M.xnx5*% T/xU "xK"xx? ¢.xJx4xy.x( j.x8xxVx$%

.&'E.V$% %�i QL 39 S!.H% PX

F"x0xx( ,xxYxx4xx¡% ,xx8xxA.xxzxxVxx$% ,xx<xxC% j'xxVxx@ : 50 S!.xH%
+` ,8x?'$'xK3x4nxIx$% ,(.xy3x$% M.\xL PX pWx08x#xH% c%3Ix�%
,x0xx8xx#x9xx$ 23xx4xx[xH% �xmx^xx$% "xxYxy p,xxzxx�% ,xx8x?'xx$'xx8xxIx$%

.�ag` 49 S!.H% PX .<89g o'Y0H% S"K"C%

QL �4¡% P�.V$% �3u QL QK38I�% "xU` ).4;K
o'xYxx0xH% j.xxnxxU�$ .xVxxIxxu ,x9xxiwxxH% 3x(.xx¡% P$+wxx/xL Wxx(
r$.¡% �3xu QL 3xO�% ).4x;xK+ p&'E.xVx$% %�i PxX .<x8x9g
.VxIxu &%3x8Ix�% Wx#xK+ .P0x#H% o.xYx4xO6% PX �34x^xH%

.&'E.V$% %�i QL 46 S!.H% PX .<89g o'Y0H% j.nU�$

k8xx>xx? ,xxYxx4xx¡% ,xx8xxA.xxzxxVxx$% ,xxx<xxC% �xxO�xx@ : 51 S!.xxH%
QL %)'X S3I�% c%3x?d+ b.08#$% ¢.xJ4y% "Yxy 38(%"4x$%

.�@!"U 7�$% ªK).4$% PX c%3I�% �3u
6+ p,08#$% ��<$ 23x4[H% �m^$.( &%3x8I�% j'VK 
�(.xxxx/xxx4xxxxZ%+ �mxxxx^xxx$% j.xxxx>xxxx@d QL  .xxxx>xxxi"xxxxU` F.xxxx8xxx| kx0xxx�

.,K)'z�% ,GIY$%

+` b%).xxxxIxxxxx4xxxxxO6% +` �8xxxxx$.xxxxxmxxxxx4xxxxx$% ~3xxxxx� : 52 S!.xxxxH%
,9xiwxH% 3(.x¡% PX 7)'xz�% c%3x?h% ).xud PX F).\x4x$%

.&'E.V$% %�i T?'� .<89g o'Y0H% j.nU�$ .VIu

©i.xxxx0xxxL +` ©x<xxxx0xxxL j%"xxxx;xxxx4xxxx-% c%3xxxxIxxx�% fx9xxxxg T\xxxxK
j.8V$%+ ,==9xiwH% 3==(.¡% �3==u QL ,x9=>#4x/H% �8$.m4x$%
.xx>xxZ .F).xxx\xx4xxx$% +` b%).xxIxxx4xxO6% +` �==8xxx$.xxmxxx4xx$% D=^xxx0xx(

.,X.�h% �8I- f9g ~3O` ©i.0L j%";4-% _<0n�

 k(%3$% F.I$%
�=G$% k>y 

M+*% �Y^$%
�.84U6% `"IL+ ,8�^m4$% 38(%"4$% 

QL 25 S!.H% PX &+)'Z�xH% &%'g*% �x;4K : 53 S!.H%
,xK.xx>xU "xxYxxy ,x8xx�xx^xmxx4xx$% 3x8xx(%"xx4x$% ,xxX.xxZ p&'xE.xxVxx$% %�xi

.��.YL+ �4La-+ �4m:+ t9<4/H%
M'O"x$% ¥X3( j.x8xV$% &%'xg*% Qnx� p,^xYx$% ��<x(+
!+"x�% "x0xg S!)'xx4x/xH% b.xx?'x4x0x>xx9x$ PA.x<xx0x$% +` {ywxH%
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,x#xx8xxIxu �K'xx[xx@ PX .xxzxK` �a@h% �x}x>xx4xxK &` Qnx�
.N'40H%

&'#xy'xK+ &%'xg*% �3xu QL �a@h% 3xzmxL )3xmxK
.P0#H% �O"4H% kL �89g

Qg S!.H% ��i j.xnU` l8xIJx@ b.8^x8Z+ �+3x5 !"�
._8�04$% lK3u

,xK.xx>xxmx( ,xx^xx9xnxxH% �$.xxYxxH% j'xVxx@ &` Qnxx� : 65 S!.xH%
_8xxx�xxx0xxx4xxx$%+ kxK3xxx[xxx4xxx9xxx$ .xxxVxxxIxxxu �xGxxx$% k>xxxy+ t9xxxx<xxx4xxx/xxxH%
b./x-wH% �.x[0x$ {ywH% r8xy'4x$.( pM'x#^xH% PK)./x$%
p&'E.V$% %�i PX S!"�% "g%'V9$ .<@.g%3L j"g {IR P4$%
%�xxi �.xxx;xxx@% f$d b!` P4xxx$% F.xxIxxx-*% �Z ,xxx$%�d ,xxxK.xx| fx$d
o'xYxx0xH% ,xx8xxA%BxC% b.xx('xxVx#xx$.xx( MaOh% &+! p3xx8x("xx4xx$%

.&'E.V$% %�i j.nU` PX .<89g

rK).xxxYxxxxH% 3xxxYxxxxVxxxH% �xO"xxx4xxxxH% �>xxxxmxxx4xxxxK : 66 S!.xxxxH%
S!.xxgd+ ¢%"xxKh.xx( ,xxVxx9xx#xxx4xxH% j.xxnxxU*% l8xxIxxxJxx@ Qg ,xx�.xx0xx$%
S!.xxxgd+ �.xxxx�6% 3xxxx8xxx8xxxxGxxxx@+ {ywxxxxH% Tmxxxx/xxx$%+ ,xxxxVxxxx(.xxxxJxxxH%

.�ag` .<89g o'Y0H% �a@h%+ B\�%+ �8?'4$%

t9x<x4x/xH% ,xxK.x>xmx( ,x^xx9xnxH% �$.xYxH% _x9x#x@ : 67 S!.xH%
).xxJxxxO*% Qg p�xA.xx-'xxx$% �nxxx( Wxxxnxxx9xxx<xx4xxx/xxxH% �Gxxx$% k>xxxy+
,x8x9x>xg QL F'xxmx/xL N'x4xx0xL �Z .x<x9xxnx[xK P4x$% 3xxu.x¡%+

.2a<4-a$ �3#$%

 PE.}$% �Y^$%
b.=('V#$% + b.=^$.¡% 

PX .x<x8x9xg o'xY0xH% b.x('xVx#x$.x( Ty.x#xK : 68 S!.xH%
M+.mxK +` ¢"x;xK QL �Z pb.x('xVx#x$% &'xE.xy QL 429 S!.xH%

: M'U {E.Z ,VK3u +` ,98-+ ,K�( t9<4/H% ¢";K &`

p,>19/H% b.?'40H% ,8>Z -

p.VI/L ,08#H% t9@ 38| b.?'40H% _89/@ -
pN'40H% M.>#4-% ,89(.y -

pN'40H% ,8Ua: !"L +` ªK).@ -
pN'40H% QL S3�40H% ©A.40$% -

,xxxxxL�a$% b.xxxxxxu.xxxxx8xxxxxx4xxxxxU6% +` M.xxxxx>xxxxxx#xxxxx4xxxxx-6% e3xxxxxxu -
.N'40H% M.>#4-6

PX .xx<xx8xxx9xxg o'xxYxx0xxxH% b.xx('xxVxxx#xx$% kX3xx@ : 69 S!.xxH%
,xxL%3xxx|+ .xxx/xxxIxxxU b%'xxx0xxx- (5) D>xxxO f$d p�axg` 68 S!.xxH%
&.xxZ %�d p(N! 500.000 ) ).xxx0xxxK! rx$` ,xxxA.xxx>xxxx/xxx>xxxO .xxxxi)"xxxy

 : ,J-%'( c%'- {In@)% "y ¢%"�% ,$+.mL +` ¢%"�%

3x8x| +` S)+BxL ~3xO` b%+!�x( +` �8xnx$% +` &�'x$% -
p,V(.JL

j.xK` (7) ,x#xIxx- �?` PX b.xK3xxmx4x$% ��xxi 3x� _$ %�d
%)'xX kX3xxK pN'xx4x0xxH% ,xxVx(.xxJxxL j"xg {Ixx}xxK _$ %�d +` �>xxg
.xL"x0xg �?*% %�xxi "xK"x>x@ Qxnx�+ .{ywxH% Tmxx/x$% 3x8x("xx@
+` �8xxx$.xxxmxxx4xxx$%+ ,xxx(.xxxy3xxx9xxx$ ,xxx8xxx0xxxVxxx4xxx$% �+3xxx[xxx$% T9xxxJxxx4xxx@

.t$� F).\4$% +` b%).I4O6%
p�Bxx\xxU Qxg Q9xx#xxxK pN'xx4xx0xxxL ,xxVxxx(.xxJxxL j"xxxg {IxxxR %�d

.t$�( ,K)'<>C% �8Z+ %)'X _9#K+

!"xx=/xx@ pN'xxx4xx0xxH% ,xxxVxx(.xxxJxxL j"xxg {xIxxR %�d : 60 S!.xxH%
�8$.xmx4x$% +`  ,=(.xy3x$% b.x8x9>xg Qg ,x=�.x0$% rx==K).YxH%

.3YVH% �O"4H% �3u QL F).\4$% +` b%).I4O6% +`
+` �8$.xmx4$% lK3xu Qg ,xV(.xJxH% j"g {Ix}x@ _$ %�d+
�O"4>x9$ ,x08x#$% ,>x8y �'x#@ pF).x\4x$% +` b%).I4xO6%
.¢.J4y6% 3zmL PX ,9\/H% ,>8V$% ].-` f9g P0#H%

PA.<0$% +` {ywH% Tm/$%+ Bx\�% 7!wK : 61 S!.H%
%�xxi QL 25 S!.xxH% PX &+)'xxxZ�xxxH% &%'xxxg*% �( j'xxxVxxK 7�xxx$%
�I4[H% b.?'x40H% k>[x@+ 3�.mL 3xK3� f$d p&'E.Vx$%

.P0#H% �O"4H% ,-%3U {� k�'@+ .<8X

&%'g*% �3xu QL PA.x<0x$% Tmx/$% �x^x0K : 62 S!.H%
QL ,xxVxxxIxx/xxxL ,xxYxxxO) &+! p�ag` 25 S!.xxH% PX QxK)'xxZ�xxxH%

: ,8@�% b6.�% PX ,Y4¡% ,8A.zV$% ,J9/$%
+` ,5'[GL +` S)+BL .<E` {IR P4$% b.x?'40H% -

p.<48Ua: S"L {<4E% P4$% +` ,L.-
p2a<4-a$ .<48Ua: j"g {IR P4$% b.?'40H% -
Qn� P4x$%+ Pg3x5 TI- &+! b.x?'x40xH% S�.x8U -

p3K+B4$% PX .<$.>#4-%
pS"9VH% b.?'40H% -

j.xxxx8xxxxVxxxx9xxxx$ �>xxxx#xxxx4xxxx/xxxx@ P4xxxx$% SBxxxx<xxxx?*% +` c.xxxx8xxxx5*% -
.3K+B4$.(

. %)'X t$�(  ,K)'<>C% �8Z+ _9#K

P0xxxxxx#xxxxxH% �xO"xxxxx4xxxxxH% �x>xxxxxxmxxxxx4xxxxxK &` Tx\xxxxxK : 63  S!.xxxxxH%
�8xX �Ix4x[xH% N'x4x0xH% ¢.x?3x4x-6 r8x$.xnx4x$%+ rK).xYxH%
PX �89g o'Y0H% PA.x<0$% Tm/$% ,$.xU PX "?+ .>0K`
2a<xxx4xxxx-a$ ax(.xxxy N'xxx4xxxx0xxxH% %�xxxxi &.xxxZ %�d p�axg` 62 S!.xxH%
+` p,L.g ,#^0L 7� BZ3L f$d p,$.�% T/xU p.E.\L �?'K

  .2a<4-a$ �$.: 38| +` %"9VL &.Z %�d �a@¬$ �?'K

. %)'X t$�( ,K)'<>C% �8Z+ _9#K+

,xxxxK.xxxxx>xxxxxmxxxxx( ,xxxx^xxxxx9xxxxxnxxxxxH% S)%!h% b)3xxxxxy %�d : 64  S!.xxxxH%
�a@d ,Y4x¡% ,8xA.zxV$% ,<xC% +` �G$% k>xy+ t9<x4/H%
&%'g*% )'xzxm( �O"x4xH% �3u QL t$� _4xK pb.x?'x40xH%

.�ag` 25 S!.H% PX QK)'Z�H%
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).x0xxK! r$` Wxx/x>xxO QL ,xxL%3xGxx( Ty.xx#xK : 77 S!.xH%
QL �Z p(N! 1.000.000)  ).xx0xxK! &'xxx8xx9xxxL f$d (N! 50.000 )
o'Yx0xH% k8xIx$% "x#x( .xL ,L"x�% �x8x^x0x@ ,x8xL%B$d r$.x;xK

.&'E.V$% %�i QL 16 S!.H% PX .<89g

).xx==0xxxK! rx$` ,xxxA.xxxL QL ,xxxL%3xxxGxxx( Ty.xxx#xxxK : 78 S!.xxH%
QL �Z p(N! 1.000.000 ) ).x0xK! &'x8x9xL f$d (N! 100.000 )
PX .xx<xxx8xxx9xxg o'xxxYxxx0xxH% N'xxx4xxx0xxH% _-+ ,xxx8xxxL%Bxx$d rx$.xx;xxxK

 .&'E.V$% %�i QL 18 + 17 W@!.H%

.x<xx8xx9xxg o'xxYxx0xxH% j.xxnxxU*.xx( MaOh% &+! : 79 S!.xH%
QL DIx�.x( Ty.x#xxK pb.x('xVx#xx$% &'xE.xy QL 155 S!.xH% PX
QL ,xxxxxL%3xxxxGxxxxx(+ b%'xxxxx0xxxx- (3) �aR f$d 3xxxxx<xxxx5  ̀(6) ,xxxx4xxxxx-
).x0xK! PE'x8x9xL f$d (N! 500.000 ) ).0xK! rx$` ,xA.x>x/>xO
k8IK QL �Z pW4x('V#$% Wx@.i ~"U�( +` (N! 2.000.000)
�Ixxmx- +` ,xxVxx(.xxJxxH% ¨Ixxzxx$ .xg!'xxL +` .xx#xx>xx[xxL .x?'xx4xx0xxL
c%3x?d rx$.xx;xxK +` 2a<xx4xx-a$ ��3xxg ,xx8xx9xx>xxg QL .xx4xxywxxL

.�.[09$ {ywH% r8y'4$%

.x<x8xx9xg o'xxYx0xxH% b.x('xxVx#xx$% f$d ,xxX.x�d : 80 S!.xH%
¢'x�'xxL b.x?'xx4xx0xH% k8xx( �9xxIxL kX"xxK p�ag` 79 S!.xH% PX
].x-` f9xxg _18xxVxxK+ ,x8xxL'xx>x#xx$% ,xx0xKBxx;xx9x$ b.xx^xx$.x¡% ��xxi
3#- ].-` f9g +` r$.¡% �3u QL lIJH% k8xI$% 3#-

.e'/$%

PX .x<x8x9xxg o'xYx0xH% j.xxnxU*% S.xg%3xL kL : 81 S!.xH%
QL ,xx8xx$.xxL ,xxL%3xxGx( Txy.xx#xxK pM'xx#xx^xxH% 7).x/xx$% kxK3xx[xx4xx$%
).x0xxK! &'x8xx9xxL f$d (N! 500.000) ).x=0xxK! r$` ,xxA.xx>xx/x>xxO
,xxVxxx9xxx#xxx4xxxH% b.xxxL%Bxxx4xxx$6% rx$.xxx;xxxK QL �Z p(N! 1.000.000 )
20 S!.H% PX .<89g o'Y0H% 2a<4-ax$ �+3V$% �3#(

.&'E.V$% %�i QL

.x<x8x9xg o'xYxx0xH% b.x('xVx#x$% f$d ,xxX.x�d : 82  S!.xH%
)!.xxxxxxxxxxxxxYxxxxxxxxxxxxxx@ p�axxg` 78+ 73+ 71 + 70+ 69+ 68 !%'xxxxxxxxxxxxxH% PxxX
{9xxxx>xxx#xxxx4xxx-% ~3xxxxO` ,xxxx9xxx8xxxx-+ �Z+ b%+!*%+ b.xxxx?'xxxx4xxx0xxxxH%

.&'E.V$% %�i PX .<89g o'Y0H% b.^$.¡% F.n@)6

PX .x<x8x9xg o'xY0xH% b.x('xVx#x$.x( Ty.x#xK : 83 S!.xH%
QL �Z pb.('V#$% &'xE.y QL 432 S!.H% QL f$+*% S3Vx^$%
)+BL N'40L �Z k8xIK +` k8I9$ kzxK +` �3#K +` �GK
QL*% ,xxxxxx8xxxxxxL%Bxxxxxx$h T8xxxxxx\xxxxxx4xxxxxx/xxxxxxK 6 +` j.xxxxxx- +` "xxxxxx-.xxxxxX +`
l�` %�d p&'xE.xVx$% %�xi QL 10 S!.xH% PX .x<x8x9xxg o'xYx0xH%

.�>#$% Qg %B\g +` .�3L t9<4/H.( N'40H% %�i

QL {ywxH% Q\x/$.x( &'x8x0x#xH% &'x9O"x4xH%  Ty.x#xK+
QL ,xL%3xGx(+ ,x0x- (20)  QK3x[xg f$d b%'xx0x- (10) 3x[xg
).xx===0xxK! P====E'xx8xx9xxL fx====$d (N! 1.000.000) ).x0xxK! &'xx8xx9xxL
3==8x| �3=L PX N'x4x0H% %�xi TI/x@ %�d p(N! 2.000.000 )
PX +` 'xxxzxxxxg M.xxx>xxx#xxxx4xxx-% &%"xxxVxxxxX PX +` c.xxx==^xxxx[xxx9xxx$ �x(.xxxy

.,�"4/L ,i.#( ,(.:h%

b.xxxxx==8xxxxxx9xxxxx>xxxxxxg PxX ¨8xxxxxx9xxxxxGxxxxxx4xxxxxx$% f$d PxL3xxxxx@ e3xxxxxx==u -
Qg 38x8G4x$% +` �8x=n$% +` &�'$% +` )%"x==VH% +` �x==89mx4$%

pN'40H% _\U +` &�+ +` T8Z3@ PX �G$% lK3u
p,8/8$"@ b%c.g!% +` b%).5d -

+` b.Vx9x#xL +` b%3x[xE +` b%)'x[0xL +` b.xIx8x4xZ -
.~3O` b.>89#@ ,K` +` b.y.J( +` b.Eagd

