
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (215) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 تطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري 

 2007 – 4166الل الفترة ــــــخ

 رحموني سيد أحمد/ الباحث

 أدراروالية 

 :دــــمتهي

عرف االقتصاد العاملي خالل النصف الثاني من الثمانينات 

اضطرابات اقتصادية مشلت مجي  تكتالته سواء منها الشرقية والغربية أو 

وعليه، فإنه ال خيتلف ميزان املدفوعات اجلزائري يف . الشمالية واجلنوبية

هيكله عن غريه من موازين املدفوعات يف باقي الدول إال من حيث ما 

يعكسه من وض  اقتصادي خاص باجلزائر، ويسجل موقعها يف املعامالت 

الدولية ويظهر كفاءة اآللة اإلنتاجية احمللية واملوق  التنافسي لالقتصاد 

 .ي يؤثر ويتأثر باألوضاع اليت تفرزها ظاهرة العوملةاجلزائري الذ

هناك عدة تقسيمات مليزان املدفوعات، سيتم االعتماد يف هذه 

الدراسة على التقسيم الذي ينص على أن الرصيد اإلمجالي مليزان 

.املدفوعات هو جمموع رصيد احلساب اجلاري ورصيد حساب رأس املال

اليت عرفها ميزان  ومن أجل الوقوف على أهم التغريات 

، مت تقسيم 5117-0200بني  املمتدةاملدفوعات اجلزائري، خالل الفرتة 

 :هذه الدراسة إىل مبحثني أساسيني

تطور وض  امليزان اجلاري يف ميزان املدفوعات : ملبحث األولا

 .اجلزائري

تطور وض  ميزان العمليات الرأمسالية يف ميزان : املبحث الثاني

 .رياجلزائ املدفوعات

 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (218) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .تطور وضع امليزان اجلاري يف ميزان املدفوعات اجلزائري: املبحث األول

 0205من سنة  اعرفت أسعار النفط اخنفاضًا بدًء

 00تسارعت وترية اخنفاضه إىل أن وصل الربميل الواحد  إىل و

02000دوالر يف 21مقابل  0201دوالر يف نهاية 
، حيث متيز االقتصاد 

لثاني من الثمانينيات بتدهور مستمر يف ميزان اجلزائري يف النصف ا

املدفوعات، ويرج  ذلك إىل سببني رئيسيني
5

: 

السبب األول يتعلق بامليزان التجاري، حيث عرفت اجلزائر عام 

تدهورا كبريا يف معدالت التبادل بسبب االخنفاض امللحوظ يف  م0201

وارتفاع حجم  ((البرتول) التدني امللحوظ لسعر الصادرات)أسعار النفط 

 الواردات؛

نسب خدمة الديون اخلارجية أما السبب الثاني فريج  إىل االرتفاع يف 

-0200كتقديم لتطور ميزان املدفوعات اجلزائري خالل الفرتة ؛ للبالد

، سيتم عرض بيانات الشكل التالي الذي يبني تطور أرصدة 5117

لدراسة وذلك بغية امليزان اجلاري وميزان رؤوس األموال لفرتة ما قبل ا

التعرف على ما إذا كانت اجلزائر قد جنحت يف تصحيح العجز يف ميزان 

واليت عرفت فيها اجلزائر التحول  5117-0200مدفوعاتها خالل الفرتة 

 .0200من النظام االشرتاكي إىل اقتصاد السوق وذلك ابتداًء من سنة 

 
ي وميزان رؤوس تطور رصيد امليزان اجلار (0)البياني رقم  التمثيل

 .0201-0270األموال خالل الفرتة

من إعداد الباحث بناء على إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء :املصدر

 



(217) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يالحظ من خالل الرسم البياني، أن ميزان املدفوعات اجلارية قد 

سنة ما يف أ، 0270مليون دوالر أمريكي سنة  20حقق فائعضا قدره 

ليون دوالر أمريكي يف سنة م 052فقد سجل عجزا قدره  م0275

02700مليون دوالر أمريكي سنة  227، و0275
حتت تأثري تفاقم عجز  

عن السنة السابقة، حيث تأثرت  2102%امليزان التجاري الذي زاد بنسبة 

خالل هذه الفرتة معظم اقتصادات دول العامل وكنتيجة لذلك شهد 

-0272) 205%من  هبوطًا الصناعيةمعدل النمو االقتصادي يف الدول 

5072%إىل ( 0217
. 

