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 اإلستثمار األجنبي بالمملكة لنظامنبذة تاريخية 
 

ستثمار األجنبي بالمملكة العربية  صدر نظام اإل سعودية فيبداية  سبة ( م1955)هـ        1376عام  ال شاركه رأسوالذي نص على أال تقل ن المال الوطني عن  م

هـ    تميإ باع اد عددا من الفوافإ التشييعية إلستثمار رأس المال األجنبيه أهمتا تمتعه بنال المإايا 1383ثم تاله نظام آخر  صدر عام  من إجمالي التمويل ، 51%

نس   بة  لمدة خمل س   نوا  ط   ري ة أل ال تقل الضــري  التي يتمتع  بتا رأس المال الوطني والمنص   ول عليتا بنظام يماية وتش   ييع الص   ناعا  الوطنية واإلعااد 

 . من إجمالي تمويل المشروع %52عن  مشاركة رأس المال الوطني

هـ    ، 2/2/1399وتاريخ  4/ رقم م المرسوم الملكيعلى النظام السابق وصدر نظام جديد آخر إلستثمار رأس المال األجنبي بموجب  هـ    ع دل1399وفي عام 

هـ        ، 5/1/1421وتاريخ  1ص  در مرخراا النظام المفدا المعمول به ياليا بالمرس  وم الملكي رقم م يواكب التغيرا  والت ورا   االقتص  ادية  اإلقليمية والدولية ه ثم

صاد  صاد الوطني للتفول نفو االقت طرة في تتيئة االقت ستثمارا  األجنبية المبا ستام  اإل ستاماتتا في  المبني  والذي يركد على أهمية  متابعة  إ على المعرفة من خالل إ

إلص     دار نظام اإلس     تثمار اليديد بعد إجراد عدد من (  هـ           1440عام ) وتمتد ياليا التيئة العامة لإلس     تثمار .عمليا  نقل التقنية إلى المملكةالت وير التقني ودعم 

 . ةاإلضافا  والتعديال  على الالئفة التنايذية لنظام اإلستثمار األجنبي السابق

 :ــه 1421المعمول به منذ عام  ) القديم(  أهم أحكام نظام اإلستثمار األجنبيأواًل : 

 

 . المملكة بصاة دائمة أو مرقتة، وفي جميع األنش ة اإلستثمارية، عدا األنش ة المستثناة األجنبي فيالترخيص ألي إستثمار لرأس المال  .1

ضمانا ،  المإايا والفوافإتفديد  .2 ستثمار األجنبي بالمإايا والفوافإ  ييث تتمعوال شآ  اإل ضمانا  التيمن سبيل المثال  وال شآ  الوطنية ومنتا على  تتمع بتا المن

 : ال الفصر 

  هـ23/12/1381وتاريخ  50وتشييع الصناعا  الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام يماية عليتا فيالفوافإ المنصول . 
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  ا  لسكن العاملينلسكنه أو  المرخص أو لمإاولة النشاطالعقارا  الالزمة تملك وإستثماره  الصادر بالمرسوم   السعوديين للعقار تملك غير أليكام نظام لديه وفقا

 . هـ 17/4/1421وتاريخ   15/ الملكي  رقم م

  بفكم قضائي أو نإع ملكيتتا كالا أو جإدا ا إال للمصلفة العامة ومقابل تعويض عادل كالا أو جإداا  إال مصادرة اإلستثمارا عدم جواز . 

 بيع يصته أو من فائض التصاية  أو األرباح التي يققتتا المنشأة للخارج والتصرف فيتا بأية التإاما  مشروعة   األجنبي مننصيب المستثمر  إعادة تفويل

 . ة للوفاد بأي التإاما  تعاقدية خاصة بالمشروعأخرى كما يفق له تفويل المبالغ الضروري

  الشركاد وغيرهم إنتقال الفصص بينيرية . 

 األجنبي وموظايه غير السعوديين تكول على المنشأة المرخص  لتا  كاالة المستثمر . 

 الفصول على القروض الصناعية وفقا أليكام صندوق التنمية الصناعية . 