PX .<x8x9xg o'xY0xH% b.x('xV#x$.x( Ty.x#xK : 70  S!.xH%
: QL �Z  b.('V#$% &'E.y QL 431 S!.H%

M.>x#x4-ax$ +` 2a<4x-a$ �?'xL N'x40xL 7`)+BxK -
pPE%'8�% +` 73[I$%

_9x#xxK .x?'xx4x0xxL k8xxIxK +` k==8xxIx9xx$ kzxxK +` �3x==#xxK -
M.xx==>xx#xx4xx-ax$ 3xx==8xxJxxO +` j.xxx==- +` "xx==-.xxX +` )+Bxx==L �xE`

pPE%'8�% +` 73==[I$%
�>xxxxx9xxxxxg kxL pk8xxxxxxIxxxxxK +` k8xxxxxIxxxxxx9xxxxx$ kzxxxxxK +` �3xxxxxx#xxxxxK -
QL ,:.xO S!.L �Z +` SBx<?` +` b%+!` +` !%'xL p.<x4<x?'(
M.>x#4x-a$ �?'xL N'4x0L 7` 3xK+B@ fx$d 7!w@ &` .x<E�x5

.PE%'8�% +` 73[I$%

).xx0xxK! r$` Px4xxA.xxL QxL ,xxL%3xxGxxx( Ty.xx#xxxK : 71 S!.xxH%
(N! 500.000 ) ).xx0xxK! r$` ,xxA.xx>xx/xx>xxxO f$d (N! 200.000 )
o'Y0xH% ,8A%�xG$% !%'xH% ,La- ,8xL%B$d r$.x;K QL �Z

 .&'E.V$% %�i QL 5 + 4 W@!.H% PX .<89g

).x0xxK! r$` Wxx/x>xxO QL ,xxL%3xGxx( Ty.xx#xK : 72 S!.xH%
QL �Z p(N ! 1.000.000) ).xxx0xxxK! &'xxx8xxx9xxxL f$d (N! 50.000)
o'Yx0xH% ,8xmxY$% ,xX.x�0x$%+ ,xX.x�0x$% ,x8L%Bx$d r$.x;K

 .&'E.V$% %�i QL 7+ 6  W@!.H% PX .<89g

).0K!  r$`  P4A.L  QL  ,L%3Gx(  Ty.#K : 73  S!.H%
(N! 500.000 ) ).xx0xxK! r$` ,xxA.xx>xx/xx>xxxO f$d (N! 200.000 )
PX .<89g o'Y0H% N'40H% QL` ,x8L%B$d r$.;K QL �Z

.&'E.V$% %�i QL 10 S!.H%

).x0xxK! r$` Wxx/x>xxO QL ,xxL%3xGxx( Ty.xx#xK : 74 S!.xH%
p(N! 500.000 ) ).x0xxK! rx$` ,xA.xx>xx/xx>xxO f$d  (N! 50.000 )
,xxxVxxxxIxxxx/xxxxH% ,xxxxVxxx(.xxxxJxxxxH% ,xxxx(.xxxxy) ,xxxx8xxxL%Bxxxx$d rx$.xxx;xxxxK QxL �Z

.&'E.V$% %�i QL 12 S!.H% PX .<89g o'Y0H%

).xxx0xxxxK! r$` ,xxxxA.xxxL QxL ,xxxL%3xxxxGxxx( Txy.xxx#xxxxK : 75 S!.xxxxH%
p(N! 500.000 ) ).0K! r$` ,xA.>/x>O  f$d  (N! 100.000 )
N'40H% &.>� �8^0@ +` &.>z$% ,x8L%B$d r$.;K QL �Z

.&'E.V$% %�i QL 13  S!.H% PX �89g o'Y0H%

).x0xxK! r$` Wxx/x>xxO QL ,xxL%3xGxx( Ty.xx#xK : 76 S!.xH%
QL �Z p(N! 100.000) ).xx0xxK! r$` ,xxxA.xxL f$d (N! 50.000 )
S!.H% PX �89g o'Y0xH% N'40H% ,(3� ,x8L%B$d r$.;K

.&'E.V$% %�i QL 15
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P==X �89g Ty.#xH% ��8^x0@ j"g +` &.x>z$% j%"#xE% -
).xxx==0xxxK! r==$` ,xxxA.xxx>xxxxRaR  : &'xxxE.xxxVxxx$% %�xxx===i QxL 75 S!.xx=H%

p(N! 300.000)

76 S!.xH% PX .xx<x8xx9xxg Ty.x#xxH% N'x4xx0xxH% ,x(3xx� j"xg -
p(N! 50.000 ) ).0K!  r$` &'/>O : &'E.V$% %�i QL

.<x89xg Ty.x#H% k8xIx$% "#x( .xL ,L"x�% �x8^x0x@ ¥X) -
N'x4x0xH% Qx>xR QL (% 10) : &'xE.xVxx$% %�xi QL 77 S!.xH% PX

pf04VH%
PX .x<xx8xx9xg Ty.xx#xxH% N'x4xx0xxH% _-+ b.xxE.x8xx( F.xx8x| -
).xxxxx0xxxxxK! rx$` .xxxxx4xxxxxA.xxxxxxL : &'xxxxxE.xxxxx==Vxxxxx$% %�xxxxxx==i Q==L 78 S!.xxxxx==H%

.(N! 200.000 )

D^xxxE fx9xxxg b.xxxx^xxx$.xxx;xxxxL S"xxxg {x9xxx\xxxx- %�d : 89 S!.xxxxH%
�nx$ .x8x$.x>x?d .xGx9xIL kxX"xK &` r$.x¡% f9xg T\xK p3xzx�%

 .,Vm4/H% �9Y$% b.L%3|

t9x<x4x/xH% ,xK.x>xmxx( ,x^x9xnxH% �$.xYxH% �19xxIx@ : 90 S!.xH%
j.xxK` (7) ,xx#xxIxxx- ~"xx#xx4xxxK6 �?` PX pr$.xxx¡% �Gxx$% k>xxxy+
f:'L ,x$.x-3x( %)%�xEd p3xzx�% 3xK3x� ªK).x@ QL c%"x4x(%
p�4xxL.xxxyd �mxxxL �8xxxX WxxIxxxK pja4xxx-6.xx( ).xxx#xx5d kxL .xx<xxx8xxx9xxg
o'xxxYxxx0xxx$% kx?%3xxxL+ p,xxx^xxxx$.xxx¡% TIxxxx-+ pªK).xxx@+ &.xxxxnxxxL+
M.xx?¦ %�xxZ+ �x8xx9xxxg ,xx�+3xxx^xxH% ,xxxL%3xxGxxx$% �9xxIxxxL+ p,xxVxxxIxxJxxxH%

.�.E!` 92 S!.H% PX S!"�% "K"/4$% b.8^8Z+

!"xxmxxxK 7�xx$% )%3xxxVxx$% PX Qx#xxJxxx$% �IxxxVxxK 6 : 91 S!.xxH%
.�9Y$% ,L%3| �9IL

S"xxU%+ S3xxL kxX"xxK &` r$.xxx¡% f9xxg T\xxxK : 92 S!.xxH%
,xL.xxyd &.xxnxH TxA%3xzxx$% ¥(.xxy ~"xx$ �9xxYx$% ,xxL%3xx| �9xxIxxL
.xxL'xxxK (30) WxxRa}xxx$% �?` PX p,xxx^xx$.xxx¡% &.xxnxxxL +` r$.xx¡%

.�ag` 90 S!.H% PX )'Z�H% )%�Eh% ªK).@ P9@ P4$%
,xxK.xx>xxmxxx( ,xx^xx9xxnxxxH% �$.xxYxxH% TxA%3xxzxx$% ¥(.xxxy _9xx#xxK
�?` PX kX"x$% M'xxYxxmx( ,xx8x0xx#xH% �Gxx$% k>xxy+ t9x<xx4x/xxH%

.,L%3G$% kX! ªK).@ QL j.K` (10) S3[g
,xxxx/xxxx>xxxxO �?` PxX ).xxxx#xxxx5h% ja4xxxxx-% j"xxxxg ,xxxx$.xxxxU PxX
)%�xxxxEh% M'xxxx:+ ªK).xxxx@ QxL c%"xxxx4xxxx(% .xxxxL'xxxxK (45) Wxx#xx()`+
k>y+ t9<4/H% ,K.>m( ,^9nH% �$.YxH% �-3@ pr$.;>9$

..8>89yd ,Y4¡% ,8A.zV$% ,<C% f$d r9H% �G$%
QL ,x>x9x4x/xH% kX"x$% b%).x#x5d �>x\xL M+"x? �-3xK
¢'Ix-*% PX pl(.x/x$% 3x<x[x$% PX TA%3xz$% ¥x(.y �3xu
t9<4/xH% ,K.>mx( ,^9nxH% �$.YH% f$d p3<x5 �Z QL M+*%

.�G$% k>y+

!"xxx- %�d ,xxx8xxxL'xxx>xxx#xxx$% ~'xxxg"xxxx$% PzxxxVxxx0xxx@ : 93 S!.xxH%
S!"�% �+3x[x$%+ M.?�% PxX �9Yx$% ,xL%3x| �9IxL r$.x¡%

.�ag` 92 S!.H% PX

%�d "(wxH% Q\x/$% ,x('xV#x$ &'x9O"x4xH%c6wxi �3#x4xK
.o.;5` S"g +` �;5 S.X+ PX �3H% %�i TI/@

PX .x<x8x9xg o'xY0xH% b.x('xVx#x$.x( Ty.x#xK : 84 S!.xH%
j'xVxK +` �xy3x#xxK QL �Z pb.x('xxVx#xx$% &'xE.xxy QL 435 S!.xH%
,xx(.xxy3xx$% j.xx<xxL j.xxx>xx@d l8xx#xxK &` �E�xxx5 QL 3xxO¦ �#xxX �xnxx(
QL 25 S!.H% PxX _<x8x9g o'xYx0xH% &%'xg*% .x<xK3x\xK P4x$%

.&'E.V$% %�i

&'xxxxxE.xxxxxxy QxL 36 S!.xxxxxxH% j.xxxxxxnxxxxxxU* .xxxxxxxVxxxxxxIxxxxxxu : 85 S!.xxxxxH%
%�xxi PX .xx<xx8xx9xxg o'xxYxx0xxH% b.xxL%3xxGxx$% _xzxx@ pb.xx('xxVxx#xx$%
b.xxL%3xxGxx$% rg.xxzxxx@ p!'xx#xx$% ,xx$.xxU PX+ .&'xxxE.xxVxx$% j.xxnxxU`
�\xx/xx$% TJxx5 &axgd ,xxYxx4xx¡% ,xx8xxA.xxzxxVxxx$% ,xx<xxC% Qnxx�+

.r$.;>9$ 7).\4$%
DL.�% F.I$%
�==9Y$% ,==L%3| 

S!.xH% PX _<x8x9xg o'xYx0xH% &%'xg*% Qnx� : 86 S!.xH%
Tnxxx@3xxxL f9xxxg �9xxx: ,xxxL%3xxx| �3xxxX p&'xxxE.xxxVxxx$% %�xxxi QL 25

.&'E.V$% %�i j.nU* .VIu .<89g Ty.#H% ,^$.¡%
PX !"xxxx�% �?*% PX �x9xxxYxxxx$% ,xxxxL%3xxxx| !"xxx/xxxx@ _$ %�d+
,xxx8xxxxA.xxxxzxxxVxxxx$% ,xxxx<xxxxC% f$d 3xxxxzxxx�% �x-3xxxxK p�.xxxE!` 92 S!.xxxxH%

.,Y4¡%
.fYy*% "�% f$d ,L%3G$% kX3@ p,$.�% ��i PX+

: �9Y$% ,L%3| �3X Qn� 6 : 87 S!.H%
.xLd p.x<xxIxU.xx: �13x#xx@ ,x9xx\x/xxH% ,x^xx$.x¡% {E.xxZ %�d -
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: P@�K .>Z �9Y$% ,L%3| �9IL !"mK : 88 S!.H%
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.<89g Ty.x#H% ,8mYx$% ,X.�0$%+ ,xX.�0$% j%"#xE% -
rx$` .xxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxA.xxxxxxxxxxL : &'xxxxxxxxxxxE.xxxxxxxxxxVxxxxxxxxxx$% %�xxxxxxxxxx==i QxL 72 S!.xxxxxxxxxxH% PxX

p(N! 200.000)).0K!
QL 73 S!.H% PX �89g Ty.#H% N'40xH% QL` j%"#E% -

p(N! 300.000) ).0K! r$` ,A.>RaR : &'E.V$% %�i
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).xxx==0xxxxK! r$` ,xxxx==A.xxx>xxxxRaR  : &'xxxxE.xxxVxxxx$% %�xxxx==i QL 74 S!.xxxxH%

p(N! 300.000)
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WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOOzzzz««««cccc????????žžžž    œœœœ««««uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡????����    ¡¡¡¡««««uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡²²²²????????ŠŠŠŠôôôô    WWWW????‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡BBBB????????BBBB????????����????????LLLL����««««        UUUU????????HHHHKKKK????GGGG????????LLLLKKKK����

ÆÆÆÆ‰‰‰‰UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡HHHH‡‡‡‡ÞÞÞÞúúúú����    WWWWBBBBBBBB��������    ¡¡¡¡UUUU‡‡‡‡OOOOýýýý√√√√    ËËËË√√√√    …………dddd‡‡‡‡ýýýýUUUU³³³³����
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W�uJ×�« fOz— ÒÊ≈

W?????O½«d?????L?????F�« W?????¾?????O?????N????²?�« d¹“Ë d?¹d?????Ið v?KŽ ¡U?MÐ  ≠
¨W¾O³�«Ë

125Ë 4≠85 ÊUðÒœUL�« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb�« vKŽ ¡UMÐË ≠
¨tM�  ©2 …dIH�«®

26 w� ŒÒ—R????L�« 05≠85 r�— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d??³??� 16 o�«u??L�« 1408 ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU??L??ł

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨UN²O�dðË W×B�«  W¹UL×Ð oÒKF²L�«Ë

‰ÒË√ w� ŒÒ—R??L�« 02≠89 r�— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠
oÒKF??²??L�«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³??� 7 o�«u?L�« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� W�UF�«  bŽ«uI�UÐ

27 w� ŒÒ—R????L�« 19≠01 r�— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠
2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?�«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????�—

¨UN²�«“≈Ë UN²³�«d�Ë  U¹UHM�« dOO�²Ð oÒKF²L�«Ë

19 w� ŒÒ—R????L�« 10≠03 r�— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠
2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 o�«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł
 ¨W�«b²�L�« WOLM²�« —UÞ≈ w� W¾O³�« W¹UL×Ð oÒKF²L�«Ë

5 w� ŒÒ—R????L�« 04≠04 r�— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐË ≠ 
2004 WM?Ý u??O?½u¹  ̊23 o�«u????L�« 1425 ÂU???Ž v�Ë_« ÈœU???L???ł

¨fOOI²�UÐ oÒKF²L�«Ë

136 ≠ 04 r?�— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 o�«u????L�« 1425 ÂU????Ž d???H????� 29w� ŒÒ—R????L�«

¨W�uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004

138 ≠ 04 r?�— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 o�«u?????L�« 1425 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 w� ŒÒ—R?????L�«

¨ W�uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004 WMÝ

39≠90 r?�— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠
WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?�«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?� ŒÒ—R?????L�«
‰Òb???F??L�« ¨ g?G�« lL???�Ë …œu??−�« W?ÐU??�dÐ o?ÒKF??²???L�«Ë 1990

¨rÒL²L�«Ë

04≠91  r�—  Íc?????O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L?�« vC????²????I?????LÐË ≠
WM?Ý d¹U?M¹ 19 o�«u?????L�«  1411 ÂU?????Ž Vł— 3 w� ŒÒ—R?????L�«
W¹c?????ž_« f?�öð w?J� …b?????F????L?�« œ«u????L?�UÐ o?ÒKF?????²?????L�«Ë 1991

¨œ«uL�« Ác¼ nOEMð  «dC×²�LÐË

65≠92  r�— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu?????Ýd?????L�« v?C????²?????I?????LÐË ≠
WMÝ d¹«d³� 12  o�«uL�« 1412 ÂUŽ ÊU³Fý 8 w� ŒÒ—RL�«
UOK×� W−²ML�« œ«uL�« W?IÐUD� W³�«dLÐ oÒKF²L�«Ë 1992 

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨…œ—u²�L�« Ë√
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ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    28

254≠97 r�— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠
u????O?�u¹  8 o�«u?????L�« 1418 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 3 w� ŒÒ—R?????L�«

’U?????????????????š  Ÿu?½ s??�  «d?D??š q??J?A??ð  w??²?�« Ë√ W?????????????????�U????????????????�??�«
¨U¼œ«dO²Ý«Ë

69≠98  r�— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu?????Ýd?????L�« v?C????²?????I?????LÐË ≠
WMÝ d¹«d?³� 21 o�«u?L�« 1418 ÂU?Ž ‰«uý 24 w� ŒÒ—R?L�«
fO???O??I???²K� Ídz«e???−�« b??N???F??L?�« ¡U??A½≈ sÒL???C??²???L�«Ë 1998

¨wÝUÝ_« t½u½U� œb×¹Ë

08≠01 r?�— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU����    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

s?� 10 …ÒœU????????L�« ÂU?J?Š_ U???????I????????O???????³?D?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««
1422 ÂU????Ž ÊU????C????�— 27 w� ŒÒ—R?????L�« 19≠01 r�— Êu?½U????I�«
œÒb?×¹ ¨ Áö??Ž√ —u?�c?L�«Ë 2001 WMÝ d?³??L?�¹œ 12 o�«u?L�«
W???OM?I???²�«  U???H????�«u???L�« j³???{  U????O???H???O???�  Âu???Ýd???L?�« «c¼
Ë√ …d?ýU?³� W?Oz«c?ž œ«u?� ¡«u²?Šô  W?B?B�?L�«  U?HKG?LK�

Æ‰UHÞú� WBB�� ¡UOý√

Âu???????Ýd???????L�« «c?¼ Âu???????N???????H???????� w?� b??????B???????I?¹ ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««
¨¡U½≈ Ë√ ¡U??ŽË Ë√ W??³KŽ Ë√ ‚ËbM� Ë√ f?O?� q?� ¨nKG??L�UÐ
Ë√ ÃU??ł“ Ë√ ‚—Ë Ë√ VA??š  s� ËU??Š  q� W??�U?Ž W??H??BÐ Ë√
Ë√ WOz«cž œ«u� v?KŽ …dýU³� Íu²×¹ pO?²ÝöÐ Ë√ ‘UL�
hB????�???� f?O???� q?�  «c???�Ë ‰U????HÞú?� W???B????B???�????� ¡U???O????ý√