  071:حقق ميزان املدفوعات اجلارية فائعضا قدر بـ 0272ويف سنة 

مليون دوالر أمريكي يرج  أساسا إىل فائض كبري يف امليزان التجاري قدر 

 .نتيجة ارتفاع أسعار البرتول0272ة مليار دوالر أمريكي يف سن 00577بـ

جز موازين اخلدمات والدخول وقد ساهم هذا الفائض يف تغطية ع

والتحويالت
2

حتى  0272وقد ظهر عجز ميزان احلساب اجلاري منذ . 

على الرغم مما حققه امليزان التجاري من فائض خالل سنيت  0272سنة 

ويرج  ذلك إىل تزايد عجز موازين اخلدمات والدخول . 0272و 0271

 .الذي أضعف من مساهمتها يف جلب العمالت الصعبة

مليون دوالر  522حقق ميزان احلساب اجلاري فائعضا قدر بـ لقد 

، وذلك نتيجة لتحسن أسعار 0200مليون دوالر سنة  02و 0201سنة 

البرتول وحتقيق فائض يف حساب امليزان التجاري، لكن الوض  انقلب 

جراء اخنفاض أسعار البرتول ليسجل ميزان ( 0205-0200)خالل عامي 

 01و 0205مليون دوالر أمريكي سنة  002ـ احلساب اجلاري عجزا قدر ب

، ولكن هذا العجز مل يستمر طويال حيث حتسن 0200مليون دوالر سنة 

02022-0202رصيد ميزان املدفوعات اجلارية سنيت 
. 

جراء اخنفاض أسعار  0201وباخنفاض مداخيل الصادرات سنة 

 02إىل أقل من  0202دوالر سنة  57البرتول اليت هوت من أزيد من 

لذا تأثر ميزان املدفوعات اجلارية وسجل عجزا معتربا قدره ، دوالر



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (216) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ثم يعود إىل العجز  0207مليار دوالر أمريكي، ليعرف حتسنا سنة  50501

 (.0202-0200)مرة أخرى خالل سنيت 

ويرج  ارتفاع منحنى ميزان رؤوس األموال إىل حجم الديون 

د حساب رؤوس األموال يف قصرية املدى واليت من شأنها أن تزيد يف رصي

 . ميزان املدفوعات اجلزائري

وفيما يلي ميزان املدفوعات اجلزائري لبعض السنوات خالل الفرتة 

0200-5117. 

 مليار دوالر: ميزان املدفوعات اجلزائري الوحدة: (0)اجلدول رقم 



(211) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 

ويبني اجلدول التالي قيمة الصادرات والواردات ورصيد امليزان 

 .5117-0200اري ورصيد العمليات الرأمسالية خالل الفرتة التجاري، اجل

تطور الصادرات والواردات وامليزان التجاري وامليزان  (5)اجلدول رقم 

اجلاري وميزان العمليات الرأمسالية مبيزان املدفوعات اجلزائري خالل 

 مليار دوالر: الوحدة     .5117  -0200الفرتة 

 الصادرات السنوات

 

 الواردات

 

رصيد 

امليزان 

 التجاري

الرصيد 

 اخلارجي اجلاري

رصيد حساب 

 رأس املال

الرصيد 

 اإلمجالي

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     -  

       

       

       



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (000) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

       

       

       

      