ا فيتا إلىالمنشأة تفققتا  الخسائر التيترييل  .3  . السنوا  الاليقة وعدم إيتسابتا عند التسوية الضريبية  للسنوا  التي تفقق المنشأة أربايا

وض    وابل  الترخيص  والمإايا والفوافإ والض    مانا  وط    روطاألجنبي ومياالته،  ليميع س    ياس    ا  وإجرادا  االس    تثمارالموض    فة  الالئفة التنايذيةوجود  .4

 . األجنبيوإجراداته، والتإما  المستثمر 

ا أو مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبياييوز أل تكول  اإلستثمارا   .5  . ألجنبية التي يرخص لتا  إما منشآ  مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي معا

ا خالل وقط  اليتياز  ) قيام التيئة العامة  لإلس    تثمار بالبط  ب لب الترخيص خالل  ثالثين يوما  .6 أيام  3علما أل التيئة أص    بفط  تبط في طلبا  الترخيص ياليا

 (. عمل في معظم الفاال 

 . المإايا المترتبة عن اتااقيا  تينب االزدواج الضريبي واتااقيا  تشييع ويماية االستثمارا  التي تبرمتا المملكةاإلستاادة من  .7

 هـ 6/11/1429وتاريخ ( 359)عليتا في قرار ميلل الوزراد رقم  االستاادة من الفوافإ الضريبية المنصول  .8
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 هـ(:1440) التنفيذية( عامالالئحة ) مسودة النظام الجديد لإلستثمار ثانيًا:
 

من والمتتمين  دعوا  للعمومييث وجتط  لالقتصاد،إلى جذب المإيد من اإلستثمارا  األجنبية  في المملكة البيئة االستثماريةتسعى الهيئة العامة لإلستثمار لتطوير 

، وإبداد مرئياتتم يوله، ييث يتدف النظام اليديد إلى اإلستام في تعإيإ جاذبية بيئة االستثمار في المملكة، وزيادة مسودة مشروع نظام االستثمارلالطالع على أصفاب األعمال 

التيئة العموم باالطالع على مشروع النظام وتقديم  كما ويثط. المستدامة، ويعود بالناع على مواطني المملكةمعدال  النمو االقتصادي، وتوفير فرل العمل، بما يفقق التنمية 

 . كافة المرئيا  والملفوظا  التي يرول مناسبتتا

  

 : هو مبين في الجدول التالي كما ــه1421 / 05/01المعمول به منذ تاريخ القديمة لنظام اإلستثمار األجنبي التنفيذية الالئحة وقد جاءت أبرز التعديالت على  هذا 

 ، وكما يلي:دـــــــام اإلستثمار الجديــــــودة نظـــــمسل التنفيذية الالئحة على مواد واإلضافات أوجه اإلختالف وأهم التعديالت -1
 

 

 التعريفات وتأسيس اإلستثمار األجنبي : أوالً 
 

 دةـــــالتعديالت الجدي  / مالحـــظات

 

 

 المادة
 
1 

 المملكة. يستثمر ف أي شخص ط يع  أو إعت اري  :المستثمر

الجنسية يحمل  ط يع  به شخصيقصد  :المحل المستثمر 

السعودي  يعامل معاملة مماثلة للمواطنالسعودية أو  العربية

ويقصد  الوزراء، عن مجلس والقرارات الصادرةاألنظمة  بموجب

المملكة  يكون  مالكوه  من شخص إعت اري مؤسس ف  أيضاً به 

األشخاص الط يعيين  الحاملين للجنسية العربية السعودية أو 

مؤسس داخل المملكة أو خارجها  ويعامل  معاملة  مماثلة  

بموجب األنظمة الصادرة   لشخص اعت اري  مؤسس ف  المملكة 

 .عن مجلس الوزراء

بنظام التعريفات الخاصة الجديدة  مسودة الالئحةتناولت ـ 1

 واشتملت على تعريف الجوانب،من جميع اإلستثمار األجن   

    على حد سواء، فالمحل  والمستثمر األجن  المستثمر

حين أقتصرت الالئحة القديمة على تعريفات المستثمر 

 األجن   ورأس المال األجن   .

 

تحديد  شمولية معمفهوم اإلستثمار بشكل أكثر  ـ تحديد2

 المتاحة.أشكال وأنواع اإلستثمار 
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 مراًيعد مستثالمملكة ال  مستثمر ف كل  :األجن  المستثمر 

 محليا.