ÆUNKIM� Ë√ UN³O{u²�

 U??HK?G??LK� W???OMI??²?�«  U??H??�«u??L?�« œÒb??×ð  ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««
¡U??O??ý√ Ë√ …d??ýU??³???� W??Oz«c??ž œ«u??� ¡«u??²??Šô  W??B???B??�??L�«
sO?Ð W???�d????²???A???�   «—«d????� Vłu????LÐ ‰U????HÞú� W????B???B????�???�
W???????ŽUM?B?�«Ë …—U??????−???????²�«Ë W???????¾???????O??????³?�UÐ s?O???????HÒK?J?L�« ¡«—“u?�«

ÆW×B�«Ë

…b?¹d???????−?�« w� Âu????????Ýd???????L?�« «c¼ d????????AM?¹        ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««
ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1425 ÂU???Ž W????O½U????Ò¦�« ÈœU????L???ł 10 w� d?z«e???−�U?Ð —Òd???Š
  Æ2004 WMÝ uO�u¹ 28 o�«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbb‡‡‡‡LLLLŠŠŠŠ√√√√

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ UN²OŽu½Ë …œ—u²�L�«  Ułu²ML�«

W?IÐUD?� W?³?�«d?�  U?O??H?OJÐ oÒKF??²?L�«Ë 1996 WMÝ dÐu?²?�√
19 o�«u?????L�« 1417 ÂU????Ž W?????O½U?????¦�« ÈœU?????L????ł 6 w� ŒÒ—R?????L�«

354≠96 r�— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

œ«u??L�« ÃU??²?½ù W??I??³??�??L�« h?šd�UÐ oÒK?F??²??L�«Ë 1997 WMÝ

WMÝ d?¹UM¹ 7 o�«u?????L�« 1421 ÂU????Ž ‰«u????ý 12 w� ŒÒ—R?????L�«
W¾O³�«Ë rOK�ù« W¾ONð d¹“Ë  UOŠö� œÒb×¹ ÍcÒ�« 2001
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  : تمهيــــــد

تعتبر التجربة الصينية واحدة من أنجح التجارب التي أثرت بشكل كبير على أهم   

واستطاعت أن تتخطى العديد منها حتى أصبحت الصين القوة  ،االقتصادات العالمية

  .أ.م.االقتصادية الثانية في العالم بعد الو

فكانت غايتنا في هذا الفصل إلقاء الضوء على التجربة االقتصادية لهذا البلد والتطرق     

  .إلى أبرز القطاعات المنتجة فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



.التنمية االقتصادية في الصين                                            :      الفصل األول  

 

22 

 

  .في الصينالتجربة االقتصادية : المبحث األول

فقد  ،العمالقة في القرن الحالي اإلنسانيةتعد التجربة الصينية واحدة من التجارب "     

تركت بصماتها القوية على مسيرة العالم بعد أن أحدثت تحوالت جذرية وعميقة في حياة 

 )1(."شعب يصل تعداده خمس العالم

هز  ، ألنه إذا استيقظفدعوه نائم ،الصين مارد نائم :"فهي التي قال عنها نابليون    

  )2(".العالم

فهي تسير في طريق  ،وتسعى الصين سعيا حثيثا ألن تكون دولة ذات ثقل دولي      

في ضوء المعطيات الجديدة في  اإلنتاجمفتوحا في تنمية قوى وتتبع نظامها مستقال ، التنمية

  .االشتراكيةما تسميه السوق  وتنهج ،العالم

حتى استطاعت أن  ،هذه التجربة الصينية مرت بمرحلة والدة طويلة وشاقة فال شك أن    

السوق  اقتصادترى النور وتحول من خاللها االقتصاد الصيني من اقتصاد مخطط إلى 

من خالل تشكيل منظومة سوقية تقوم على المنافسة المنتظمة قادت الصين فيما  االجتماعي،

ويتضح ذلك  ،لى تحوالت كبيرة في االقتصاد الصينيوأدت إ ،بعد إلى االنفتاح على العالم

 .وارتفاع حجم الناتج المحلي اإلجمالي ،عالية اقتصاديمن خالل تحقيق معادالت نمو 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة  ،ط.، بسلسلة عالم المعرفة ،الجزء األول ،حمديعبد العزيز . د: ترجمة الصينيون المعاصرون، ،ووين. د -1 

  . 10ص  ،1978

2- Alain Peyrefitte, quand la chine s’éveillera le monde tremblera , Nouvelle Edition, 

mise a jour de la cadmie française, fayard paris, 1973, p12.   
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التي قادها  اإلصالحن ما تشهده بالصين اليوم من تقوم وانفتاح جاد نتيجة الثورة ا"     

والذي طرح فيه بوضوح أن هدف الصين من  1922الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر 

إصالح بنيتها االقتصادية هو إنشاء نظام اقتصاد السوق االجتماعي معتمدة في ذلك على 

 وما تملكه الصين ،ورأس مال أجنبي ،الهائلة من األيادي العاملة المدربة والرخيصة اإلعداد

هذا كله ساهم في وجود سلع صينية رخيصة الثمن تستطيع منافسة السلع  ،ن موارد طبيعيةم

وتناسب أيضا األفراد ذوي الدخل المنخفض حتى أصبحت  ،الغربية ذات الجودة العالمية

  )1(." مبيعا في العالم و انتشاراالسلع الصينية األكثر 

خالل العقود األخيرة األمر الذي جعلها ويمكن القول أن الصين حققت نموا اقتصاديا سريعا 

  .أ.م.تتخطى العديد من االقتصادات المتقدمة لتصبح بذلك ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الو

  :مرحلة االنفتاح على العالم

الذي أدرك أن النهوض باقتصاد الصين دينغ شيا وبينغ بقيادة  1978كانت مع بداية  "   

  .على مختلف دول العالم االنفتاحسياسة خارجية تقود الصين إلى  إتباعال يمكن من دون 

بتطوير  ،حيث ثم التخلي عن اقتصاد الحصار في مصلحة االنفتاح على الرأسمالية الغربية

اشتراكية السوق كطريق وحيد لجذب الصين خارج الركود والفقر الذي كانت تعايشه عقب 

  .ماوتشي تونغسياسة 

 

في االقتصاد،  رسالة الماجستير، التجربة االقتصادية الصينية وتحدياتها المستقبليةمحمد عطية محمد ريحان، . د - 1

 .02، ص 2012كلية االقتصاد والعلوم االدارية ، جامعة األزهر، غزة، سنة 
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فالمهم عند دينع ليس االشتراكية أو الرأسمالية لكن المهم هو أن تحصل الصين على  

عصر التي تزامنت مع  ،التكنولوجيا المتقدمة ورؤوس األموال التي تحتاجها من أجل نهضتها

العولمة الجديد وبيئة تجارية عالمية أكثر انفتاحا والناجمة عن تخفيضات كبيرة للتعريفات 

رها من أشكال الحماية التجارية والتكييف االقتصادي العالمي السريع وتدفقات وغي ،الجمركية

  )1(."ورأس المال والتكنولوجيا ،عبر الحدود األموال

  :التنموية للصين تقوم على تحقيق األهداف التالية اإلستراتيجيةفكانت  "

من خالل تحقيق  1980مضاعفة مجمل الناتج الوطني مرتين عما كان عليه عام   -1

ورفع مستوى الشعب سواء عن طريق رأس المال الوطني أو األجنبي  ،التنمية االقتصادية

وبذلك تحل مسألة الغذاء والكساء  ،بأسلوب اشتراكي الهدف ورأسمالي الوسائل واإلدارة

 .ولقد تحقق هذا الهدف في نهاية الثمانينات ،للشعب

في نهاية القرن  1980مضاعفة مجمل الناتج الوطني أربع مرات عن عام     -2

  .قبل موعده المقرر 1995وقد تحقق هذا الهدف عام  ،العشرين

رد من الناتج الوطني إلى فووصول معدل نصيب ال ،تحقق التحديث بصورة أساسية    -3

 .م 21ل القرن مستوى البلدان المتطورة والمتوسطة وبلوغ مستوى نسبي من الرخاء بحلو 

 

 

 

، 112، محلية السياسة الدولية، القاهرة، العدد رؤية مستقبلية لواقع المتغيرات داخل الصينمحمد إبراهيم الدسوقي، . د - 1

 .153، ص 1993سنة 
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في مجملها مؤشرا على تنمية االقتصاد القومي وتخلص الصين من  األهداففكانت هذه     

حيث شهدت  ،األوضاع الصعبة لتدخل فترة جديدة من االستكشاف المتواصل لطريق التنمية

  في  الصين تطورا غطى مجاالت التجارة واالستثمار لتصبح بذلك عاشر أكبر دولة تجارية

جز المائة مليار كأكبر مصدر للعالم بحلول وكسرت الصادرات الصينية حا 1993العالم من 

2009". )1(  

اإلنساني  المجتمعالتجارب التي أدهشت  أهميمكن القول أن التجربة الصينية واحدة من 

 اقتصاديةوٕاحداث إصالحات  ،رؤية جديدة باتجاه االنفتاح على العالم الخارجي باعتبارها

ومن ثم تحقيق مستويات من الرفاهية المرضية  ،كانت كفيلة بتحقيق االكتفاء الذاتي للصين

في  األجنبيةمعدالت االستثمارات  ارتفاعومن نتائج هذه التجربة أيضا  ،للمواطن الصيني

  .وكذلك زيادة مساهمة الصين في حجم التجارة العالمية, الصين

 لدعم وتعزيز ،وتسعى  الصين في الوقت الحاضر إلى تطوير عالقاتها االقتصادية"    

سبل التعاون االقتصادي والفني مع  باكتشافوذلك , موقعها في الخريطة االقتصاد العالمي

فالصين مهتمة بفتح مزيد من أسواق  ،وعلى رأسها بلدان المنطقة العربية ،الدول النامية

  .)2("التصدير أمام السلع الصينية في أسواق بلدان العالم الثالث

ن الصين تنظر إلى بلدان العالم الثالث بما فيها بلدان الوطن العربي كونها سوقا ا     

وخلق فرص  ،بالدرجة األولى تسعى جاهدة إلى تطوير عالقاتها االقتصادية بها استهالكية

  .االستثمار الخارجي على أراضيها

  

، يوم 16:30:على الساعة mahorty.com/showthread.php http://vb. +? 706: :الموقع االلكتروني- 1

 .2013.12. 6:التحميل

، سنة 1، الدار العربية للعلوم، ط البعد االقتصادية، المجلد الرابع، مالموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدا - 2

  .97 ، ص2007
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         .في الصين االقتصاديةأبرز القطاعات : المبحث الثاني

 اإلصالحمستفيدة بذلك من تجربة , حققت الصين قفزات سريعة في العقد الماضي"    

  :وازدهرت العديد من القطاعات االقتصادية وأبرزها كاآلتي, واالنفتاح

 تفوقت الصين على الواليات المتحدة األمريكية من حيث الحجم: قطاع السيارات -1

 18.06ووصلت سياراتها إلى  2009السيارات ومبيعات للمرة األولى سنة  ال نتاجالسنوي  

 مليون  2.47مقارنة بـ  ،مليون وحدة  18.26فيما زاد  االنتاج إلى ،2010مليون وحدة عام 

 .ارتفاعا في العام مسجلة رقما قياسيا األكبرلتظل  ،2001وحدة عام 

 تشير اإلحصاءات إلى أن قيمة الصادرات الصينية من النسيج لعام  :قطاع النسيج -2

مليار دوالر وهي تعد قيمة عالية جدا مقارنة بما كانت عليه قبل  206.5قد بلغت , 2010

ما يعني أنها  ،مليار دوالر 56إلى منظمة التجارة العالمية حيث كانت تقدر بـ  االنضمام

 32.7احتلت الصادرة الصينية من المالبس  2010وفي عام ،286.75حققت زيادة نسبية 

وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه قبل انضمام الصين  ،من حجم السوق العالمية

أما الحقيقة المحرجة  ،ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات ،2000لمنظمة التجارة عام 

ت في ذيل سلسلة لس مازابالنسبة لهذا القطاع في الصين أن منتوجاته من النسيج والمالب

  )1(."االنتاج العالمية

  

  

  

  .2014.01.04: مساء، يوم التحميل 18:10على الساعة  http://www.wtb.com/wtb/: : الموقع االلكتروني - 1
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وبالرغم من ذلك كشفت إحصاءات صدرت مؤخرا بشأن ما أطلق عليه المستلزمات  "   

المالبس واللوازم اليومية للمسلمين في  إنتاجتعد الصين من أول وأكبر الدول من , اإلسالمية

والنسيج ومستلزمات أخرى  ،سجاجيد الصالة ،جلبابسواء صناعة ال. كافة أنحاء العالم

من  % 70ة إلى إنتاج عدد من المصانع في الصين حوالي باإلضاف ،كمالبس المحجبات

  .اء العالم تحت شعار صنع في الصينطاقيات المسلمين التي تصدر إلى كافة أنح

  

  الذي تعرض للصدمة األكبر يعد هو القطاع الكيمياوية :ويةالكيمياقطاع  -3

بذات سوق منتجات العناية بالبشرة  2004فمنذ  ،دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية 

تجاوزت القيمة االستهالكية لمواد التجميل في الصين  2009وفي عام  ،تسجل نموا سريعا

وخالل العشرية التي تلت دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية أصبحت  ،مليار يوان 140

  )1( ".الصين ثالث سوق استهالكية لمواد التجميل

 خالل الفترة األولى من دخول الصين إلى منظمة التجارة  ":ليةقطاع المعدات المنز  

لكن وبعد  ،مليار يوان 200الصين ال تتعدى  كان نطاق سوق المعدات المنزلية في, العالمية

القيمة اإلجمالية لقطاع المعدات  ،أعوام من دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية 10

 10أضعاف ما كانت عليه قبل  4مليار يوان أي ما يعادل  966.2المنزلية في الصين 

مليار دوالر وبحلول عام  7تقدر بـ  2001 أما صادرات القطاع كانت في عام ،أعوام

  .مليار دوالر 150وصل هذا الرقم إلى  2010

  

  

  

مساء  18:10على الساعة   http://sha/adsmahrom.og.eg/newo/11888.aspx: الموقع االلكتروني- 1

  .2014.01.04: يوم التحميل
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أعوام الماضية نمت قيمة التجارة الخارجية  10خالل : صناعة األدوية قطاع  -4

كما نمت  ،2010مليار دوالر في عام  60.2مليار دوالر إلى  9.5لألدوية الصينية من 

نسبة مساهمة صادرات وواردات األدوية في الحجم اإلجمالي للصادرات والواردات الصينية 

ثالث أكبر سوق  2011وكان من المتوقع أن تصبح الصين في عام  ، %2.7إلى  1.7%

 ،مليار دوالر 50أيضا كان من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى أكثر من  ،عالمية لألدوية

 األدويةر المستمر الذي تشهده نية قطاع األدوية في العالم فإن قطاع لكن نظرا للتغي

  )1(."يبقى عرضة لعدة تحديات متعلقة بالمنافسة العالمية ،الصيني

المؤسسات الصينية على  انتهجتهاالسليمة التي  التنمية إستراتيجيةلقد اتخذت الصين  "    

 اإلنتاجوثورة  ،واالعتماد على تكنولوجيا المعلومات ،نطاق واسع منذ اإلصالح واالنفتاح

االستقرار والتوازن بين عالقة التنمية  وكفاءة في تخفيض الموارد لتحقيق والتوسع الصناعي

  .بصورة تدريجية في مختلف القطاعات واإلصالح

على  لحفاظالهامة لها ل اإلستراتيجيةكما أنها تعمل باستمرار على االستفادة من الفرص     

  . "االجتماعية والثقافية داخلها  ،السياسية ،االقتصادية نمو وازدهار مختلف

  

  

  

  

   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18:10على الساعة   http://sha/adsmahrom.og.eg/newo/11888.aspx: الموقع االلكتروني نفس - 1

  .2014.01.04: مساء يوم التحميل
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  :ةالصخ

  

الصين الكبير وثقلها  فحجم ،فردهاتأن تجربة الصين لها خصوصيتها و  اعتباريمكن     

الذي  األمر ،ات العالميةيالسياسي يجعالنها تنينا اقتصاديا يقف في وجه اكبر االقتصاد

وكذلك  ،العالم بأسره لما حققته من تقدم اقتصادي غير معالم الحياة الصينية إعجابجذب 

  .مكانة الصين على خريطة العالقات الدولية

لف حساب في المستقبل في طريق التحول إلى قوة عظمى سوف يحسب لها أ فهي تسير    

                                                                                                                                                                   .القريب
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  :دتمهيــــ

العامل االقتصادي في  أهميةبروز  ،أفرز التحول في النظام الدولي بعد الحرب العالمية    

هذا األخير الذي أدى إلى ظهور قوى اقتصادية أصبح لها وزن كبير في  ،الدولية العالقات

الذي عرفته أيقظ لديها طموحات  االقتصاديمن أهمها الصين فبعد النمو  ،الساحة الدولية

كانت نحو بلدان القارة  ،في العقد األخير اإلستراتيجيةفمن أبرز توجهاتها  ،للنفوذ العالمي

 إعطاءفحاولنا في هذا الفصل  ،ولعل الجزائر تعد على رأس قائمة هذه الدول ،األفريقية

ثم إحصاء حجم المبادالت التجارية بين  ،صورة عامة حول تاريخ العالقات الجزائرية الصينية

  .للمنتوجات الصينية في الجزائر اإلغراقاألخير إلى التطرق إلى سياسة البلدين وعمدنا في 
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 .تاريخ العالقات الجزائرية الصينية: األول  المبحث

ويعود ذلك إلى زمن  ،تعد العالقات الجزائرية الصينية من أهم العالقات في التاريخ اإلنساني

تأسيس الدولة الديمقراطية الشعبية  ،االستعماربعيد وبالضبط إلى ما قبل تحرير الجزائر من 

  . وكفاحه المشروع من أجل تحرير وطنهفقد أيدت الصين الشعبية نضال الشعب الجزائري 

ولم ينسى الشعب الجزائري وقوفه وموقفه من القضية  ،وكان دعم دولة الصين واضحا" 

  .أيدت الصين ثورة التحرير الوطني ،الجزائرية خالل الخمسينات

التي ساندت القضية الجزائرية واعترفت بعد  األولىوكانت دولة الصين من بين الدول     

لتتعزز هذه العالقات  ،بتأسيس الحكومة المؤقتة 1958ثالثة أيام فقط من شهر سبتمبر سنة 