 .0112-0111بنك اجلزائر، موازين مدفوعات اجلزائر خالل الفرتة : املصدر

االقتصاد لقد عرفت فرتة التسعينيات جهدا مبذوال يف اجتاه إصالح 

اجلزائري باعتماد برامج إصالح مدعومة من قبل املنظمات الدولية، 

فعضال عن كون الفرتة كانت جماال لتقلبات اقتصادية عديدة مست خمتلف 

قطاعات االقتصاد اجلزائري ملا هلا من تأثري على الوض  العام مليزان 

نيب املدفوعات وخاصة يف ظل اجتاه اجلزائر حنو جذب رأس املال األج

واالستثمار األجنيب املباشر خصوصا، كما هو موضح يف اجلدول أعاله، 

حيث يبني تطور أهم أرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري، وفيما يلي بني 

التمثيل البياني اآلتي منحنى تطور الصادرات والواردات وامليزان 

 . 5117-0200التجاري اجلزائري خالل الفرتة 

تطور الصادرات والواردات اجلزائرية  (5)التمثيل البياني رقم 

 5117-0200خالل الفرتة  ورصيد امليزان التجاري

 مليار دوالر: الوحدة

 (0)من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات اجلدول : املصدر

واعتمادًا ( 0)وانطالقا من سلسلة موازين املدفوعات يف اجلدول 

والتمثيل البياني أعاله، يتم تسجيل ما يلي( 5)دولعلى بيانات اجل
1

: 

منحنى تطور الصادرات والواردات خالل الفترة 1988 - 2007
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(004) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

يالحظ أن رصيد امليزان التجاري عرف رصيدا موجبا يف كل 

أين عرف رصيدا سلبيا، وميكن تفسري ذلك  0222السنوات باستثناء سنة 

 :كما يلي

تناقصا يف حصيلة الصادرات  0222-0221سجلت الفرتة 

لنفطية نتيجة اخنفاض سعر اجلزائرية حيث مت تراج  الصادرات ا

الربميل من النفط، م  استقرار يف الصادرات غري النفطية واليت تعترب 

قيمتها ضئيلة جدًا
1

 . 

هذا االخنفاض يف عوائد الصادرات كان له تأثري على قيمة الواردات 

إىل  0222، ثم عاودت االرتفاع سنة  0220إىل  0221اليت تراجعت ما بني 

ويف ظل هذه الظروف حافظ امليزان التجاري على  مليار دوالر، 2،5

أين سجل  0222وض  اجيابي رغم الرتاج  يف الرصيد إىل غاية سنة 

مليار دوالر 1،0امليزان التجاري عجزا وصل إىل  
7

. 

، االرتفاع احملسوس يف الصادرات 0222يالحظ يف هذه الفرتة ما بعد 

إىل ارتفاع أسعار النفط وكان ذلك راجعا  0220النفطية باستثناء سنة 

، 0227، 0221دوالر للربميل للسنوات  0702، 0502، 0202، 5007

على التوالي، وهذا ما جعل الصادرات النفطية تصل  0222، 0220

 .مليار دوالر 02إىل ما يقارب  0227حصيلتها سنة 

ورغم السعي إىل تشجي  الصادرات خارج احملروقات إال أنها مل  

ا نتيجة اهليكل االقتصادي اجلزائري وصعوبة اقتحامه تعرف منوا حمسوس

األسواق اخلارجية، وهلذا بقيت حصيلة الصادرات متوقفة على أسعار 

دوالر  05022إىل  0220البرتول، ونظرا لرتاج  أسعار النفط سنة 

مليار 01002للربميل تراجعت حصيلة الصادرات يف تلك السنة إىل 

دوالر
0

جعا أو على األقل حتكما يف الواردات وعرفت هذه الفرتة ترا 

نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينار اجلزائري، األمر الذي انعكس يف 

صورة ارتفاع يف األسعار الداخلية للواردات، مما أدى إىل تراج  الطلب 

عنها، وعزز اجتاه االخنفاض، تراج  الطلب على بعض املنتجات الصناعية 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (002) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ية، وقيود التمويل املفروضة على نتيجة حل بعض املؤسسات العموم

 .املؤسسات األخرى باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعامال جتاريا