المستثمر أو يسيطر عليه بشكل  أصل يتملكهكل  :االستثمار

سواء من حيث تحمل  ، له خصائص االستثمار م اشر وتكون

أخرى  وتحقيق المخاطر  وتوظيف رأس المال  فيه أو أي موارد 

المنفعة أو الربح  خالل فترة  زمنية معينة  ويمكن أن يتخذ 

و حصص ) منشأة، أسهم، أ االستثمار أحد األشكال اآلتية:

، أدوات الدين  والسندات  الصادرة عن  الشركات  الشركات

 (.والسندات غير الحكومية

 

 المادة
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 والثامنة ةعشر المواد الرابعة والسابعةمع مراعاة أحكام  .1

ف   للمستثمر األجن   اإلستثماريجوز  النظام، من ةعشر

بالمملكة العربية  المناطق والقطاعات واألنشطةجميع 

 .السعودية

الهيئة العامة  التسجيل لدىيجب على المستثمر األجن    .2

، وتقديم لإلستثمار بالمملكة ق ل ممارسة أي نشاط إستثماري

 تفاصيل عن إستثماراته وفقاً لإلجراءات الت  تضعها الهيئة

 .والمتاحة لجميع المستثمرين األجانب  وفقاً لالئحة 

 

يجوز للمستثمر األجن   اإلستثمار ف  جميع المناطق "ـ 1

"، حيث والقطاعات واألنشطة بالمملكة العربية السعودية 

 األنشطة أو تقييد بعضبجواز مسودة االئحة الجديدة أقتصرت 

قصرها على المواطنين ف  قطاعات إقتصادية معينة تعت ر 

ممارسة ، ويكون  تقييد  األعمال  الوطنية فيها  معرضة للضرر

من ممارستها  المستثمر األجن   لهذه األنشطة  أولى  من منعه

يحقق النتيجة ذاتها، على أن يكون التقييد  متى أو كان التقييد

إما بفرض حد أعلى  أو أدنى  على اإلستثمار األجن   ف  نشاط 

 .بموجب  قرار من مجلس الوزراء يكون ذلك التقييدومعين 
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يخضع المستثمر األجن   بعد إستكمال إجراءات  تسجيله  .3

ألحكام التأسيس والترخيص الت  يخضع لها المستثمر 

 وفق األنظمة  واللوائح ذات العالقة .المحل  

المستثمر  ضرورة تسجيلكما اشترطت الالئحة الجديدة ـ 2

ممارسة  بالمملكة ق لاألجن   لدى الهيئة العامة لإلستثمار 

تفاصيل عن إستثماراته وفقاً أي نشاط إستثماري، وتقديم 

على إجراءات يترتب  لإلجراءات الت  تضعها الهيئة، وال

شروط التسجيل إعفاء المستثمر األجن    من أي متطل ات أو 

  منصوص عليها ف  األنظمة واللوائح ذات العالقة. أخرى

ألحكام ـ مساواة المستثمر األجن   مع المستثمر المحل  3

 سيس والترخيص.التأ
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 ً  هـــــحقوق المستثمر  والتزامات:  ثانيا
 

 التعديالت الجديدة  / مالحـــظات

 

 المادة

6 

 

المملكة بمعاملة ال تقل ـ  يتمتع المستثمر األجن   المسجل ف  1

تفضيال عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحل  ف  ظروف مماثلة، 

ويتمتع المستثمر األجن   بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز 

والضمانات الت  يتمتع بها المستثمر المحل  ف  ظروف مماثلة، 

وبيعها،  ويشمل ذلك ما يتعلق بالتوسع ف  االستثمارات، وإدارتها،

 .والتصرف فيها، وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة

. ال يجوز التمييز بشكل مقصود، وف  الحاالت المتشابهة بين 2

المستثمرين األجانب بأي شكل من األشكال، بما ف  ذلك على س يل 

المثال ال الحصر: جنسيتهم، ومكان إقامتهم، وبلد المنشأ لرأس المال، 

 .للمستثمر، وأي اعت ارات أخرىوالموطن األصل  

 

ـ أكدت مسودة المشروع الجديد لنظام اإلستثمار بشكل 1

أن يتمتع المستثمر  على أكثر تفصيالً عن المشروع القديم

األجن   المسجل بالمملكة بمعاملة ال تقل تفضيالً عن 

المعاملة الممنوحة للمستثمر المحل  ف  ظروف مماثلة، 

بموجب هذا النظام بجميع المزايا  ويتمتع المستثمر األجن  

والحوافز والضمانات الت  يتمتع بها المستثمر المحل  ف  

ظروف مماثلة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتوسع ف  

االستثمارات، وإدارتها، وبيعها، والتصرف فيها وفق األنظمة 

 واللوائح ذات العالقة.