ورقيا في كافة المجاالت السياسة ودبلوماسية  إنتاجاوتصبح األكثر  ،أكثر بمرور الزمن

سواء من ناحية  ،يدية دائمةوتبقى هذه العالقات بين بكين والجزائر عالقات صداقة تقل

 ،الكفاح أو من ناحية التوجه اإليديولوجي المشترك لتواصل حكومة بكين دعمها للجزائر

شخص للمساهمة 28000والمدعمة بأكثر من  المجهزةلطبية وتقوم بإرسال عشرات الفرق ا

  .في تطوير القضية الطبية الجزائرية

مناصرة الصين وشرعية تمثيله  اتجاهئر ثابتا وفي المجال الدبلوماسي يبقى موقف الجزا    

فالدولتان ظلتا تؤيدان بعضهما البعض بكل قوة على الصعيد , دولة وشعبا وحكومة وترابا

قدمتا المقترحات الحاسمة والحسية لتسليم  اللتان, وكانت الجزائر واحدة من الدولتين, الدولي

  )1( ." الصين مقعدها الشرعي في المنظمة األممية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: على الساعةid=2543&http://smoonews.com/news.php?action=show:الموقع االلكتروني- 1

  .2014.01.01: صباحا، يوم التحميل 10:14
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وتوسيع التعاون في , التشريعية األجهزةوتحرص الجزائر على تعزيز التواصل بين "     

بما يرتقي  ،اإلفريقيةوتدعيم الصداقة الصينية  ،االقتصادية والتجارة واالستثمارالمجاالت 

  .بالعالقات الثنائية إلى  مستويات جديدة من مستواها المتميز القائم

القات وفي المجال االقتصادي بدأت العالقات تتطور في هذا الجانب من خالل تقوية الع    

وارتفاع حجم التبادالت والوجود القوي للمؤسسات الصينية في الجزائر في كل , التجارية

 ،السكان ،الطرق: مجاالت االستثمار والتجارة يحقق عملها إلى تخصصات مختلفة منها

  )1(."واالتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة والري والمواصالت

 ،1982ون االقتصادي والتجاري والفني بين البلدين سنة فمنذ إنشاء اللجنة المشتركة للتعا" 

االنتاج ،البحث العلمي والثقافة ،الزراعة البناء ،امتد التعاون بينهما ليشمل كل مجاالت الطاقة

الحيواني ومحاربة التصحر والي وتعبئة الموارد المائية والصناعة والتجارة والتعاون العسكري 

  .والصحة والبرلمان ينوو الوالمجال 

حيث وقع البلدان على اتفاقية التعاون  2013وأخيرا التعاون الفضائي الذي تم في عام 

بين الوكالتين القضائيتين  ،الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية

  )2(." الجزائرية ونظيرتها الصينية

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

: علZالساعةid=2543&http://smoonews.com/news.php?action=show:االلكترونينفس الموقع - 1

  .2014.01.01: صباحا،يومالتحميل 10:14

على http://arabic.news.con/chinaarabic/2014.02/26c-13314326.com: الموقع االلكتروني- 2

  .2014.03.24: ، يوم التحميل13:45الساعة
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فال شك أن التعاون االقتصادي بين الجزائر والصين أخذ خالل السنوات األخيرة القليلة أبعاد 

في  واإلستراتيجيةكبيرة وتوسعت مجاالته على عدة مستويات، فأهم المشاريع التنموية 

  . الجزائر اليوم بيد أكبر الشركات الصينية المستثمرة

إن التوافق السياسي بين البلدين في الكثير من الشؤون الدولية سهل عملية التعاون 

  .وساهم في توطيد العالقات الدبلوماسية بين الطرفين ،االقتصادي بينهما

  .وهي األقوى بكل المقاييسإستراتيجيةة وتبقى في األخير العالقات الجزائرية الصيني   
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  .حجم المبادالت التجارية بين الجزائر والصين: المبحث الثاني

حيث وقع البلدان ألول مرة  ،إن حجم المبادالت التجارية بين البلدين في تطورمستمر" 

ينمو التبادل التجاري بينهما بشكل متواصل في  ،1964اتفاقية التجارة والمدفوعات عام 

مع تحسن األوضاع الداخلية بينهما في الجزائر تدريجيا ونمو , السنوات األخيرة

مليون دوالر  198.85حيث بلغ , زاد حجم التبادل التجاري بينهما مرة أخرى،اقتصاداتها

 659.97وبلغ  ،2002مليون دوالر أمريكي عام  433.8وارتفع إلى  ,2000أمريكي عام 

مليون دوالر أمريكي صادرات  565.08منها  ،2003مليون في الفترة من يناير إلى نوفمبر 

مليون دوالر بزيادة نسبتها  94.9وواردات صينية قيمتها ،%83.1بزيادة  ،صينية للجزائر

26.8%.  

ضعف من  2.5حجم التبادل التجاري الصيني الجزائري قد زاد نحو  إنهذا يعني     

  .2003إلى عام  2000عام

هيكل المنتجات في التجارة بين الطرفين ففي الفترة من يناير إلى  الوقت تحسنوفي نفس 

 295.83بلغت قيمة المنتجات الصناعية التي صدرتها الصين إلى الجزائر  2003سبتمبر 

م مصلحة ووفق ألرقا ،أي أكثر من نصف الصادرات الصينية إليها ،مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر إلى الجزائر من يناير إلى  338الجمارك صدرت الصين منتجات قيمتها 

  )1(.وبهذا تكون الصين سابع أكبر مصدر إلى الجزائر ،2003سبتمبر

  

صباحا، يوم  10:00على الساعة  website:http://www.chinatoday.com.com: الموقع االلكتروني - 1

  . 2013.02.28: التحميل
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واستنادا إلى البيانات التي أصدرتها وكالة ترقية الصادرات أن حجم الصادرات بين البلدين "

األمر الذي يبين  ،2007مليار دوالر عام  3.443إلى  2000دوالر عام  200انتقل من 

رغم ان الصين ليست محسوبة , بين البلدينالتجارية ما فتئت تزداد اتساعا  أن العالقات

  .ائركشريك تجاري للجز 

إال ان الجزائر تصدر إلى الصين ما قيمته  ،الميزان التجاري لصالح الصين إنورغم     

 ،%99.04معظم هذه الصادرات تتكون من المحروقات بنسبة  ،مليار دوالر 1.149

  .وتتشكل مواد البالستيك والمعادن والنحاس باقي الصادرات الجزائرية نحو الصين

 كالتجهيزاتفي حين تتكون صادرات الصين من عدد معتبر من المواد     

دون أن ننسى  ،واألحذيةوالسيارات إلى جانب التجهيزات الكهربائية واألقمشة ،الميكانيكية

ومع أن أسعار المنتجات الصينية  ،واألجهزة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة وغيرها, الشاي

لى مستوى الجودة هناك نقص واضح بين المنتجات الصينية لكن ع ،غير قابلة للمنافسة

  .ونظيرتها المستوردة من دول أخرى خاصة أوروبا

الممول األول للجزائر  2013حتى أصبحت الصين خالل التسعة أشهر األولى من سنة     

حيث بلغ حجم واردات الجزائر من ،متجاوزة فرنسا بحسب ما أعلنت عنه الجمارك الجزائرية

من مجموع الواردات  %11.98مليار دوالر أي نسبة  4.95ن خالل هذه الفترة الصي

  )1(." الجزائرية

أنظار الصين نحو  اتجهت،المراتب األولى عالميا واحتاللهمع تنامي االقتصاد الصيني 

  .ورفع مستوى المبادالت التجارية معها ،السوق اإلفريقية لالستثمار فيها

  

  المرجع السابق  -1
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كما  ،على غرار الجزائر إفريقيامن دول أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للكثير  ولقد

حققت التجارة الثنائية بينهما نمو في الميزان التجاري الصيني وخلقت فرص عمل جديدة في 

  .الجزائر هذه األخيرة التي أصبحت تمثل وجهه استثمارية مختلف الشركات الصينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .العالقـات الجزائرية الصينية:                                               الفصل الثاني

 

38 

 

  .الصين وسياسة اإلغراق في الجزائر: المبحث الثالث

 ،وتحديدا في الدول النامية ،نجحت الصين في تسويق منتجاتها في مختلف دول العالم" 

واستطاعت بذلك أن تعزو  ،سنويا 9.5تتجاوز  ،حيث حققت معدالت نمو ال مثيل لها عالميا

م من بينهما  السوق الجزائرية عن طريق ما يعرف باس ،العديد من األسواق العربية واإلفريقية

إذ أنها تبيع منتجات بأسعار أقل من تكلفة إنتاج المنتجات المناظرة في  ،اإلغراقسياسات 

  )1(." الدول التي تعزوها المنتجات الصينية

فدخول الصينيين عالم التجارة  ،أن الجزائر تعتبر أرضا خصبة وسوقا مفتوحة أمام األجانب

ي الجزائر كان في بادئ األمر من بوابة األرصفة والباعة المتجولين كتجربة أولية ف

في سبيل فهم حاجيات المواطن الجزائري ليتمكنوا بعد ذلك من االستثمار بأنفسهم تربصية

فتجدهم اليوم يعرضون سلعا متناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلك  ،واقتحام السوق بكل قوة

مليئة   ،ذات صالحية قصيرة ،تنعدم فيها الجودة ،غالبيتها تبقى سلعا مقلدةالجزائري لكن في 

  ،لكنها تعرف الرواج األكبر بدون منازع ،بالمخاطر واألضرار الصحية

  .ائع الصينية يوما بعد يومضالسلعي للب اإلغراقوهذا ما يدخل الجزائر في دائرة 

الظواهر التجارية غير المشروعة المؤدية إلى المنافسة غير  إحدىالسلعي  اإلغراقويمثل " 

التي باتت تكتنف العالقات التجارية الدولية متزامنة مع االرتفاع المطرد في حجم  ،عادلة

واقتصاد ،استشرافا لمرحلة جديدة قادمة تحكمها قوانين العولمة ،التبادل التجاري بين الدول

وٕاضافة إلى ما يعنيه  ،ومبادئ منظمة التجارة العالمية السوق وحرية المنافسة طبقا ألهداف

السلعي لدوافع اإلغراقفعادة ما يكون  ،من تفوق ميزان الواردات على الصادرات اإلغراق

  اقتصادية ناجمة عن الكساد العالمي الذي يؤدي عادة إلى تكدس 

-www.metransparent.com/spip.shp?page=imprimer-article-avec:الموقع االلكتروني - 1

forum8id-article=148  2014.01.02: ، يوم التحميل17:44على الساعة.  
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  مما يضطرها إلى تصديرها إلى البلدان األخرى  ،جةكميات كبيرة لدى البلدان المنتالسلع ب

بسبب دوافع  اإلغراقكذلك قد يكون  ،بأسعار نقل عن سعرها في مجرى سعر التجارة الدولية

معينة ترمي إليها الشركات المنتجة بهدف ضمان استمرار هيمنتها على السوق  إستراتيجية

المحلية للدولة المستوردة من خالل األضرار بالصناعة المحلية المماثلة لضمان البقاء 

  .بصورة احتكارية قائمة على المنافسة الغير عادلة

  :فإذا قامت دولة بإغراق أسواق دولة أخرى فهي تساهم في

  .القضاء على المنافسة األجنبية التي تواجه المنتج أو المصدر في السوق_ 

  .القضاء على الصناعات الناشئة التي يمكن أن تمثل خطرا عليها مستقبال_ 

  .العمل على خراب الصناعات الوطنية الكفؤ_ 

  )1(." الحد من درجة المنافسة في االقتصاد القومي_ 

حيث تمتلئ السوق بمئات البضائع والمنتجات  ،جزائريةوهذا ما تشهده األسواق ال     

منذ تواجدها من القضاء على المنافسة األجنبية فيما يخص السلع  تمكنتالصينية التي 

كما أنها ساهمت في  ،وتقليدها ألشهر الماركات العالمية ،أسعارها النخفاضاألوروبية نظرا 

تحطيم العديد من الصناعات الفتية التي تشرف عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه 

التي تم حلها ألنها لم تتمكن من الصمود في وجه المنافسة القوية للمنتوجات الصينية  األخيرة

  . نظرا لحداثة عهدها في السوق

  

، 17:30على الساعة forum.univbiskra.net/index.php ?topic=2905 ;wap2 :الموقع االلكتروني - 1

  . 2014.01.06: يوم التحميل
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  :ةخالصــــ

إلى عمالق اقتصادي هيمن على جزء يعتد به من  –الصين  -تحول التنين األصفر    

  .العالمي االقتصاديويهدد الكثير من القوى التقليدية والحديثة في النظام , العالمي االقتصاد

ويتضح  "القوة الناعمة " وفي صعودها نظرية  ،تتبنى الصين في سياستها الخارجية حيث

  .ذلك في تركيزها على المبادالت التجارية والثقافية في سياستها اإلفريقية

وهي  ،كبير فيما فشلت فيه الكثير من الدول والقوى الغربيةد فالصين قد نجحت إلى ح    

السياسة التي  ألبعادوتجنبها  اإلفريقيةاعتمادها على االقتصاد والتجارة في عالقتها مع القارة 

  .صخصة وغيرهاخالوٕالى  اإلنسانحقوق  واحترامتركز عليها الدول الغربية كالديمقراطية 
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  : مدخل

وتبينها لمفهوم اقتصاد السوق  1978ذلك منذ بداية  ،إن انتهاج الصين سياسة اإلصالح    

أخذت تنفتح تدريجيا وبشكل أكبر على  ،مكنها من البروز كقوة اقتصادية عالمية ،االشتراكي

وحاولت الصين في عالقتها الحالية مع الدول العربية والنامية ،منها الدول العربية, دول العالم

وهذه المساحة المتبادلة  ،إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة في المناطق الصناعية الحرة لها

وتحقيق النمو والمصلحة  ستعمل على تطوير المستوى الصناعي واالقتصادي العربي

  .المشتركة بين الطرفين

كبيرة من  حفالصين بدورها تنظر لبلدان الوطن العربي بوصفها سوق استهالكية للوائ    

األلبسة والمنتوجات وحتى المواد  ،السلع والمواد المنتجة كالسلع الكهربائية والصناعية

هذه األخيرة التي , وهي أهم الصادرات الصينية للبلدان العربية بما فيها الجزائر ،االستهالكية

وقد تدعمت هذه العالقات بالتبادل  ،تربطها بالصين عالقات وطيدة في مختلف األصعدة

أول أكبر  2013أين أصبحت فيها الصين مع مطلع  ،التجاري واالقتصادي بين البلدين

وهذا ما سنحاول التعمق  ،ي منتوجاتها كل األسواق الجزائريةتغط ،مصدر للجزائر دون منازع

وتوضيح طبيعة العالقات  ،التنمية االقتصادية في الصينفيه أكثر من خالل التطرق إلى 

  .الصينية
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  :الدراسة االستطالعية

الستهالك في الظاهر عملية نعيش اليوم في عالم استهالكي بكل المقاييس حيث يبدو ا    

كما أن  ،ة نظرا لتعدد أبعادها وحجم تداعياتهابسيطة إال أنها في حقيقة األمر هي جد معقد

فنجد سلوكات العائالت تختلف حسب الفئات  ،عملية االستهالك هي ظاهرة اجتماعية

آلخر  والفوارق االجتماعية التي تنعكس مباشرة على مستوى االستهالك من بلد ،االجتماعية

وٕان كانت العولمة تسعى إلى توحيد نمطها وهذا ما نلمسه في  ،باختالف مرجعياته الثقافية

زائري حيث تعرف األسواق الجزائرية انفتاحا على كل المنتوجات المستوردة من المجتمع الج

  . تتصدرها البضائع الصينية ،مختلف أنحاء العالم

فإن المنتوجات الصينية أصبحت  ،الظاهرةوبناءا على بحثنا االستطالعي حول هذه     

 ،مستحضرات التجميل ،أدوات كهرومنزلية ،أواني ،أحذية ،السوق الجزائرية من مالبس تغرق

  إسالميةوحتى مستلزمات   ،قطع غيار السيارات  ،أطفال ألعاب ،مزاد التنظيف

ومواد صيدالنية وغيرها من البضائع التي تتميز  .)سجاجيد للصالة ،خمارات ،حجابات(  

كبيرا عليها من قبل  والتي تشهد إقباال األحيانبانخفاض أسعارها وانعدام جودتها في أغلب 

أمام انخفاض دخله من جهة وارتفاع  ،تهلك الجزائري الذي يجد نفسه مجبرا على اقتنائهاالمس

وجاهل في كثير من  ،غير مبال لقصر مدة صالحيتها ،المستوى المعيشي من جهة أخرى
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 وهذا األحذية ،األلبسة ،ألعاب األطفال ،كمستحضرات التجميل ،األحيان ألضرارها الصحية

  .ما يؤكد عليه العديد من األخصائيين في القطاع الصحي

وقطع غيار  ،إذا ما سلطنا الضوء على المنتوجات الكهرومنزليةإضافة إلى ذلك     

 األخرىفهي  ،بالهواتف النقالة كبطاريات الشحن الخاصة ،والمنتوجات االلكترونية ،السيارات

ألنها تبقى غير آمنة وأغلبها سلع صينية مقلدة  ،قد تؤدي بحياة الفرد إذا ما استعملها

  .لماركات عالمية وهي غير أصلية

إلى الميدان  ن هذه النقطة بالذات أثارت اهتمامنا واستحوذت عليه خاصة بعدما نزلناإ      

وساط المحالت التجارية واألزقة واألسواق واحتكاكنا بالمستهلك الجزائري وتعرفنا أولنا في وتج

   :ما يلين طبيعة السلوك الشرائي لدى المستهلك الجزائري واستنتجنا عن قرب ع

والمستهلك المستغانمي خاصة يقبل على المنتوج إذا ما أغراه  ،أن المستهلك الجزائري عامة  -1

مدة الصالحية  ،دون أن يكلف نفسه معرفة بلد منشأ السلعة ،السعر والحظ إقبال الناس عليه

فهو يبحث عما يالئم جيبه قبل أن  ، ) فيما يخص مواد التجميل أو المواد االستهالكية( 

  .يبحث عما يالئم صحته

  ،الصحية التي قد تسببها المنتوجات الصينية األضرارالمستهلكين يجهلون أغلبية   -2

  .وغيرها...سرطانيةأمراض  ،أمراض العيون ،أمراض تنفسية ،كالحساسية الجلدية

 إن لم نقل كلهم ال يجيدون التمييز بين السلع المقلدة والسلع  أغلبية المستهلكين -3
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  .األصلية

وأيضا من نتائج البحث االستطالعي اصطدمنا بحقيقة أن السوق الجزائرية تعرف إغراقا    

 القطاعات وهذا ما يؤثر بدوره على المنتوج المحلي ألنهملحوظا للمنتوج الصيني في كل 

الذين يركضون وراء السعر المنخفض للمنتوجات  يستحوذ على الفئة األكبر من المستهلكين

الذي يهدد نمو وازدهار الصناعة المحلية ويعود بالخسارة على االقتصاد  األمر, الصينية