وكان هلذه الظروف أثرا اجيابيا على امليزان التجاري إذ انتقل 

مليار سنة  إىل  مليار دوالر سنة الفائض فيه من 

درات حيث تراج  متأثرا برتاج  الصا ويبقى رصيده سنة  

سجل رصيد امليزان  ومنذ .مليار دوالر الفائض فيها إىل 

التجاري حتسنا ملحوظا، إذ أدت أسعار احملروقات من سنة إىل أخرى إىل 

 .رف  رصيد امليزان التجاري

قامت اجلزائر م  بداية السنوات األوىل من القرن الواحد 

ي الكلي بطريقة متواصلة، حيث والعشرين بتدعيم االستقرار االقتصاد

ميكن التأكد من ذلك من خالل املتانة املميزة اليت تعرفها الوضعية املالية 

فقد مكنت على وجه اخلصوص التسديدات املسبقة الكثرية . اخلارجية

للدين اخلارجي اليت رافقت استمرار تراكم احتياطات الصرف، من إبراز 

األمر . ة أساسية لالستمرار والنموهذه الوضعية املالية الصافية كقاعد

الذي جيعل االقتصاد الوطين يتخلص من هشاشته أمام الصدمات 

 .اخلارجية

إن مواصلة التوس  لالقتصاد العاملي، الذي كان موزعًا بشكل 

، واملستوى املرتف  ألسعار البرتول متوازن على املستوى الدولي يف 

االستمرار يف ميزان املدفوعات، قد ساهما بشكل واس  يف تدعيم قابلية 

 .املتميز بوضعية مالية خارجية صافية مرحية لالقتصاد اجلزائري

إن تطور املؤشرات األساسية مليزان املدفوعات اخلارجية خالل 

 .يندرج يف االجتاه حنو التحسن املستمر الذي بدأ منذ  

اخلارجية يف  يؤكد هذا التطور اإلجيابي مدى متانة الوضعية املالية

، كما يشري إىل ذلك املستوى القياسي يف فائض ميزان املدفوعات 

اجلارية نسبة إىل إمجالي الناتج احمللي، وخصوصًا مستوى االحتياطات 

يف سياق متيز باخنفاض كبري يف  الرمسية للصرف الذي مت بلوغه يف 

 .الدين اخلارجي متوسط وطويل األجل



(000) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ي يف ميزان املدفوعات يتحدد بالظرف اجليد يبقى التطور املوات