، ـ ساوت المسودة بين المستثمرين األجانب فيما بينهم 2

مؤكدة على عدم جواز التمييز بشكل مقصود  بين 

المستثمرين  األجانب  من حيث جنسيتهم ، ومكان إقامتهم 

 ،والموطن األصل  للمستثمر.
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 المادة

 

 

 معايير الحد األدنى للمعاملة وحرية إدارة األعمال الخاصة ثالثا:
 

 التعديالت الجديدة  / مالحـــظات
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 و
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تعامل جميع االستثمارات  وفق معايير  الحد األدنى المتعارف   .1

ف  ذلك م ادئ المعاملة العادلة   عليها ف  القانون الدول  ، بما

 .وتوفير الحماية  واألمان

مع مراعاة أحكام األنظمة  واللوائح السارية  ف  المملكة ، ومع  .2

رة  من عدم اإلخالل بأحكام الفقرة ) ب(  من المادة السابعة عش

النظام ؛ لكل مستثمر  الحرية ف  إدارة منشأته بماف  ذلك القدرة 

على توظيف  الموارد ال شرية وعزلها  وفق أنظمة العمل  واألنظمة  

والقواعد واللوائح  األخرى ذات العالقة ، وحرية إدارة  اإلستثمار 

وتحديد إجراءات  العمل ، والمدخالت  والمخرجات  واألسعار  ، 

رية بيع  المنشأة أو إغالقها، وفق ما تقض  به األنظمة  وله ح

 واللوائح المعمول بها ف  المملكة.

 

كد على معاملة ؤت اـ أضافت مسودة المشروع الجديد مواد1

جميع اإلستثمارات وفق معايير الحد األدنى المتعارف عليها 

ف  القانون الدول ، بما ف  ذلك م ادئ المعاملة العادلة 

 الحماية واألمان.وتوفير 

 

 ـ أشارت مسودة الالئحة التنفيذية لنظام اإلستثمار  أن لكل2

، بما ف  ذلك القدرة  مستثمر الحرية  ف  إدارة منشأته

على توظيف الموارد ال شرية وعزلها وفق نظام العمل 

واألنظمة والقواعد واللوائح ذات العالقة  وحرية إدارة 

ل، والمدخالت  اإلستثمار، وتحديد إجراءات العم

 والمخرجات  واألسعار، وله حرية بيع المنشأة أو إغالقها.

 

 المادة

 

 

 تحويل العمالت  وتحويل األموال رابعاً:  

 

 التعديالت الجديدة  / مالحـــظات
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للمستثمر ، فيما يتعلق بجميع المدفوعات  المتعلقة  يحقـ  1

باستثماراته ف  المملكة، تحويل أمواله إلى أية عملة قابلة  للتحويل  

 وفق أحكام  األنظمة  واللوائح ذات العالقة .

ذات العالقة يحق للمستثمر  مع مراعاة األنظمة  واللوائح -2

 تحويل أمواله إلى خارج المملكة  بأية  عملة قابلة  للتحويل.

 

 اافت الالئحة الجديدة لنظام االستثمار األجن    موادـ أض1

تتعلق  بحقوق المستثمر األجن   ف  تحويل أمواله من 

العملة  المحلية إلى العملة الت  يرغب المستثمر تحويل 

أمواله إليها، كما أضافت مرونة أك ر ف  تحويل أموال ) 

 أرباح ، إيرادات  ، رسوم ،  أموال إضافية ، الوفاء 
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ـ تحتفظ المملكة  بحقها ف  منع أو تأجيل تحويل تلك األموال  3