العديد من المؤسسات  إغالقحيث عرفت السوق الجزائرية في السنوات األخيرة , المحلي

الصغيرة والمتوسطة التي لم تصبح قادرة على الوقوف في وجه المنافسة القوية للبضائع 

وهذا كله في ظل غياب  ،العديد من الخبراء في هذا المجالوهذا ما يشير إليه , الصينية

  .وعدم وعي المستهلك, الجزائرية األسواقالرقابة داخل 

من   راسة التي نحن بصدد القيام بها هي دراسة جديدةضف إلى ذلك فإن هذه الد    

نوعها، فمن خالل قراءتنا المتعددة وبحثنا المعمق في هذا الموضوع، لم نجد سوى بعض 

الدراسات المتشابهة في عدة تخصصات أخرى، والتي قد تمس بعض جوانب هذا الموضوع 

  : نذكر منها

لنيل  كجار زاهية حورية، :الطالبة شعباني حنين نوال، تحت إشراف :أطروحة من إعداد  -1

التزام المتدخل : " وزو الجزائر، بعنوان شهادة الماجستير في العلوم القانونية من جامعة تيزي

  ."بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش
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 ومن منطلق هذه الدراسة هو الوقوف على مدى كفاية المواد التي جاء بها القانون  •

ثغرات القانون الالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في سبيل سد  03-09الجديد رقم 

حماية المستهلك في الجزائر، هذا األخير الذي المتعلق بالقواعد العامة ل 02-89 السابق رقم

لبات الوقت الراهن خصوصا مع جملة التغيرات االجتماعية، السياسية لم يعد مالئما لمتط

الذي يجعل  األمرواالقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ بداية التسعينات إلى يومنا هذا، 

السوق الجزائرية تشهد وفرة من السلع والمنتوجات المستوردة المقلدة والتي تشكل خطورة على 

  .غلبها للمقاييس العالميةالمستهلك كونها ال تستجيب أ

أنه رغم النقلة النوعية الرامية إلى تدعيم المنظومة القانونية : وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى •

المتعلق بحماية  03-09الخاصة بحماية المستهلك في الجزائر وذلك بإصدار قانون 

المستهلك وقمع الغش، وذلك محاولة من المشرع الجزائر يسد ثغرات القانون السابق، إال أن 

لم يستجيب لمتطلبات المستهلك الجزائري في توفير حماية كافية  03- 09الجديد  هذا القانون

 .وفعالة له

 أقاسم قادة، لنيل شهادة دكتوراه. د: الطالب زايد مراد، تحت إشراف: أطروحة من إعداد  -2

" دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق: " في العلوم االقتصادية جامعة الجزائر، بعنواندولة 

  .ائرحالة الجز 
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ومنطلق الدراسة في هذه األطروحة يقوم على محاولة الوقوف عند مختلف المشاكل  •

في الجزائر وذلك في ظل النظام االقتصادي الجديد يات التي تواجه قطاع الجمارك والتحد

  . الذي يقوم على اقتصاد السوق

الجمركية والتي عملت  اإلجراءاتمن خالل تعدد البرامج التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط    

على ) كالمنظمة العالمية التجارية، والمنظمة العالمية للجمارك( مختلف التنظيمات الدولية 

وضعها والعمل وعلى تنفيذها كالسياسة جديدة، وما مدى تطبيقها في الجزائر في ظل 

  .اقتصاد السوق

 :يمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية •

 م اقتصاد السوق في الجزائر يتطلب تحرير التجارة الخارجية، تحرير تطبيق نظا  ) أ

  .وغيرها...األسعار، تشجيع االستثمار والخوصصة 

تعرض الصناعات المحلية لمنافسة شديدة من حيث الجودة وبالتالي من الطبيعي أن ت    

ه الصناعات والسعر من قبل المنتوجات األجنبية، األمر الذي يستوجب زيادة تفعيل دور هذ

  .والمنتجات حتى تستطيع مواجهة هذه المنافسة

وعصرنة على خالف  إصالحإن النشاط الجمركي في ظل اقتصاد السوق أصبح يستدعي    ) ب

سياسة المراقبة البعدية لحركة التجارة  ما كان عليه في ظل االقتصاد الموجه، عن طريق

  .الخارجية
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ضرورة أملتها مختلف التطورات االقتصادية يعد اندماج الجزائر في اقتصاد السوق ) ج   

الحاصلة في العالم، ومسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة هي مسالة حتمية، 

   .فعليها أن ترفع التحدي وتستغل الفرص وتتجاوب مع طبيعة التغيرات المحيطة بها

  - جامعة القاهرة-من كلية االقتصاد والعلوم السياسية  اإلحصاءبكالوريوس في  ) 3   

أميرة محمود سعد، رحاب : من إعداد" غزو المنتجات الصينية للسوق المصرية " بعنوان 

ود رشوان، ممحمد، سماح عبد اللطيف محمد، شيماء رضا رياض، تحت إشراف مح إبراهيم

ي على المنتوجات الصينية التي المستهلك المصر  إقبالهدف هذه الرسالة إلى دراسة مدى ت

  .على هذا المنتوج اإلقبال تغزو السوق المصرية، وما هي أهم العوامل المؤثرة على

 :وكانت نتائج الدراسة كاآلتي •

الدراسة عليها يقبلون على المنتوج الصيني  إجراءالعينة التي تم  أفرادأن نسبة كبيرة من 

  .ثلثي العينة التي هي محل الدراسة 2/3ويشكلون ما يزيد عن 

  :وذلك لعدة عوامل أهمها    

 .سعر المنتوج الصيني -

 .وجود عيوب في المنتوج المصري -

 ). اإلعالمدور وسائل ( رؤية أو سماع إعالنات عن المنتج الصيني  -
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دراسات متشابهة تماما لموضوعنا، وبالتحديد في تخصص وعليه فال توجد هناك   

واالتصال، فهو يتميز بالحدة من حيث المضمون من جهة وطريقة تناوله من  اإلعالم

  .بورتاج مصورو جهة أخرى، والتي ستكون في شكل مادة سمعية بصرية عبارة عن ر 

  :هـــوع وأهميتـــد الموضـــتحدي

  والذي ،أنواعه اختالفقويا للمنتوج الصيني على  اكتساحاتشهد األسواق الجزائرية     

  .مثيل له من قبل المستهلك الجزائري أضحى يعرف رواجا ال

التي  ،هذا المنتوج ارتبط استيراده بطهور العديد من المخاطر والمشكالت الصحفية    

أصبحت تهدد حياة وسالمة الكثير من الجزائريين على اختالف شرائحهم وتنوع أجناسهم من 

حيث تؤكد شهادات العديد من المختصين في القطاع , ...أطفالشيوخ وحتى  ،نساء ورجال

الصحي على وجود مخاطر صحية ناجمة عن استهالك المنتوجات الصينية على صحة 

إلى الضرر الجسيم الذي يلحقه غزو هذه المنتجات  باإلضافة ،وسالمة المواطن الجزائري

بسبب انعدام دور الرقابة وقمع الغش المكلفة باتخاذ محمل  ،السوق واالقتصاد الوطني

التدابير الوقائية الالزمة لحماية المستهلك وكذا دور السلطات في مكافحة الظاهرة والحد 

  .منها

مصور حول هذه الظاهرة التي استفحلت داخل المجتمع  بورتاجو بر وعليه سنقوم     

  .مسلطين الضوء على والية مستغانم كنموذج للدراسة والبحث ،الجزائري
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 اإلقبالونستفسر عن أسباب  ،ونوعيته ،إلى التعريف بالمنتوج الصيني وسنعمد بذلك    

الجزائري من عليه من طرف المواطنين في طل المخاطر التي يهدد بها سالمة المستهلك 

أخذ رأي األخصائيين في هذا المجال  ونحاول ،أخرىجهة ونمو االقتصاد الوطني من جهة 

  .واإلرشادالتوجيه  ،وعيةتمن أجل تحقيق ال

والكشف عن أبرز العوامل التي ساهمت في غياب دور الوقاية وعدم إخضاع هذه     

وتقديم  ،اء المختصين في المجالآر  االعتبارالمنتجات إلى التحاليل المخبرية وألخذ بعين 

  .الحلول الممكنة لمعالجة الوضع

   :ةـــداف الدراســــأه 

  :يمكن تحديدها كاآلتي    

معـرفـة دوافــع اإلقبـــال الكـبير على المنــتوج الصــيني من طـرف المـستـهلك الجزائــري   -1

  .األخرى واألوروبيةبالموازاة مع المنتوجات المحلية 

التعرف على أبرز المخاطر الصحية الناجمة عن استهالك المنتجات الصينية وأخذ   -2

  . رأي الخبراء والمختصين

 ات الصينية الختبارات الجودةـدعوة الجهات المعنية بتشديد الرقابة وٕاخضاع المنتج -3

  .قبل عرضها في األسواق 
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بضرورة الحذر وتجنب مثل هذه  واإلرشادوتحقيق التوجيه  المجتمع أفرادتوعية   -4

  . المنتجات

  :وعـــالموض اراختياب ـــأسب

  :األسبــــاب الموضوعيـــة -أ

 وصار من الضروري تسليط , لكون هذه الظاهرة استفحلت في أوساط المجتمع -1

وكيفية التعامل معها  ،الضوء عليها والبحث بشكل أكاديمي أكثر عن أسباب ودوافع تواجدها

  .للحد من مخاطرها ونتائجها السلبية

 المكتبة لهذا العمل المتواضع وتزويد الباحثين بمعلومات أكثر حول  إثراء -2

  .الموضوع

 :األسبـــاب الذاتيـــة -ب 

واتصال أحس بمسؤولية توعية أفراد  إعالملبة في تخصص اباعتباري مستهلكة وط -1    

وتحسيسهم حول المخاطر واألضرار الناجمة عن استهالك السلع والمنتوجات , المجتمع

  .الصينية المعروضة بكثافة في األسواق  الجزائرية

 .االقتصاديتشجيع المنتوج المحلي في سبيل تحريك عجلة النمو والتطور   -2
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  :ةــة المستعملــالتقني

المصور ألنها تتناسب مع  ربورتاجو ال تقنيةا في دراستنا لهذه الطاهرة على اعتمدن"    

مع  ،وٕاعطاء المعلومة ،هو فن صحفي يهدف إلى األخبار والربورتاج ،الموضوع وأهدافه

  .االعتماد على الوصف بأسلوب أدبي متميز 

كما انه نوع صحفي يعكف على تصوير الحياة اإلنسانية وٕالقاء الضوء على العالقات     

 واالعتمادوبأسلوب يتمتع بقدر من الجمالية  ،اإلنسانية مع ربط ذلك كله بشكل غير مباشر

التي تشكل أرضية لهذه  واالقتصادية ،الثقافية ،االجتماعيةعلى الصور بمجمل الشروط 

وهو نوع صحفي يتمتع بقدر كبير من جمالية  ،بورتاجو الر التي يصورها الحياة اإلنسانية 

  (1)."تأثيراألسلوب وشفافيته على ال

والروبورتاج يعرض شريحة من الواقع التي تدور حول حادثة واقعية لهدف جعلها فعالة  "   

  )2(".وهو أيضا يعالج أشخاصا حقيقيين ضمن ظروف معينة  ،من الناحية الصحفية

  

  

  

  

  .60، ص1986ط، سنة .، مطبعة الداودي، دمشق، بأدبيات الصحافةضور، خأديب . د - 1

  . 65، ص1999ط، سنة .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بالكتابة الصحفيةنور الدين بليبل،  .د - 2
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يرتكز بدرجة أكبر على الوصف ويجب أن يتوفر على لغة مبسطة ال تخلو من  "      

كما أن عملية اتقان مضمون , اهتمام المشاهد إثارةالعنصر الدرامي والعاطفي حتى يتم 

بورتاج المصور يزيد من نسبة فهم و النص المسموع مع مضمون المادة المصورة في الر 

  )1( ". اإلعالميةالمشاهدين لهذه المادة 

الذي يتعمق في معالجة  األخيرهذا  ،التحليلي المعمق بورتاجو الر بالتحديد  اخترناولقد "    

واقعة معنية  منحيث ينطلق الصحفي  ،الحدث أو الظاهرة المدروسة وعرض الواقع وتفسيره

وتقييم  ،جد الظاهرة  واستخالص النتائجاتو  أسبابظاهرة تحت المالحظة ويحاول تحليل  أو

  أخذ الشكل والتوجه الذي يريده يأي أنه  ،الشخصي باإلمضاءهذا النوع 

  .بإعطاء التفسيرات الخاصة و المتباينة عند اآلخرين حول الموضوع ويسمح ،الصحفي   

وهذا ما سنحاول القيام به من خالل دراستنا لظاهرة اإلقبال الكبير على المنتوج الصيني      

  )2( .جزائريمن طرف المستهلك ال

ولقد أخذنا المستهلك المستغانمي كنموذج للدراسة متعمقين وفي ذلك لمعرفة أسباب هذه     

 الظاهرة ؟ وما هي انعكاساتها السلبية على المستهلك من جهة؟ وعلى االقتصاد المحلي من

  المتخذة لتدارك ومعالجة الوضع؟ واإلجراءاتهي الحلول الممكنة  ما جهة أخرى؟ و

ط، سنة .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، باقتربات نظرية من األنواع الصحفيةنصر الدين العياضي، . د - 1

  .67، ص 1999

  .231، ص 1998، القاهرة، الصحافة والصحفي المعاصرمحمد دروبي، . د - 2
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علم  ،من خالل اخذ رأي األخصائيين في هذا المجال من أساتذة علم االجتماع    

باإلضافة إلى رأي بعض المستهلكين  ،وكذا التجارة والباعة ،مديرية التجارة بالوالية ،االقتصاد

  .أطباء الجلدمن وكذا شهادة القطاع الصحي 

 ،دقيقة 26بورتاج المتوسط والذي سيكون في حدود و وعليه سنعمد إلى اختيار الر     

 .سنحاول من خاللها اإلجابة عن مختلف التساؤالت
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  :صعوبات البحث

  :تعثر بحثنا بالعديد من الصعوبات نذكرها فيما يلي    

 .ندرة الدراسات السابقة حول الموضوع  -1

 اعترض بعض األخصائيين في هذا المجال على إجراء المقابالت المصورة معنا،   -2

الجلد والحساسية الظهور أمام الكاميرا، واكتفوا بإعطائنا  أطباء) 06(حيث رفض ستة 

 .معلومات شفوية، األمر الذي أعاق سير العمل بعض الشيء

الموضوع  إجراء المقابلة المصورة معنا، بحجة أن األمرتردد أعوان مديرية التجارة في بادئ   -3

  ).الصين والجزائر( واقتصاد الدولتين  استراتيجيةحساس ويمس 

  ...)مجهز أستوديوالكاميرا، الميكروفون، حامل الكاميرا، ( انعدام الوسائل التقنية   -4

على مستوى قسم علوم اإلعالم واالتصال األمر الذي كبدنا عناء البحث عن هاته الوسائل 

 . التقنية والحصول عليها بمفردنا
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  :الجدول الخاص بالسيناريو التنفيذيتصميم  -1-2

رقم  رقم اللقطة المكان والزمان نوع اللقطة مضمون اللقطة اإلضاءة التعليق/ الحوار الموسيقى الضجيج

 المشهد

  

/ 

موسيقى 

  تشويقية 

suspense 

  

/ 

  اصطناعية 

Flash  الكاميرا  

جنيريك البداية، عنوان الربورتاج، اسم 

المخرج، المعلق، المصور، التركيب، 

 ...المشرف على المشروع

  لقطة عامة

Plan général 

  

  صباح/  داخلي

 

  

1 

  

1  

 

  

/ 

  

/ 

  

 نص التعليق

ة يطبيع

االعتماد على (

  )ضوء الشمس

المحالت التجارية + سوق المطمر 

 .الناس يتجولون والباعة

  لقطة عامة

Plan général 

  

  صباح /خارجي

 

  

1 

  

2 

  

/ 

  

/ 

  

 نص التعليق

ة يطبيع

االعتماد على (

 )ضوء الشمس

La foire المعرض 

  .السلع والمعروضات فيه

  لقطة جامعة

Plan 

d’ensemble 

  

  صباح /خارجي

 

  

2 

  

2 

  

  

 حركة السوق

  

  

/ 

  

  

  حوار مع بائع 

 

  

  

  اصطناعية 

 

  

  

  مقابلة مع بائع

  

 

مقربة  لقطة

  صدرية

Plan 

rapproché 

poitrine 

  

  

  صباح /خارجي

  

 

  

  

1 

  

  

3 

  

 حركة السوق

  

/  

 

  

 حوار مع المستهلك

ة يطبيع

االعتماد على (

 )ضوء الشمس

  

    1مقابلة مع مستهلك رقم

  

 

  مقربة صدرية

Plan 

rapproché 

poitrine 

  

تصوير خارجي 

 صباح

  

2 

  

3 
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أصوات طبيعية 

للناس داخل 

  المحل التجاري

 

/ 

 

 حوار مع المستهلك

 

 طبيعية

 

  2مقابلة مع مستهلك رقم

 

Plan 

rapproché 

taille  

  

  صباح/  داخلي

 

 

3 

 

3 

  

/ 

  

/ 

  

  حوار مع أستاذ

 في علم االجتماع

  

  اصطناعية 

 

  

  مقابلة مع أستاذ في علم االجتماع

 

  مقربة صدرية

Plan 

rapproché 

poitrine 

  

  صباح/  داخلي

 

  

1 

  

4 

  

/  

  

/ 

  

 نص التعليق

  

 طبيعية

  سلع وبضائع طبيعية

 ...)مالبس، لعب، أحذية( 

  لقطة جامعة

Plan 

d’ensemble 

  

  صباح/  داخلي

 

  

1  

 

  

5 

حركة السوق 

وضوضاء 

  الشارع 

  

/ 

  

 حوار مع المستهلك

    

  طبيعية

 

  

   3مقابلة مع مستهلك رقم 

  

  لقطة متوسطة

Plan moyen 

  

 صباح /خارجي

  

2 

  

5 

  اصطناعية  حوار مع طبيب /  /

Flash الكاميرا 

مقابلة مع طبيب أخصائي جلد في 

 العيادة 

لقطة مقربة 

 صدرية

  صباح/  داخلي

 

1 6 

  

/  

  

/ 

  

 نص التعليق

  

  طبيعية

 

إقبال المواطنين على الشراء  تصوير

 وحركتهم العفوية في السوق 

  لقطة جامعة

Plan 

d’ensemble 

  

 صباح /خارجي

  

1 

  

7 
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/  

  

/  

 

  

حوار مع بعض 

 أعوان الرقابة

  

  اصطناعية

Flash الكاميرا 

  

مقابلة مع اعوان الرقابة  وقمع الغش 

 بمديرية التجارة لوالية مستغانم

Plan 

rapproché 

taille 

  

  صباح/  داخلي

 

 

  

1 

  

8 

  

  

  

/  

  

  

  

/ 

  

  

  

 نص التعليق

  

  

  

  طبيعية

 

  

  

  