 ـفقد ارتف  متوسط أسعار برميل البرتول اخلام ب. ألسعار البرتول

دوالر للربميل  :ـ، أي بسعر متوسط يقدر بيف % 

دوالر للربميل يف  ، حيث انتقل من يف سنة . يف 

 .يف نهاية السنة من سنة دوالر للربميل  بداية السنة إىل 

مليار دوالر يف  نتيجة ذلك، وصلت صادرات احملروقات إىل 

ومقارنة بسنة . قياسًا بسنة  %:ـ، بارتفاع يقدر ب

مليار دوالر يف بداية  )أيعضًا سواء بالنسبة للصادرات  

وقد مت . جد متشابهةكانت ( مليار دوالر يف نهاية السنة السنة و

احلصول على هذه النتائج اجليدة بالرغم من هبوط حجم صادرات 

 .نتيجة عمليات صيانة جتهيزات وعتاد نقل احملروقات %احملروقات مبعدل 

، اخنفعضت ()% و( )% بعد منو مستمر ما بني 

بشكل طفيف حصة الشركاء الشركة الوطنية للمحروقات من إمجالي 

 (.)% صادرات يف ال

أما الصادرات خارج احملروقات، اليت يبقى مستواها ضعيفًا ومتقلبًا 

مليار  )، فقد جتاوزت بقليل مبلغ مليار دوالر و بني 

 مليار دوالر يف  وقد حتقق ذلك بعدما بلغت . يف ( دوالر

 مليار دوالر احملقق يف   :ـمقارنة ب

وعلى الرغم من هذا االجتاه التدرجيي حنو االرتفاع، فإن العضعف 

اهليكلي للصادرات خارج احملروقات نسبة إىل الصادرات اإلمجالية يكشف، 

باإلضافة إىل ضعف تنافس االقتصاد الوطين أثناء التصدير، عن العضغط 

 .احملروقاتاحلاد يف ديناميكية النشاط االقتصادي يف احلقل اإلنتاجي خارج 

فيما خيص واردات السل ، فقد سجل للسنة الثانية على التوالي، 

 تباطؤًا يف تزايد قيمتها، وهذا بعد النمو الكبري املسجل يف 

 %، لتصل إىل %إال بنسبة  إذ مل ترتف  يف سنة ( )%

يمة مليار دوالر من جهة أخرى، تبني اإلحصائيات استقرارا نسبيًا يف ق

 . الواردات
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منتجات شبه مصنعة، منتجات "يشري هيكل الواردات، إىل أن بند 

مقابل  يف ( )%هو الذي سجل أكرب ارتفاع " خامة والطاقة

وتشري (. )%، متبوعا بواردات السل  الغذائية يف  %

واردات السل  التجهيزية الصناعية والزراعية إىل عدم وجود تطور يف 

متها ولكن تظهر تغريًا يف طبيعتها، يف الوقت الذي سجلت فيه واردات قي

وجتدر  يف  %السل  االستهالكية غري الغذائية اخنفاضًا بنسبة 

اإلشارة إىل أن هاتني الفئتني من الواردات عرفتا ارتفاعًا شديدًا يف 

 .على التوالي %و %، وذلك بواق  

عن منو سليب يف  يف تطور قيمة الواردات يف ترتب التباطؤ 

بالفعل، . مقارنة بسنة  حجمها، وذلك بعد منو ضعيف يف 

، وذلك بعد الرتاج  الذي يبدو النمو السليب يف حجم الواردات يف 

، متطابقًا م  الزيادات املتواضعة يف الطلب الداخلي سجلته يف 

 .للسل  واخلدمات

دات اخلدمات غري املرتبطة بعوامل اإلنتاج مستقرة يف كانت وار

، مثلما هو الشأن متامًا بالنسبة للصادرات يف نفس اجملال، األمر 

املسجل يف سنة ( مليار دوالر )الذي انبثق عنه نفس مستوى العجز 

، وذلك بعد االجتاه التصاعدي الذي مت رصده اعتبارا من سنة 

مستوى العجز يف اخلدمات غري املرتبطة بعوامل إن استقرار . 

ومن جهة أخرى، يشري . ال يستبعد طابعها اهليكلي اإلنتاج يف 

تطور واردات هذه اخلدمات إىل األسفار، خدمات البناء واألشغال 

 .العمومية، واخلدمات األخرى

يعترب العجز يف بند دخل عوامل اإلنتاج عجزًا هيكليًا، مثلما هو 

بعد ارتفاع مستمر . بالنسبة للخدمات غري املرتبطة بعوامل اإلنتاج األمر

 إىل  منذ عدة سنوات، تقلص العجز يف دخل العوامل يف 

، م  اإلشارة إىل أن مليار دوالر يف  مليار دوالر مقابل 

لقد ارتفعت املداخيل . مليار دوالر  :ـكان يقدر ب مستواه يف 

ة من بقية العامل، واملتكونة أساسًا من املداخيل املتأتية من املستلم

توظيف االحتياطات الرمسية للصرف الذي يقوم بها بنك اجلزائر، مببلغ 
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أما املداخيل املدفوعة للعامل اخلارجي، واليت متثل فيها حصة . مليار دوالر