 ف  حاالت 

) اإلفالس  والتعثر المال ،  وقوع جرائم  جزائية ومخالفات، االلتزام 

وتسجيلها لغرض مساعدة أجهزة تدوين الحواالت   ،باالحكام القضائية 

الرقابة المالية  والسلطات المختصة، تط يق أنظمة  وإجراءات  المالءة  

المالية الصادرة  عن مؤسسة النقد العرب  السعودي ، إصدار األوراق 

المالية ، والعقود  المستق لية وعقود الخيارات والمشتقات أو التعامل 

 .بها وفق األنظمة واللوائح(

اللتزمات،... الخ(  المستثمر  إلى خارج المملكة  بأية با

عملة قابلة للتحويل ، وتحتفظ المملكة  بحقها ف  منع أو 

تأجيل تحويل تلك األموال  ف  حاالت ) اإلفالس  والتعثر 

المال  ،  وقوع جرائم  جزائية ومخالفات  ، االلتزام 

ض باالحكام القضائية ،  تدوين الحواالت وتسجيلها لغر

مساعدة أجهزة الرقابة المالية  والسلطات المختصة ، تط يق 

أنظمة  وإجراءات  المالءة  المالية الصادرة  عن مؤسسة 

النقد العرب  السعودي، إصدار األوراق المالية ، والعقود  

المستق لية وعقود الخيارات والمشتقات أو التعامل بها وفق 

 األنظمة واللوائح(.

أشارت الالئحة القديمة لنظام اإلستثمار األجن    : مالحظة

ـ  ف  مادتها السابعة بأنه " يحق 1421المعمول بها منذ عام  ه

للمستثمر األجن   إعادة  تحويل نصي ه من بيع حصته  أو 

من فائض التصفية واألرباح  الت  حققتها المنشأة للخارج 

حق أو التصرف  فيها بأية وسيلة مشروعة  أخرى ، كما ي

له تحويل الم الغ الضرورية  للوفاء بأي التزامات  تعاقدية 

خاصة بالمشروع ".  ف  حين أضافت الالئحة الجديدة 

المزيد من التسهيالت والمرونة ف  تحويل أموال المستثمر  

 المقصودة. وبالعملة 

 

 المادة

 

 

 ً  ولوائحهامسؤولية المستثمرين عن االمتثال ألحكام أنظمة المملكة  : خامسا

 

 التعديالت الجديدة  / مالحـــظات
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تسري على المستثمرين والمستثمرات جميع األنظمة واللوائح  .1

السارية ف  المملكة، بما ف  ذلك األحكام المتعلقة بحقوق 

 اإلنسان وحماية ال يئة والعمل،

2.  
 

ويحق للجهات المختصة إيقاع الجزاءات والعقوبات على من يخالف  

 هذه األنظمة واللوائح .

االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات المرعية، ومراعاة قيم  ـ 2

 المجتمع السعودي.

إستيفاء المعايير المحلية والعالمية المحددة لحوكمة القطاع  ـ 3

 المستثمر.

النحو األكفأ الذي يحقق االستغالل األمثل ـ تنمية االستثمار على 4

للموارد واستدامتها والمشاركة ف  تطوير ال نية المحلية 

 واإلسهام ف  المسؤولية المجتمعية بالمملكة.

 

ـ أضافت الالئحة الجديدة لنظام االستثمار األجن   مواد 1

تتعلق بمسؤولية المستثمرين والمستثمرات واختلفت عن 

اإلشارة إلى مصطلحات تتعلق )بحقوق الالئحة القديمة ب

اإلنسان وأنظمة العمل والعمال، حماية ال يئة، والمسؤولية 

المجتمعية(، كما أكدت الالئحة الجديدة على أهمية 

إستيفاء المعايير المحلية والعالمية المحددة  لحوكمة 

القطاع المستثمر، وذلك ف  س يل  محاربة الفساد اإلداري 

 راحله .والمال  ف  جميع م

 

تتعلق بأهمية المساهمة ف   اـ أضافت الالئحة الجديدة مواد2

 المسؤولية المجتمعية.

 

 المواد

 

 

 

 ً  تسوية النزاعات واألحكام الختامية : سادسا

 

 التعديالت الجديدة  / مالحـــظات
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  التحكيمالمادة الخامسة عشرة: 

وأحكام المحكمين الصادرة ـ يكون تنفيذ األحكام واألوامر القضائية 1

 ف  بلد أجن   وفقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.