تصوير خارجي لمحكمة مستغانم 

  والتركيز على رمز العدالة

  لقطة جامعة

Plan 

d’ensemble  

+  

  جدا مقربةلقطة  

Très grand 

plan 

 

 

 

 صباح /خارجي

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

  

/  

  

/ 

  

 حوار مع محامي

  

  اصطناعية

 

  

 مقابلة مع محامي معتمد 

  مقربة صدرية

Plan 

rapproché 

poitrine 

  

  صباح/  داخلي

 

  

2 

  

9  

  

/  

  

/ 

  

 نص التعليق

  

  طبيعية

 

  

أواني، مواد ( سلع وبضائع صينية 

 )منزليةتجميل، أدوات كهرو 

  

  مقربة جدالقطة

Très grand  

plan 

  

  صباح /خارجي

 

  

1 

  

10  

  

  حركة السوق

  

/ 

  

  حوار مع بائع 

  اصطناعية

Flash الكاميرا 

  

  مقابلة مع بائع مالبس محلية

  لقطة متوسطة

Plan moyen  

  

 صباح /خارجي

  

2 

  

10  
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   taille 

  

/  

  

/ 

  

  حوار معأستاذ

 دفي علم االقتصا

  

  اصطناعية

 

  

 االقتصاد أستاذ في علممقابلة مع 

  مقربة صدرية

Plan 

rapproché 

poitrine 

  

  صباح/  داخلي

 

  

1 

  

11  

  

/  

  

/ 

  

 نص التعليق

  

  طبيعية

 

سلع ومنتوجات صينية وسلع وماركات 

  عالمية ومحلية

  لقطة جامعة

Plan 

d’ensemble 

  

 صباح /خارجي

  

1 

  

12  

  حوار مع أستاذ /  /

 في علم االجتماع

  اصطناعية

 

  صباح/  داخلي مقربة صدرية استاذ في علم االجتماعمقابلة مع 

 

1 13  

  

/  

  

/ 

  

  حوار مع أستاذ

 دفي علم االقتصا

  

  اصطناعية

 

  

  مقابلة مع استاذ في علم االقتصاد 

 

  

  مقربة صدرية  

 

 

  صباح/  داخلي

 

  

1 

  

14  

بعض   حوار مع /  /

 أعوان الرقابة

  اصطناعية

 

عوان الرقابة  وقمع الغش مقابلة مع أ

 بمديرية التجارة لوالية مستغانم

Plan moyen  

taille 

  صباح/  داخلي

 

1 15  

  

/  

  

/ 

  نص التعليق

  )خاتمة الموضوع(

 

  

 ةطبيعي

  

 السوق الجزائرية

  لقطة جامعة

Plan 

d’ensemble 

  

  خارجي صباح

 

  

1 

  

16  

  اصطناعية / تشويقية  /

 

  لقطة عامة جينيريك النهاية 

Plan général 

  داخلي

 صباح

1  17  
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  :مرحلة ما قبل االنتاج -1

  :  Synopsis* سيسبالسينو  -1- 1  

اهرة االقبال الكبير والمتزايد على البضائع والسلع الصينية تناول الموضوع هذا الربورتاج ظ   

األخيرة، حيث توطدت العالقات االقتصادية بين في األسواق الجزائرية، خاصة في السنوات 

الجزائر والصين االمر الذي أذى إلى ارتفاع نسبة المبادالت التجارية بينهما، وهذا ما شجع 

إن هذا االستهالك                .على تواجد هذه المنتجات التي أغرقت السوق الجزائرية

الكبير والهائل لهذه السلع بالموازاة مع السلع المحلية واألوروبية األخرى من قبل المواطن 

في حين تبقى ثقافة  ،ثقافية وغيرها  ،اجتماعيةالجزائري يعود لعدة عوامل اقتصادية، 

جهة، وتعرقل  االستهالك المتزايدة للمنتوج الصيني تهدد سالمة وصحة المستهلك الجزائري من

ومن اجل تسليط الضوء على .                  عجلة النمو لالقتصاد الوطني من جهة أخرى

تحديد أسباب ودوافع هذا االقبال    هذه الظاهرة، اخترنا والية مستغانم نموذجا، محاولين بذلك 

التي ساهمت  على المستهلك الجزائري اوال واالقتصاد المحلي ثانيا،         ومعرفة العوامل

  .األسواق الجزائرية بالمنتوج الصينيفي غياب دور الرقابة، امام ظاهرة االغراق التي تشهده 

 ،وفي االخير سنعمد إلى طرح الحلول واإلجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة وتدارك الوضع    

عية حماية وذلك بإجراء مقابالت مع أستاذة في علم االجتماع، علم النفس، علم االقتصاد، جم

  المستهلك ومديرية التجارة لوالية مستغانم وبالتحديد أعوان الرقابة وقمع الغش، 

  

هو وصف مختصر لعرض فيلم ما، وهذه الخالصة تكون في بضعة أسطر ومخصصة بصورة رئيسية نقال : السينوبسيس *

فائز بشور، ص : المصطلحات السنيمائية، ترجمة، أستاذة في جامعة باريس، السربون الجديدة، معجم ماري تيريز جورنو: من

101.  
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الصحي للوالية باإلضافة إلى أخذ رأي بعض المواطنين حول الموضوع، وكذا وكذا القطاع 

  .أصحاب المحالت التجارية والباعة
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 1-3- البطاقة التقنية عن للموضوع:

.طاطة لطروش: إخراج      

.تاربينت محمد الطاهر/ طاطة لطروش: تصوير      

. طاطة لطروش: صوت      

.الشارف دويدي: إضاءة      

.تاربينت محمد الطاهر: ديكور      

.تاربينت محمد الطاهر/ الشارف دويدي: مونتاج      

.دقيقة 26: المدة     

.2014: سنة االنتاج    
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لقطة جامعة  ثابتة أمامية .سياسة اقتصاد السوق / /

p.g  

صورة الرتفاع 

معدالت النمو 

االقتصادي 

 .العالمي

  ثا 4

 

04 

وتطوير عالقاتها التجارية مع  / /

العديد من الدول الرائدة في 

 .مجال التصنيع

 fixكاميرا  غطسية

تقنية 

  الزوم

لقطة جامعة 

p.e 

صورة لمؤتمر 

عالمي للدول 

في  المصنعة

 العالم

 05 ثا 46

 fixكاميرا  غطسية  .على رأسها الصين الشعبية / /

تقنية 

 الزوم

لقطة جامعة 

p.e 

عالم الجزائر 

 .وعالم الصين

 06 ثا 1

هذه األخيرة التي استطاعت  / /

 .في السنوات القليلة الماضية

عكس 

غطسية 

c.p  

 fixكاميرا 

تقنية 

 الزوم

p.r.taille   صورة لممثل

جزائري دبلوماسي 

ودبلوماسي صيني 

في اطار التوقيع 

على عقد شراكة 

 .بين البلدين

 07 ثا 5

لقطة جامعة  ثابتة أمامية .فردا مختلف منتوجاتها / /

p.e 

معرض للسلع 

 .الصينية

 08 ثا 3

في االسواق الجزائرية حيث  / /

بلغت صادرات الصين إلى 

  .الجزائر مع مطلع سنة

عكس 

غطسية 

c.p 

 fixكاميرا 

تقنية 

 الزوم

+ ةلقطة جامع

p.r.poitrine 

صورة لمصنع 

صيني وعمال 

 .صينيون

 09 ثا 6

مليار  6.820، 2013 / /

 .دوالر

 fix كاميرا غطسية

 تقنية

 الزوم

لقطة جامعة 

p.e  

صورة لحاويات 

في الميناء 

 .التجاري للجزائر

 10 ثا 6

كم هائل من البضائع  / /

 .الصينية

 +ةلقطة جامع  ثابتة أمامية

p.r. taille 

محل ألحد التجار 

متخصص في بيع 

 .مالبس األطفال

 11 ثا 3

لقطة جامعة  ثابتة أمامية .التي أضحت تغزو السوق / /

p.e 

تشكيلة متنوعة 

من مستحضرات 

  التجميل

  

  

 

  ثا 4

  

  

  

 

12  
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الجزائرية في مخلف  / /

 .القطاعات والتي تعرف اقباال

+ لقطة جامعة  ثابتة أمامية

p.amiricain 

محل ألحد التجار 

متخصص في بيع 

  .ألعاب االطفال

 

  13 ثا 5

كبيرا عليها من طرف  / /

 .المستهلك الجزائري

لقطة جامعة  ثابتة أمامية

p.e 

حركة الناس في 

 .السوق

  14 ثا 4

حركة 

الناس 

في 

 الطريق

البضاعة الصينية رخيصة (  /

مقارنة بالبضائع المحلية 

 )واألوروبية المستوردة

أحد المستهلكين  p.r.poitrine ثابتة أمامية

 .يتحدث

  15 ثا 6

حركة 

الناس 

في 

 الطريق

ألن البضائع الصينية هي (  /

األكثر رواجا في األسواق 

والمستهلك يهمه السعر 

المنخفض وكل واحد حسب 

 .)إمكانياته

أحد المستهلكين  p.r.poitrine ثابتة أمامية

 يتحدث

  16 ثا 6

حركة 

الناس 

في 

 الطريق

لو كان دخلي جيدا (  /

على : الشتريت سلعة جيدة

حسب مدخولي ال يوجد حل 

 ).آخر

أحد المستهلكين  p.r.poitrine ثابتة أمامية

 .يتحدث

0.61 

 ثا

17  

حركة 

 السوق

عندما تقول سلعة مستوردة ( /

معناه سلعة صينية هي 

نها رخيصة االكثر رواجا أل 

 .)مقارنة بالسلع المحلية

أحد البائعين  p.r.poitrine ثابتة أمامية

 .يتحدث

  18 ثا 9

حركة 

 السوق

المجتمع الجزائري مدخوله ( /

قليل وكل المستهلكين 

يفضلون السلع الرخيصة 

 )حسب دخلهم

أحد البائعين  p.r.poitrine ثابتة أمامية

 .يتحدث

  19 ثا 10

هذه الظاهرة التي اصبحت  / /

تفرض نفسها بنفسها امام 

 .الخيارات

لقطة جامعة  ثابتة غطسية

p.e 

منتوجات صينية 

مستحضرات (

 .)التجميل

  20 ثا 7

للمستهلك الجزائري الذي  / /

يبقى عاجزا عن مقاومة 

 .األسعار

لقطة جامعة  ثابتة  أمامية

p.e 

حركة الناس وسط 

شارع تجاري 

  .بالمدينة

  21 ثا 5
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المغرية للمنتجات الصينية  / /

  .على الرغم من غياب

  

 

لقطة جامعة  ثابتة أمامية

p.e 

حركة الناس وسط 

شارع تجاري 

 .بالمدينة

  22 ثا 5

حذاء نسوي عليه  لقطة كبيرة جدا t.g.p أمامية  .عامل الجودة فيها / /

 .ماركة صينية

  23 ثا 2

ويبقى هذا اإلقبال الكبير على  / /

 .المنتوج الصيني تحكمه

لقطة جامعة  ثابتة أمامية

p.e 

المستهلكين حركة 

في إحدى 

المعارض التجارية 

 .في المدينة

  24 ثا 5

صورة لرجل  p.r.taille ثابتة أمامية  عدة / /

 .مهموم

  25 ثا 1

عكس  عوامل / /

 غطسية

 fix كاميرا

 تقنية

 الزوم

لقطة جامعة 

p.e 

سهم يشير إلى 

ارتفاع مستوى 

الضغوطات 

 .االجتماعية

  26 ثا 1

لقطة جامعة  ثابتة أمامية .نفسية واجتماعية / /

p.e 

صورة عائلة كبيرة 

من المجتمع 

 .الجزائري

  27 ثا 1

زقزقة 

 العصافير

/ 
عندما نحب أن نتكلم عن (

المنتوجات الصينية أو على 

إقبال المواطن الجزائري على 

 )هذا المنتوج

حوار مع طبية  p.r.poitrine ثابتة أمامية

 .نفسانية

  28 ثا 48

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية .بالرغم من التحذيرات / /

p.e 

حركة المواطنين 

وسط شارع تجاري 

 .للمدينة

  29 ثا 1

التي يقدمون عليها لكي نفهم  / /

هذا الشيء يجب علينا ان 

 .نعرف

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

حركة المواطنين 

وسط شارع تجاري 

 .للمدينة

  30 ثا 5

الدافع الذي جعل ذلك  / /

  .اإلنسان يقبل

  

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

حركة المواطنين 

وسط شارع تجاري 

 .للمدينة

  31 ثا 4
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زقزقة 

 العصافير

على انتهاج سلوك معين، ( /

يجب ان نعرف له حاجة في 

حد ذاته كاألكل واللباس، 

 .)حاجة موجودة في نفسه

  ثابتة  أمامية

  

  

p.r.poitrine  حوار مع طبية

 .نفسانية

  32 ثا 36

عليه ان يحققها وٕاذا لم وجب  / /

يستطيع سيصاب بإحباط 

 نفسي

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

شوارع تجارية 

 بالمدينة

  33 ثا 15

زقزقة 

 العصافير

لكن دخله ال يكفي لتلبية ( /

حاجيات أسرته فهو يضطر 

لشراء سلعة رخيصة ويلبي 

 .)حاجته بأي طريقة

حوار مع طبية  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 .نفسانية

  34 ثا 8

الظاهرة ترتبط  ن هذهكما أ / /

 .ارتباطا وثيقا بالجانب

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

حركة الناس وسط 

 .شوارع المدينة

  35 ثا 46

عكس   .المادي / /

  غطسية

 fix كاميرا

 تقنية

  الزوم

 لقطة كبيرة جدا

t.g.p 

صورة للنقود 

 الجزائرية

  36 ثا 1

بالمستوى المرتبط بدوره  / /

 .المعيشي الدون المتوسط

عكس 

  غطسية

 fix كاميرا

 تقنية

  الزوم

 لقطة كبيرة جدا

t.g.p 

صورة للنقود 

 .الجزائرية

  37 ثا 4

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية للمواطن الجزائري / /

p.e 

حركة المستهلكين 

في إحدى معارض 

 .المدينة

  38 ثا 3

حركة 

طلبة 

 الجامعة

  .الجزائريميزانية الفرد  -( /

الدخل الجزائري ضعيف  -

جدا مقارنة بالدول األخرى، 

وبالتالي هو يقدم على شراء 

  ).منتوج

حوار مع أستاذ  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 .في علم االجتماع

  39 ثا 14

مغري الثمن، وٕان لم يكن هذا  / /

 .المنتوج من حيث صالحياته

  أمامية

  

  

  

  

سفرية من 

اليسار إلى 

  اليمين

  

  

  لقطة جامعة

p.e 

حركة المستهلكين 

في إحدى معارض 

 .المدينة

  40 ثا 7
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أو ديمومته ال يستقر على  / /

  .زمن طويل

نقطة اخرى غياب الثقافة 

االستهالكية، واقبال 

المواطنين على السلعة دون 

ما معرفة المواد االولية 

 .المكونة لها

سفرية من   أمامية

اليسار إلى 

  اليمين

لقطة جامعة 

p.e 

  41 ثا 19 شارع المطمر

حركة 

طلبة 

 الجامعة

نقطة ثالثة وهي عدم الثقة ( /

في المنتوجات الجزائرية وهذا 

 .)كاه مرتبط بالذهنية الثقافية

حوار مع أستاذ  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 في علم االجتماع

  42 ثا 51

على الرغم من البضائع  / /

الصينية تتفاوت في الجودة 

فإنها تشكل المالذ ومع ذلك 

 .األول للمستهلك الجزائري

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

معرض لمنتوجات 

 صينية

  43 ثا 11

حركة 

 السوق

وفي مجال تخصصه المادة ( /

السيليكون اكثر رواجا هي 

  .)وهي صناعة صينية

  44 ثا 10 حوار مع بائع p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

حركة 

 السوق

مستحضرات التجميل أغلبية ( /

من الصين، الزبائن يبحثون 

عن مواد رخيصة خاصة 

الصينية منها ألنها مقلدة 

 .)للماركات العالمية

  45 ثا 23 حوار مع بائع p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

  

حركة 

 السوق

  

/  

 

هذه البودرة صناعة صينية (

وهذه أخرى أصلية االولى 

دج والثانية  250سعرها 

  )دج 1500

  46 ثا 15 حوار مع بائع r.p.taille  ثابتة  أمامية

سلعة صينية رخيصة والسلع ( / /

الموجودة في المحالت 

 .)التجارية غالية

  47 ثا 46 حوار مع مستهلك p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

يوجد ناس مرغمة على ( / /

شراء هذه السلعة على الرغم 

 .)من المخاطر الموجودة فيها

  48 ثا 7 حوار مع مستهلك p.r.poitrine  ثابتة  أمامية
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عندي ثالثة أوالد أشتري ( / /

سلع صينية رخيصة أحسن 

من أن أشتري سلع أوروبية 

 .)غالية

  49 ثا 6 حوار مع مستهلك p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

الناس تعلم أن لها مضرة ( / /

  .)للصحة لكنها تشتريها

  50 ثا 5 حوار مع مستهلك p.r.epolle  ثابتة  أمامية

فرخص أسعار هذه  / /

المنتوجات وتقليدها لجميع 

الماركات العالمية جعل 

المستهلك الجزائري يفضلها 

 .على غيرها

سفرية من   أمامية

إلى  اليمين

  اليسار

لقطة جامعة 

p.e 

مستحضرات 

 تجميل صينية

  51 ثا 9

بالرغم من المخاطر الصحية  / /

 .التي تحمله

  + لقطة جامعة  ثابتة  أمامية

p.r.poitrine 

محل لبائع مالبس 

 أطفال

  52 ثا 6

كل المواد التي سعرها ( / /

رخيص تنزع منها المواد 

الحافظة التي تحمي 

المستهلك نجدها في اغلب 

: االحيان في مواد التجميل

غسول الشعر، مرهم واقي 

الشمس، ايضا نجدها في 

المالبس واحذية والتي قد 

 .)تتسبب بمرض اإلكزيما

حوار مع طبيب  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 جلد

1.89 

 ثا

53  

يبقى السؤال مطروحا عن  / /

دور الرقابة هما وكيف يمكن 

 .التعامل مع هذه الظاهرة

سفرية من   أمامية

اليمين إلى 

  اليسار

لقطة جامعة 

p.e 

معروضات صينية 

 في االسواق

  54 ثا 6

التي صارت تستدعي اهتماما  / /

 أكثر من طرف السلطات

 .المعنية

سفرية من   أمامية

اليمين إلى 

  اليسار

لقطة جامعة 

p.e 

معروضات صينية 

 في االسواق

  55 ثا 6

أشغال 

 بناء

 25اليوم يوجد حوالي ( /

مفتشية على مستوى الحدود 

للرقابة، ففيه مراقبة للمواد 

لكن هذا اليكفي الغش 

  .)موجود

 