، فقد ارتفعت مببلغ %شركاء املؤسسة الوطنية للمحروقات حوالي 

زيادة على . مليار دوالر يف  مليار دوالر لتصل إىل  

ذلك، فقد اخنفعضت املداخيل املدفوعة للعامل اخلارجي بعنوان الفائدة على 

مليار  لتصل مستوى  يف  %الدين اخلارجي بنسبة 

 .مليار دوالر يف  و مليار دوالر يف  دوالر مقابل 

موع، فإن الفائض القياسي للحساب اجلاري يف ميزان يف اجمل

من إمجالي الناتج  %مليار دوالر و  ، أي املدفوعات يف 

كان الفائض يف . احمللي، يرج  أساسًا إىل الفائض يف امليزان التجاري

 مليار دوالر يف  احلساب اجلاري اخلارجي قد وصل إىل 

 .مليار دوالر يف  و والر يف مليار د مقابل 

ويوضح التمثيل البياني التالي، تطور رصيد ميزان املدفوعات 

 5117-0200خالل الفرتة 

 (3) :التمثيل البياني رقم

 .0112بيانات التقرير السنوي لبنك اجلزائر : املصدر

يف  من زاوية الوضعية اخلارجية بتحسن قوي 5117متيزت سنة 

ن أاليت سبق و 5111الرصيد اإلمجالي مليزان املدفوعات مقارنة م  سنة 

منحنى تطور رصيد ميزان المدفوعات 1988 - 2007
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مليار  52022)جتاوز الفائض اإلمجالي . سجلت هي األخرى أداءات بارزة

 07070) 5111بشكل واس  الفائض احملقق يف  5117حملقق يف ا( دوالر

(مليار دوالر
01

. ماتيف واردات السل  واخلد ييف ظل ظرف متيز بنمو قو 

احملقق يف التسعة أشهر ( مليار دوالر 02002)بل جتاوز الفائض اإلمجالي 

(مليار دوالر 07070)بكاملها  5111األوىل الفائض احملقق طوال سنة 
07

 . 

حتسنات  5117إضافة إىل ذلك، تبني أرصدة ميزان املدفوعات لسنة 

بارزة على مستوى احلساب اجلاري جتسدت بواسطة فوائض ميزان 

 . 5117مليار دوالر نهاية سنة  01020ملدفوعات اليت بلغت ا

أيعضا بظاهرة جديدة وهي أن الفائض  5117كما متيزت سنة 

اإلمجالي يف ميزان املدفوعات أصبح قريبا جدا من فائض احلساب اجلاري 

مليار دوالر، حيث تتدعم سالمة ميزان  01011اخلارجي الذي يقدر مببلغ 

ارجي املواتي يف جمال تطور أسعار احملروقات فقد بلغ املدفوعات باحمليط اخل

، 5117وبالنسبة لسنة . 5117دوالر يف سنة  00071السعر املتوسط 

 12002دوالر مقابل  72022يرتف  السعر املتوسط لربميل البرتول إىل 

 %.  0000، وهو ما يعادل ارتفاعا مبقدار 5111دوالر يف سنة 

، 5117مليار دوالر يف  22010روقات نتيجة لذلك، بلغت صادرات احمل

وذلك بالرغم من اخنفاض حجم الصادرات، م  %  0005 :بارتفاع يقدر بـ

ذلك يكشف حتليل االجتاه العام التصاعدي لصادرات احملروقات معرب عنها 

، متاما 5117بالقيمة أثرا مقلصا يرتبط بتناقص حجم الصادرات يف 

511100مثلما كان عليه األمر يف 
ضافة إىل ذلك، تشهد حصة شركاء إ 

مقارنة م  ( مليار دوالر 0021)املؤسسة الوطنية للمحروقات اخنفاضا 

، ويرتبط هذا (مليار دوالر 2052) 5111املستوى الذي بلغته يف سنة 

االجتاه بآلية الرسم على األرباح االستثنائية الذي مت تأسيسه يف جويلية 

5111 . 

 5117خارج احملروقات ضعيفة يف  الصادرات ىمن جهة أخرى، تبق

، بل وتوجد يف حالة تراج  مقارنه بسنة (مليار دوالر 1020)

تعترب مساهمة الصادرات خارج احملروقات يف (  مليار دوالر0000)5111
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قابلية استمرار ميزان املدفوعات اجلاري ضعيفة جدًا، وهو ما يطرح 

االنفتاح املتزايد  بإحلاح التحسني العضروري للتنافسية اخلارجية أمام

ومنه يظهر التحدي املرتبط بتنوي  الصادرات. لالقتصاد الوطين
02

 . 