 

تعت ر الفقرات المشار إليها بالجدول من المادة الخامسة 

عشرة والمادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة إضافات 
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  حدود تط يق النظامالمادة السابعة عشرة: 

يخل  بأي  من معايير  السالمة   ".. التأكد من أن اإلستثمار  ال 1

الصحية، أو حقوق اإلنسان، أو حقوق العاملين، أو إدارة الموارد، أو 

 .. ". المعايير ال يئية 

ـ أهمية التأكد من تحقيق أهداف السياسات العامة بالمملكة، ويدخل 2

على األمن الوطن   وحماية  ف  ذلك بوجه الخصوص ) الحفاظ

المواطنين  والمقيمين ف  المملكة ، ضمان إستقرار  النظام االقتصادي  

الوطن  وسالمته ،  التأكد من االلتزام  باألنظمة  واللوائح السارية 

 ف  المملكة(.

   المناطق الخاصةالمادة الثامنة عشرة: 

خاصة أنشأتها  " التسري أحكام هذا النظام على اإلستثمار ف  منطقة

 المملكة أو نظمتها بموجب نظام أو الئحة أخرى ".

جديدة لمواد الالئحة التنفيذية لنظام اإلستثمار األجن   كلٌ 

 بحسب ت وي ه وتصنيفه ف  النظام.
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 ـ أوجه التشابه في مواد الالئحة الجديدة والقديمة لنظام اإلستثمار األجنبي 2

 

 : باستثناد بعض المص لفا  التي تمط إضافتتا في الالئفة اليديدة ((4-1)المواد ) معظم التعرياا  األساسية للنظام

 . تعويض الفماية ضد المصادرة دول: المادة التاسعة

 (. الفوافإ المالية وغير   المالية)يوافإ االستثمار  : عشر الثانيةالمادة 

 . طكاوى المستثمر ويقوق المستثمر األجنبي : المادة الثالثة عشر

ا  : عشرة المادة الرابعة  تسوية النإاع مفليا

 . التفكيم: المادة الخامسة عشرة

 . الفقوق العامة : المادة السادسة عشرة

 . هدا  الدولية وإتااقيا  االستثمارالمعا : عشرة المادة التاسعة

 . التنايذ: المادة العشرول

 . الالئفة التنايذية : المادية الفادية والعشرول

 . النشر: المادة الثانية والعشرول
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 الخالصة

العربية  بالمملكةاالستثمار تعإيإ جاذبية بيئة  اإلستام فيهو اليديد النظام هذا  من إعداد  الهدف الرئيس لإلستثمار ألالعامة  أوضفط التيئة

الرامية إلى  2030م مع رؤية المملكة د، وبما يتوابما يستم في تفقيق التنمية المستدامة العمل ،، وتوفير فرل النمو االقتصادية معدال  وزياد السعودية،

وزيادة ييم اإلستثمارا  األجنبية   ، %5.7إلى المعدل  العالمي  %3.8الي  من رفع نسبة مساهمة  اإلستثمارا  األجنبية  في إجمالي الناتج المفلي اإلجم

 . م2020م  وفق برنامج التفول الوطني  2020لعام  مليار لاير  70إلى  30المباطرة بالمملكة  من 

 ،النظاموإعتماد نفاذ  بعد إقراره الرسمية بالمملكةاليريدة  النظام في وينشر هذا ،النظام والئحته أحكام هذا لإلستثمار تنفيذالعامة  وتتولى الهيئة

ا من( وثمانين مائة)ويعمل به بعد  هـ  كما 05/01/1421وتاريخ (  1/ م)  الملكي رقمبالمرسوم  االستثمار األجنبي الصادر ويلغي نظام نشره،تاريخ  يوما

كما التسري أيكام هذا  . يلغي كل ما يتعارض معه  من أيكام  باستثناد  األيكام الواردة  في االتااقيا   والمعاهدا   الدولية  التي تكول المملكة طرفا فيتا 

 . أخرىنظام أو الئفة  نظمتتا بموجب المملكة أو خاصة أنشأتتامن قة  االستثمار فيالنظام على 

 

                