حوار مع مدير  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 بالواليةالتجارة 

0.65 

 ثا

56  



 

68 

 

عوان مديرية التجارة أ / /

يقومون بمجهودات كبيرة 

لجنة ، اللمحابة هذه الظاهرة

تاجر غير  2323أحصت 

شرعي وفيه مخابر على 

مستوى الجهوي لمراقبة ال

 .النوعية

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

شارع تجاري 

 بالمدينة

0.92 

 ثا

57  

ال شك أن مديرية التجارة  / /

للتعاون مع السلطات المحلية 

يعملون بشكل مستمر للحد 

 .لهذه الظاهرة

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

شارع تجاري 

 بالمدينة

  58 ثا 4

فما هو العامل االساسي الذي  / /

يشجع على تواجد هذا الكم 

 .الهائل لهذه المنتجات

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

شارع تجاري 

 المطمر بالمدينة

  59 ثا 22

يوجد متعاملين اقتصاديين ( / /

نزهاء يستوردون السلع 

حسب الموصفات العامية إال 

أنه لألسف البعض منهم ال 

 .)يحترم المواصفات

    ثابتة  أمامية

r.p.taille  

  

  

 

حوار مع رئيس 

مصلحة حماية 

المستهلك وقمع 

 الغش

  60 ثا 21

المتعامل االقتصادي بطبيعة  / /

الحال يبحث عن فائدته، 

مازلنا نعتمد على الدولة ثم 

، الدولة ال تستطيع الدولة

 .تحمي كل الناس

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

 0.99 سوق تجارية

 ثا

61  

وعلى الرغم من المجهودات  / /

المضنية التي تقوم بها 

مديرية التجارة يبقى 

مهددا المستهلك رهينة الغش 

 .في صحته

سفرية من   أمامية

اليمين إلى 

  اليسار

لقطة جامعة 

p.e 

معروضات صينية 

 متنوعة

  62 ثا 58

أصوة 

 المارة

العامل االساسي المتسبب ( /

في هذه الظاهرة هو 

المستهلك الذي يقتني هذه 

  .المنتوجات

ودورنا كمنظمة إننا نقوم 

حوار مع رئيس  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

جمعية حماية 

 المستهلك

  63 ثا 41
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  بتحسيس المستهلك بخطورة

 .)هذه المنتوجات

أصوة 

 المارة

المصالح  2013في ( /

المعنية حجزت مليون وحدة 

منها ألعاب االطفال، العطور، 

قطع غيار السيارات، سجائر، 

قائمة ...معجون االسنان

 .)طويلة

حوار مع رئيس  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

جمعية حماية 

 المستهلك

0.88 

 ثا

64  

يصل التنوع بالمنتجات  / /

الصينية إلى حد اإلبهار فمن 

 .اإلبرة والخيط

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

معرض للسلع 

 صينية

  65 ثا 6

مرورا بكافة األجهزة الكهرو  / /

 .منزلية

عكس 

  غطسية

 fix كاميرا

 تقنية

  الزوم

لقطة كبيرة جدا 

t.g.p 

صورة لمواد كهرو 

 منزلية

  66 ثا 4

المالبس واالحذية واأللعاب  / /

  .ومستحضرات التجميل

 

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

بضائع صينية 

 متنوعة

  67 ثا 3

وصوال إلى الدرجات  / /

  .والسيارات

 

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

معرض للسيارات 

 الصينية

  68 ثا 4

وبغض النظر عن جودة  / /

االمر الذي المنتج او نوعيته 

 يهدد نمو االقتصاد المحلي

استعراضية   أمامية

من اليسار 

  إلى اليمين

لقطة جامعة 

p.e 

معرض للسيارات 

 الصينية

  69 ثا 8

المنتوجات المحلية ال تقدر ( / /

على منافسة المنتوجات 

الصينية ألنه ليس لديها خبرة 

في هذا المجال وال الكفاءة 

كما أن الجزائر تريد أن تنظم 

إلى المنظمة العالمية للتجارة 

بالتالي ال تقدر أن تنظم إلى 

المنظمة وتحمي االقتصاد في 

 .)نفس الوقت

حوار مع أستاذ  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 في علم االقتصاد

2.11 

 ثا

70  

إن هذه المنافسة القوية التي  / / لقطة جامعة   ثابتة  أمامية منتوجات صينية    71 ثا 15



 

70 

 

 نتوجات الصينيةمتفرضها ال

تدخل ضمن استراتيجية 

 .عالمية

p.e وجزائرية 

الصين هي مصنع العالم ( / /

عندها استراتيجية االسعار وال 

تترك مجال للمنافسة، هذه 

تسمى االقتصاديات السلمية 

  .)التي تفسر هذه الظاهرة

 

حوار مع أستاذ   p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 دفي علم االقتصا

1.04 

 ثا

72  

منتوجات مختلفة واثمان  / /

مغرية تجل المستهلك 

الجزائري يقتني دون التفكير 

في منشأ السلعة وال المواد 

األولية المكونة لها، طاهرة 

 أرهقت الجميع فما الحل

سفرية من   أمامية

اليمين إلى 

  اليسار

لقطة جامعة 

p.e 

منتوجات صينية 

في معارض 

 تجارية

  73 ثا 26

في  المسألة محسوم امرها( / /

التنشأة االجتماعية للفرد 

المدرسة، االسرة، الجانب 

حمالت تحسيسية، (اإلعالمي

أيضا دور جمعية حماية 

 )المستهلك

حوار مع أستاذ  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 الجتماعفي علم ا

1.53 

 ثا

74  

إننا اليوم نقطع مرحلة غزو  / /

الثقافي لنواجه مرحلو الغزو 

الصناعي فكيف يمكن 

لمؤسسات الصغيرة الوقوف 

 في وجه هذا التيار

 fix كاميرا  أمامية

 تقنية

  الزوم

لقطة جامعة 

p.e 

صور لمصانع 

 وعمال يعملون

  75 ثا 18

نقترح التكوين في الجانب ( / /

االنتاجي  يري،التسي

 )والتسويقي

حوار مع أستاذ  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

 دفي علم االقتصا

0.96 

 ثا

76  

هذه جملة الحلول كانت  / /

يين ترحة من قبل االخصائالمق

فما هي الحلول التي جاء بها 

 هل الميدانأ

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

La rue de 

lion  

  77 ثا 10



 

71 

 

يجب على المستهلك أن ( / /

يثقف نفسه، فالمستهلك 

 .)عنده دور

حوار مع رئيس  r.p.taille  ثابتة  أمامية

مصلحة حماية 

المستهلك وقمع 

  .الغش

  

  

 

0.79 

 ثا

78  

مهم جدا ان يتحلى بالوعي  / /

والحرص خاصة إذا ما ارتبط 

االمر  بالحفاظ على صحته 

 .وسالمته

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

صور لمواطنين 

يمشون في شوارع 

  المدينة

  

  

 

  79 ثا 14

هناك قانون واحد يحمي ( / /

الذي  03-09المستهلك هو 

يعمل على الخد من هذه 

الظاهرة يجب ان نعمل سويا 

حتى يتمكن المستهلك من ان 

يبقى على اتصال مع 

 .)المتعامل االقتصادي

حوار مع رئيس  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

جمعية حماية 

 المستهلك

1.14 

 ثا

80  

إن المسؤولية تقع على  / /

عاتق الجميع فال شك ان 

ومؤسسات  السلطات المحلية

 المجتمع المدني

مدير التجارة وهو  p.r.poitrine  ثابتة  أمامية

يقوم بعمله داخل 

 مكتبه

  81 ثا 8

ملزمة بتقديم الدعم  / /

للمستهلك باعتباره المحرك 

 االساسي لعملية االستهالك

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

حركة المستهلكين 

في معارض 

 الوالية

  82  ثا 14

لذا يتوجب عليه اكتساب  / /

سليمة ثقافة استهالكية 

تؤهله التخاذ السلوك األنسب 

فب سبيل حماية نفسه من 

األضرار الصحية لهذه 

  .المنتجات من جهة

  

لقطة جامعة   ثابتة  أمامية

p.e 

سلع وبضائع 

 مختلفة

1.54  

  ثا

83  



 

72 

 

 

وتشجيعه للمنتوج المحلي  / /

باقتناء كل ما يمكن أن يكون 

جزائريا للحفاظ على النمو 

االقتصاد الوطني من جهة 

  .أخرى

 

استعراضية   أمامية

من االعلى 

إلى 

  األسفل

لقطة جامعة 

p.e 

    trois  شارع 

pond  وحركة

 المواطنين فيه

  84  ثا 11

جامعة عبد الحميد ابن  إخبارية /

باديس مستغانم كلية العلوم 

االجتماعية قسم علوم 

االعالم واالتصال قدم لكم 

روبورتاج مصور لنيل شهادة 

الماستر في السمي البصري 

: والفضاء العمومي حول

البضاعة الصينية في أسواق 

  مستغانم

  -بين مغرياتها ومخاطرها -

لطروش : من إعداد الطالبة

  طاطة

لطروش طاطة، : تصوير

  .تاربينت محمد الطاهر

  شارف دويدي: اإلضاءة

  لطروش طاطة: التعليق

  تاربينت محمد طاهر: ديكور

  ،تاربينت محمد طاهر :تركيب

  .شارف دويدي

  .لطروش طاطة: اإلخراج

مرتاض : تحت اشراف

  .نافوسي لمياء

  2014جوان : انتاج

 

 0.91 جنيريك النهاية لقطة عامة  ثابتة  أمامية

  ثا

85  
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  : بورتاج المصور  و جدول التقطيع الخاص بالر 

  

  النقطة

  

  شريط الصورة

  

  شريط الصوت

  رقم

  اللقطة

مدة 

  اللقطة

  

نوع   مضمون اللقطة

  اللقطة

حركة 

  االكامير 

زوايا 

  التصوير

  

  الحوار

  

  الموسيقى

  

  الضجيج

01 47  

  اث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جنيريك البداية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لقطة 

  عامة

p.g  

جامعة عبد الحميد ابن  -  أمامية  ثابتة

باديس مستغانم كلية 

  العلوم االجتماعية

قسم علوم االعالم  -

  واالتصال

يقدم روبورتاج مصور  -

لنيل شهادة الماستر في 

السمعي البصري والفضاء 

  العمومي

البضاعة : تحت عنوان -

الصينية في أسواق 

  مستغانم

  بين مغرياتها ومخاطرها

: من إعداد الطالبة -

  .طاطةلطروش 

مرتاض : تحت إشراف -

  .نافوسي لمياء

: السنة الجامعية -

2013/2014  

    إخبارية

  خريطة الجزائر  ثا 2  02

  

  

لقطة 

  جامعة

p.e 

 fix  كاميرا

  تقنية الزوم

Trabling 

optic  

عكس 

  غطسية

c.p 

    تسعى الجزائر اليوم -

  

  

  

  

صورة تعبر عن ارتفاع   ثا 3 03

مؤشر نمو االقتصاد 

  .العالمي

لقطة 

عامة 

p.g 

جاهدة إلى االندماج في   أمامية  ثابتة

االقتصاد العالمي من خالل 

  .تبنيها
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  :اجــــــــتـــــــة اإلنــــــلرحـــــم - 2     

  )معاينة أماكن التصوير( :المعاينة      

للموضوع تم الشروع في اإلطار التطبيقي، واالتفاق  بعد التحضير النظري والمنهجي    

مع األستاذة المشرفة على أطراف المقابالت، وهم أعوان مديرية التجارة لوالية مستغانم، 

رئيس جمعية حماية المستهلك بالوالية، باإلضافة إلى بعض المستهلكين والبائعين، وكذا 

م االقتصاد، ضف إلى ذلك طبيب أساتذة متخصصين في علم االجتماع، علم النفس، وعل

  .والحساسية مختص في أمراض الجلد

كانت البداية بخروجنا نحن طاقم العمل المتكون من المخرجة، المصور، ومهندس     

  .ويرماكن التصأ اإلضاءة في جولة استطالعية لمعاينة

فيها  وخلصنا إلى اختيار بعض األسواق والشوارع المعروفة في المدينة والتي تكثر    

، باإلضافة إلى المعارض التجارية  la rue de lionالحركة التجارية كشارع حي المطمر، 

)les foires( وكذا بعض المحالت التجارية حيث يسهل علينا استقطاب الكثير من ،

المقابالت المصورة معهم، ثم قصدنا مستشفى تشيكي  إجراءالمستهلكين والباعة من أجل 

والتي " بوشيخي سميرة " فارا بالوالية، والتقينا بالدكتورة األخصائية النفسانية العيادية السيدة 

أطلعناها على موضوع بحثنا، فكان لها تحليل نفسي دقيق حول الظاهرة األمر الذي شد 

 ي تقرر أن يكون على مستوى مكتبها بالمستشفىمعها موعد المقابلة الذ اهتمامنا، فحددنا

طالع أعوانها بالموضوع الذي إلثم توجهنا في المقابل إلى مديرية التجارة بالوالية، حيث تم ا

نحن بصدد العمل عليه، وثم االتفاق معهم على إجراء المقابالت على مستوى المديرية، بعد 

  .إحضار التصوير المتعددة من طرف الجامعة

، أستاذ متخصص في مجال التسويق ورئيس قسم "ني عبد القادربش"أستاذ : األساتذةأما   

أستاذ في علم االجتماع، اتفقنا على أن يكون  "بلحضري"علم االقتصاد والتسيير، واألستاذ 
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على مستوى مكاتبهم بالجامعة، جامعة عبد الحميد ابن باديس، كلية العلوم  التصوير معهم

  .االجتماعية

خدمي : لوالية مستغانم، السيد *ومن ثم كان لنا لقاء مع رئيس جمعية حماية المستهلك   

عبد الكريم الذي أبدي اهتماما بموضوعنا، واتفقنا معه على موعد تصوير المقابلة على 

  .مستوى مكتبة بمقر الجمعية

اسية في أمراض الجلد والحس األخصائيوثم االتفاق في نهاية األمر مع الطبيب     

على تاريخ وموعد المقابلة على مستوى عيادته الطبية بحي " بومدين ندير" الدكتور  

  .شمومة

  :التصوير    

في البداية شرعنا في تصوير أطراف المقابالت مع األساتذة بجامعة عبد الحميد ابن     

  .باديس، كلية العلوم االجتماعية

 28يوم : أستاذ في علم االجتماع: "بلحضري"فكانت لنا أول مقابلة مصورة مع أستاذ     

، اإلنسانيةصباحا، بإحدى المكاتب التابعة لقسم العلوم  09:30على الساعة  2014أبريل 

أستاذ مختص في التسويق : "بشني عبد القادر" األستاذثم كانت لنا مقابلتين مصورتين مع 

باحث في علم  "بد الرزاقمحمد عبوطغان "ورئيس قسم علم االقتصاد والتسيير، واألستاذ 

التابعة  األساتذةصباحا بقاعة  10:30على الساعة  2014ماي  04االقتصاد وذلك يوم 

  .لقسم علم االقتصاد والتسيير

انتقلنا لتصوير بعض األماكن التجارية في الوالية  2014ماي  05وفي اليوم التالي    

  الخاصة ى المعارض التجارية ، باإلضافة إلla rue de lion ، بالتحديد شارع المطمر

  . 81ص  1أنظر ملحق رقم *
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بوشيخي : " ثم كانت لنا مقابلة مع السيدة. وغيرها...ببيع مستحضرات التجميل، األلبسة

يوم  07نفسانية عيادية بمستشفى تشيكي فارا وذلك يوم  وأخصائيةدكتورة " سميرة 

زواال، ثم انتقلنا في نفس اليوم إلى مديرية التجارة حيث أجرينا 14:30على الساعة 2014

ومقابلة أخرى مع رئيس مصلحة حماية " محمد رمضاني "مدير التجارة السيد  مقابلة مع

  .15:30حدود الساعة  وذلك في" مصطفى الونجلي"المستهلك ومع الغش السيد 

س جمعية حماية أجرينا مقابلة مع رئي 11.00على الساعة  2014ماي  22وفي يوم     

  ".مة عبد الكريمبن خدو "المستهلك السيد 

جرينا مقابلة مع الطبيب أ 12:00في  حدود الساعة  2014جوان 11وفي يوم     

واعتمدنا على كاميرا رقمية  "بومدين ندير" الجلد والحساسية السيد  األمراضاألخصائي في 

  .ILVERTONST-308وميكروفون من نوع  canon 550Dمن نوع 

  

  :اإلنتاجمرحلة ما بعد   -3    

  :المشاهدة واختيار اللقطات    

التي تثري  حسن اللقطاتير، تتم عملية المشاهدة النتقاء أبعد االنتهاء من التصو     

  .الموضوع

في هذه المرحلة قمنا بمشاهدة المادة المصورة لعدة مرات حتى نتمكن في االخير من     

تحديد ما نريد االحتفاظ به وما يجب االستغناء عنه، وهذا وفقا لسيناريو مسطر مسبقا من 

المخصص لهذا  نيامالز  اإلطاراجل تسهيل عملية التركيب فيما بعد، وعدم الخروج عن 

  .بورتاج المصورو الر 
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  :التعليق

ن نص التعليق في العمل المصور يساعد على توضيح الهدف المرجو من خالل إ    

بورتاج مع و األلفاظ والعبارات الموحية حول الموضوع، باإلضافة إلى ذلك فالتعليق في الر 

  .بشكل جلي وواضح اإلعالميةالرسالة  إيصالوجود الصورة يمكننا من 

  :وقد اعتمدنا في كتابة نص التعليق على كل من    

 .السينوبسيس -

 .تاجو أهداف الربور  -

 .المادة المصورة التي تحصلنا عليها -

 :وكان نص التعليق كما يلي

الجزائر اليوم جاهدة إلى االندماج في االقتصاد العالمي من خالل تبنيها سياسة تسعى     

التجارية مع العديد من الدول الرائدة في مجال التصنيع اقتصاد السوق، وتطوير عالقاتها 

  .على رأسها الصين الشعبية

هاته األخيرة التي استطاعت في السنوات القليلة الماضية فرض مختلف منتوجاتها في     

، 2013الجزائرية، حيث بلغت صادرات الصين إلى الجزائر مع مطلع سنة  األسواق

تغزو السوق الجزائرية في  أضحتالبضائع الصينية التي  مليار دوالر كم هائل من 6.820

  .من طرف المستهلك الجزائري كبيرا عليها إقباالمختلف القطاعات، والتي تعرف 

 .استجواب مع مستهلك -

 .استجواب مع بائع -

الخيارات المحدودة للمستهلك  أمامترفض نفسها بنفسها  أصبحتهذه الظاهرة التي     

المعنوية للمنتجات الصينية على الرغم من  األسعاراجزا عن مقاومة الجزائري الذي يبقى ع
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الكبير على المنتوج الصيني تحكمه عدة  اإلقبالويبقى هذا . غياب عامل الجودة فيها

  .عوامل نفسية واجتماعية

 .استجواب مع دكتوراه في علم النفس -

الذي ينعكس بدوره في كما أن هاته الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب المادي، و     

  .المستوى المعيشي الدون المتوسط للمواطن الجزائري

 .ستاذ في علم االجتماعاستجواب مع أ -

     المالذ على الرغم من أن البضائع الصينية تتفاوت في الجودة، ومع ذلك فإنها تشكل    

  .االول للمستهلك الجزائري

 .استجواب مع مستهلك -

فرخص أسعار هذه المنتجات وتقليدها لجميع الماركات العالمية جعل المستهلك     

  .الجزائري يفضلها على غيرها، بالرغم من المخاطر الصحية التي تحملها

 .استجواب مع طبيب جلد -

التي  اهرةالتعامل مع هاته الظ يبقى السؤال مطروحا عن دور الرقابة هنا، وكيف يمكن     

  .هتماما أكثر من طرف السلطات المعنيةصارت تستدعي ا

 .استجواب مع مدير التجارة -

ال شك ان السلطات المحلية بالتعاون مع مديرية التجارة يعملون بشكل مستمر في     

سبيل الحد من هذه الطاهرة التي تعددت أسبابها، فما هو العامل األساسي الذي يساهم 

المنتجات والتي وجدت جوا منعشا لها في السوق ويشجع على تواجد هذا الكم الهائل لهاته 

  .الجزائرية
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 .استجواب مع رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالمديرية -

وعلى الرغم من المجهودات المضنية التي تقوم بها مديرية التجارة، يبقى المستهلك     

ات أضحت رهينة الغش واالحتيال، مهددا في ماله وصحته، خصوصا وأن هاته المنتج

  .تغرق األسواق بال منازع

 .استجواب مع رئيس جمعية حماية المستهلك -

والخيط مرورا بكافة  اإلبرة، فمن اإلبهاريصل التنوع بالمنتجات الصينية إلى حد     

وصوال إلى  ، والمستحضرات التجميلواأللعابالكهرومنزلية، المالبس واألحذية،  األجهزة

الذي يهدد نمو  األمرنظر عن جودة المنتج أو نوعيته، الدراجات والسيارات، وبغض ال

  .االقتصاد المحلي

   .استجواب مع أستاذ في علم االقتصاد -

إن هذه المنافسة القوية التي تفرضها المنتوجات الصينية في األسواق الجزائرية تدخل     

  .اقتصادية عالمية مفادها غزو أي سوق تجارية في العالم إستراتيجيةضمن 

 .استجواب مع أستاذ في علم االقتصاد -

منتوجات مختلفة، وأثمان مغرية تجعل المستهلك الجزائري، يقتني دون التفكير في منشأ     

وأخرى غير معروفة جلها من  السلعة وال المواد األولية المكونة لها، ماركات عالمية مقلدة،

  .بالد الجنس األصفر

  حل؟ظاهرة أرهقت جميع األطراف فما ال    

 .استجواب مع أستاذ في علم االجتماع -
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إننا اليوم نقطع مرحلة الغزو الثقافي لنواجه مرحلة جديدة، وهي الغزو الصناعي، فكيف 

هي االقتراحات التي جاء بها  يمكن لمؤسسات الصغيرة الوقوف في وجه هذا التيار، وما

  .األخصائيون في هذا المجال

 .استجواب مع أستاذ في علم االقتصاد -

الحلول التي  هي بالمقابل ، فمااألخصائيينكانت هذه جملة الحلول المقترحة من قبل     

  .جاء بها أهل الميدان

 .استجواب مع رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة -

بالحفاظ  األمرمهم جدا أن يتجلى المستهلك بالوعي والحرص، خاصة إذا ما ارتبط 

  .على صحة سالمة، ولكن هل يستطيع المستهلك وحدة أن يحمي نفسه

 .استجواب مع رئيس جمعية حماية المستهلك -

 إن المسؤولية تقع على عائق الجميع، فال شك أن السلطات المحلية ومؤسسات    

ر الذي يمثل العنص األخيرالمجتمع المدني ملزمة بتقديم الحماية والدعم للمستهلك، هذا 

  .األهم في هاته الحلقة، باعتباره هو المحرك األساسي لعملية االستهالك

في  األنسبلذا يتوجب عليها اكتساب ثقافة استهالكية سليمة، تؤهله التخاذ السلوك    

الصحية لهاته المنتجات من جهة، وتشجيعه للمنتوج  األضرارسبيل حماية نفسه، من 

جزائريا للحفاظ على نمو االقتصاد الوطني من جهة المحلي باقتناء كل ما يمكن أن يكون 

  .أخرى
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  :التركيب    

المراحل التي يتوقف عليها نجاح أو فشل أي منتج  همعملية التركيب من أعقد وأ تعد    

  .سمعي بصري

اختيار وترتيب المشاهدة وطولها الزمني على الشاشة بحيث تتحول هو فن  والتركيب    

  .المعنى موجهة إلى الجمهورإلى رسالة محددة 

والتركيب هو عملية تقنية يقوم بها المركب، وهي تعني تجميع اللقطات، وربطها     

  .باستبعاد اللقطات الصالحة من حيث المضمون أو النوعية

في  وفي عملنا هذا كان التركيب رقميا بواسطة جهاز كمبيوتر محمول خاص، واعتمدنا    

 2014ماي  18 :بداية من يوم يوما 28 التركيب في مدة ، وتمMAGIXذلك على نظام 

   .2014جوان  15 :إلى غاية يوم

  :الموسيقى    

بعد انتهائنا من عملية التركيب، ووضع نص  التعليق المناسب، قمنا باختيار الموسيقى    

المناسبة لطبيعة الموضوع، والتي وظفناها في جينيرك البداية والنهاية، وهي موسيقى 

تستعمل في بداية البرامج اإلخبارية عادة، ذات طابع اقتصادي، وذلك مالئمة الموضوع 

  .بورتاجو الر 

  :البداية شارة   

 .ابن باديس مستغانم عبد الحميد جامعة -

 .كلية العلوم االجتماعية -

  .واالتصال اإلعالمقسم علوم  -
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  :يقدم

  .بورتاج مصور لنيل شهادة الماستر في السمعي البصري والفضاء العموميو ر 

  :تحت عنوان

  - بين مغرياتها ومخاطرها –البضاعة الصينية في أسواق مستغانم 

  :من إعداد

  .الطالبة لطروش طاطة

  : األستاذة إشرافتحت 

  .نفوسي مرتاض لمياء

  .2014 -2013: السنة الجامعية

  :جينيريك النهاية    

 .جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم -

 .كلية العلوم االجتماعية -

 .قسم علوم االعالم واالتصال -

  :قدم لكم

  .والفضاء العموميشهادة الماستر في السمعي البصري بورتاج مصور لنيل و ر 

  :حول

  - بين مغرياتها ومخاطرها –لبضاعة الصينية في أسواق مستغانم ا
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  :من إعداد

  .الطالبة لطروش طاطة

  :تصوير

 .لطروش طاطة -

 .تاربينت محمد الطاهر -

  :تعليق

 .لطروش طاطة -

  :إضاءة

  .دويدي الشارف -

  :ديكور

 .تاربينت محمد الطاهر -

  :تركيب

 .الشارف دويدي -

 .الطاهرتاربينت محمد  -

  :إخراج

 .لطروش طاطة -
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  :تحت إشراف

 "نفوسي مرتاض لمياء" األستاذة -

  2014جوان : سنة التخرج

  :شكر خاص لكل من ساهم في نجاح هذا العمل

 .مديرية التجارة لوالية مستغانم -

 .عمال قطاع الصحة بمستشفى شيكي فارا -

 .قسم علوم االعالم واالتصال -

 .قسم علة االقتصاد والتسيير -

  .حماية المستهلك لوالية مستغانمجمعية  -
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 جمعية حماية المستهلك لوالية مستغانم

     

    Allergies, eczéma, irritations.........chaussures chinoises de 

tous les dangers. 

    érosion du pouvoir d’achat ne permet pas, à de nombreux 

Algériens de se vêtir et de se chausser comme ils veulent, ce 

qui explique leur engouement pour les pro...duits chinois 

malgré tous les risques que représentent plusieurs de ces 

produits sur leur santé. 

    Il y a quelques années les produits chinois étaient vendus à 

la sauvette ou par les vendeurs ambulants sur les trottoirs, 

notamment dans les grandes villes du pays. Mais aujourd’hui, 

la donne a complètement changé ; les chaussures et les habits 

chinois dominent le marché. Même beaucoup de commerçants 

qui ne commercialisaient pas les produits chinois auparavant 

ont fini par changer d’avis. Beaucoup d’entre eux d’ailleurs 

préfèrent les produits chinois car leurs prix sont plus 

abordables pour le citoyen algérien comparativement aux 

produits européens lorsque connaît le pouvoir d’achat et le 

niveau de vie. 

    Les importateurs, quant à eux, cherchent, bien sûr, le 

maximum de profit et de gain. Certes, le marché algérien en 
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matière d’habillement est diversifié, mais d’une manière 

générale et comme on le constate depuis quelques années, ce 

sont les habits chinois qui s’imposent sur le marché et ce 

malgré l’éradication de plusieurs marchés parallèles où 

généralement on vendait exclusivement les produits chinois. 

    Aujourd’hui, tout le monde sait que les chaussures 

chinoises représentent des dangers réels pour la santé. Les 

cas de personnes atteintes par des maladies dues aux 

chaussures portées sont nombreux. Beaucoup de personnes 

font état d’allergies, d’irritations aux pieds, de rougeurs et 

inflammations sur la peau à cause des chaussures dont la 

qualité des matières avec lesquelles elles sont confectionnées, 

est objet de suspicion et de doute. 

    Dans certaines chaussures, il y a des matières chimiques 

comme le nitrique, qui pourraient causer des maladies, des 

kystes, de l’eczéma ou autres. Cela n’est pas une rumeur, 

mais une réalité, car beaucoup de médecins confirment cet état 

de fait 

Les personnes diabétiques sont en effet les premières victimes 

de ces chaussures. D’après certaines sources plusieurs parmi 

elles ayant subi des infections dues aux allergies causées par 

les chaussures, sont arrivées au stade de l’amputation. 
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  جمعية حماية المستهلك لوالية مستغانم

sans commentaire.!!!! 

 



 

83 

 

      جمعية حماية المستهلك لوالية مستغانم

    Mesdames, attention au plomb dans les rouges a lèvre, 

même ce moyen esthétique n'est pas sûr, Il peut être la cause 

de nombreux cancers. 

Voici un petit test que vous pouvez faire vous-même… 

 

    Apoce Alger Protection et Orientation du Consomma...teur 

recommandent aux dames de ce méfier de certaines marques 

de rouge à lèvres car elles contiennent du plomb, le produit 

chimique dangereux pour la santé. Et certes les femmes qui 

connaissent la composition de leur rouge à lèvres ont tendance 

à réfléchir à deux fois avant d'appliquer leur produit favori sur 

les lèvres. 

    Le plomb est un poison qui peut être la cause de nombreux 

cancers... Plus le taux de plomb est élevé, plus il est intense 

de causer le cancer. 

     Comment savoir donc si votre rouge a lèvre contient du 

plomb? 

Voici un petit test que vous pouvez le faire vous-même: 

Mettre du rouge a lèvre sur votre main. 

Utiliser une bague en or pour "gratter" le rouge à lèvre sur 

votre main. 

     Si le rouge à lèvre devient noir, veut dire qu'il contient du 

plomb.  

Mesdames et mesdemoiselles, surveillez les rouges à lèvre qui 
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durent plus du temps, généralement ils contiennent beaucoup 

plus de plomb. 

    Dans l'attente des études scientifiques plus poussées, 3 

possibilités vous sont offertes: 

Ne plus utiliser de rouge à lèvres. 

Ne pas tenir compte de ces alertes et continuer à utiliser les 

marques les plus communes de rouge à lèvres. 

Utiliser du rouge à lèvres naturel 
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  ةــــــخاتم

 

في ظل التغيرات السياسية، االجتماعية واالقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ الثمانينات، 

االقتصادي بتشجيع االستثمار األجنبي، وتحرير  اإلصالحوذلك من خالل تطبيق برامج 

الفعالية االقتصادية وتحسين  الهادفة إلى زيادةالتجارة الخارجية وٕاقرار مبدأ المنافسة الحرة 

 األجنبيةمعيشة المستهلكين، عرفت السوق الجزائرية انتشارا هائال للعديد من المنتوجات 

والسلع المغشوشة التي تستجيب أغلبها  المستوردة، وهي تعيش اليوم ظاهرة المنتوجات

  .للمقاييس العالمية في طليعتها السلع والبضائع الصينية

تعد الصين اليوم أهم وأول ممول تجاري للجزائر متجاوزة بذلك كل البلدان الغربية هي     

  .حقيقة ال يمكن إنكارها

منتجاتها في متناول الفئات القليلة الدخل والتي تمثل الشريحة  أسعار إنوعلى اعتبار     

أكبر للمجتمع الجزائري، فهي بذلك تكون إقباال ال مثيل له من طرف المستهلك الجزائري 

الذي يبقى السعر عنده هو معيار االختيار واالقتناء لمختلف احتياجاته ومستلزماته في 

  .السوق

حية التي تشوب هذه المنتجات يبقى غياب الوعي عند وعلى الرغم من المخاطر الص    

على هاته السلع المغشوشة والتي تشكل الخطر  إقبالهالمستهلك الجزائري سببا أساسيا في 

سرة الجزائرية األكبر على حياته وصحته، ضف إلى ذلك فإن المستوى المعيشي المتدني لأل

األثمان أمام قائمة االحتياجات الكبر  يةقتناء المنتوجات الصينية المغربيجعلها مرغمة على ا

  .الواحدة األسرةألفراد 
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الكبير على المنتوج الصيني بعدة عوامل نفسية واجتماعية، حيث  اإلقبالويرتبط هذا     

الحاجة هي المحرك األساسي للفرد، والحاجة باعتبارها حالة من النقص  أنيؤكد علم النفس 

النفسي والذي يزول متى قضيت  واإلحباطالتوتر والضيق والعوز واالفتقار تقترن بنوع من 

الحاجة، وزال النقص، كالحاجة لألكل، والشرب واللباس وغيرها، وعليه فإن عملية االستهالك 

تكون هنا بناء على تلبية حاجات معينة من قبل المستهلك الجزائري الذي قد يشعر بالتوتر 

قيقها بسبب نقص إمكانياته المادية، فهو هنا والضيق واالحباط النفسي، إذا لم يستطيع تح

ملزم ومرغم على اقتناء المنتوجات الصينية التي تشكل الحل االنسب لكل مشاكله، حتى 

  .النفسي اإلحباطينسى له تحقيق جل احتياجات افراد أسرته دون ما الشعور بالقلق أو 

في إقبال المستهلك الجزائري التي تساهم  األساسيةكما يرى علماء االجتماع أن العوامل     

الثقافية للمجتمع  على المنتوج الصيني هو غياب الثقافة االستهالكية السليمة في المنظومة

كاألسرة، المدرسة، والجامعة، : الجزائري لذا وجب على مختلف مؤسسات المجتمع المدني

نشر الوعي،  والمؤسسات اإلعالمية وكذا جمعيات حماية المستهلك توحيد الجهود في سبيل

وتنشئة األجيال الصاعدة على قواعد الثقافة االستهالكية السليمة، وذلك بالتواصل الفعلي مع 

، وتعزيز قدراته حتى يتمكن من حماية نفسه بنفسه لتأهيلهالمستهلك الجزائري، وتقديم الدعم 

مخاطر من أجل القيام بدورها التحسسي والتوعوي من ال اإلعالميةوكذا تحريك المؤسسات 

التي ال تتطابق مع المواصفات القانونية والعالمية  الناجمة عن استهالك مختلف المنتوجات

  .المتفق عليها، بما فيها السلع والبضائع الصينية

البضائع الصينية في نظر أعوان مديرية التجارة، " طاعون"كما أن مسؤولية انتشار     

وأعضاء جمعية حماية المستهلك هي مسؤولية المتعامل االقتصادي بالدرجة األولى الذي 

يصر على استيراد الصناعات الصينية الرديئة بسعر منخفض من أجل تحصيل أرباح أكبر 

  .عند بيعها في أرض الوطن
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فالمتعاملون االقتصاديون ليسوا طالب صناعة جيدة، بقدر ما هم طالب صناعة     

  .رخيصة

هذه المواد  ومن جانب آخر يوقعون المسؤولية على المستهلك الذي يقتني مثل    

والمنتجات، ويوضح أمام انخفاض أسعارها، فهو بذلك يشجع على تواجد مثل هذه 

  .ساهم في رواجهاالصناعات داخل السوق الجزائرية وي

وهذا ما قد ينعكس سلبا على نموا وازدهار االقتصاد الوطني، حيث يشير المختصون في     

المجال االقتصادي ويؤكدون على أن المنافسة القوية التي تفرضها البضائع الصينية بسبب 

ع انخفاض أسعارها أمام المنتوجات المحلية، حيث يميل المستهلك الجزائري هنا إلى السل

الذي  األمروالمنتوجات الصينية أكثر من غيرها، وبالمقابل يواصل مقاطعته للمنتوج المحلي، 

قد يؤدي إلى انهيار االقتصاد الوطني، وغلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعجز عن 

  .مواجهة المنافسة

واالقتصاد  فال شك أن انتشار هذه الظاهرة له عدة تداعيات سلبية على المستهلك أوال    

وٕان مسألة الحماية والحد من هذه الظاهرة يبقى أمرا معقدا وشائكا بصعب ،  ثانيا الوطني

التحكم فيه، إال بتوحيد الجهود من قبل الدولة والسلطات المعنية باألمر كمديرية التجارة، 

، ومؤسسات المجتمع المدني ابتداء من األسرة، والمدرسة وصوال إلى المؤسسات اإلعالمية

  .ومختلف المنظمات والجمعيات المكلفة بحماية المستهلك في حد ذاته

إضافة إلى ذلك ضرورة إعادة النظر في قانون جديد يحمي المستهلك من المخاطر     

من جهة وفي نفس الوقت يحمي االقتصاد الوطني  لصينيةاجات تو نمالمادية والمعنوية لل

  .السوق بالمنتوج الصيني إغراقويحارب ظاهرة 
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وفي األخير ال يمكننا اإلنكار أن الصناعة الصينية تعزو العالم، وهي تتفاوت وتتنوع من     

حيث الجودة والنوعية، بل إنها تشتهر في الدول األوروبية بجودتها العالية، وتحقق مكانة 

  .محترمة في البلدان التي تنشد الجودة في المنتوجات وليس السعر فقط

لكن يبقى غياب وضع الدور الرقابي الرسمي في الدول النامية، بما فيها الجزائر يجعلها     

  .للمنتجات الرديئة، والتي تأثيرها سلبي على صحة المستهلك وقوة االقتصاد" سلة"

      