، م  5117، 5110يعترب االجتاه العام التصاعدي لواردات السل  بني 

، ظاهرة أخرى متيز ميزان املدفوعات 5111تسجيل توقف نسيب يف 

يساوى حيث كان معدل النمو يف هذا اجملال  5117اجلاري خصوصا يف 

مليار دوالر مقابل  51002فقد بلغ مستوى الواردات هكذا %.  5702

بالنسبة  5110مليار دوالر يف  00005و 5111مليار دوالر يف  51010

، يعترب ارتفاع الواردات هامًا بالنسبة للمنتجات نصف 5117لسنة 

وسل  التجهيز الصناعي %(  0100)واملنتجات الغذائية %( 22)املصنعة 

يعود االرتفاع العام يف واردات السل  . على حد سواء%(  0705)حي والفال

الغذائية يف جزء كبري منه إىل تصاعد أسعار هذه املنتجات يف األسواق 

 . الدولية

يف %(  22)أيعضا بارتفاع قوى جدًا  5117إضافة إىل ذلك، متيزت سنة 

ابل مق 5117مليار دوالر يف  1020)واردات اخلدمات من غري العوامل 

 0001)5117مثلما هو الشأن يف بداية سنة ( 5111مليار دوالر يف  2070

، واصلت واردات اخلدمات من غري العوامل ارتفاعها يف ولكن (مليار دوالر

مليار دوالر يف  5022مليار دوالر مقابل  0010حيث بلغت . بوترية أسرع

خيص هذا االرتفاع واردات خدمات البناء واألشغال . 5111سنة 

يرتبط هذا . العمومية، واخلدمات الفنية وخدمات النقل البحري واجلوي

إمجالي /االستثمار)االجتاه التصاعدي خصوصا بارتفاع معدل االستثمار 

ويرتبط هذا  5111يف %  5207مقابل  5117يف %  02( الناتج الداخلي

األمر بتنفيذ ميزانية التجهيز للدولة
51

 . 

ات اجلارية، مت تعويض لزيادة يف صادرات إمجاال، ومن زاوية املدفوع

احملروقات واخنفاض حتويالت شركاء املؤسسة الوطنية للمحروقات بالزيادة 

 . القوية يف واردات السل  واخلدمات
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تطور وضع ميزان العمليات الرأمسالية يف ميزان : املبحث الثاني

 .املدفوعات اجلزائري

 0220إىل  0221ة عرف ميزان حساب رأس املال تدهورًا من سن

ليدخل ( 0220-0225)ليتحسن بالرغم من رصيده السليب سنيت 

ليعرف نوعا من التحسن يف ( 0222-0222)مرحلة من التفاقم سنيت 

السنوات الالحقة، ويعود هذا التحسن أساسا إىل اخنفاض صايف التدفقات 

الرأمسالية إىل اخلارج، ولقد كان هذا التحسن حمسوسا فلقد كان 

مليار دوالر خالل  0010و 0221و 0222مليار دوالر ما بني  1072رمبقدا

. مليار دوالر 0010 :ـب 0220، ليتعزز أكثر سنة (0227-0221) الفرتة

فقد سجل ميزان حساب رأس املال زيادة التدفقات  0222أما يف سنة 

مليار دوالر أمريكي 5022 :ـباجتاه اخلارج ب
50

 5111وبالنسبة لسنة . 

خارج التمويل لدعم )حنو العجز " رأس املال" رار اجتاه حسابسجل استق

 (.ميزان املدفوعات 

فقد سجل حساب رأس املال عجزا  5110أما بالنسبة لسنة 

نتيجة املبالغ املتزايدة لتسديد املديونية اخلارجية وضعف )متواصال 

تعبئة القروض املقيدة، نظرا النتهاء فرتة التأجيل املرتبطة بإجراءات 

 (.عادة اهليكلةإ

ن حساب رأس املال متيز خالل فرتة التسعينات إوعموما ميكن القول 

بعجز مستمر له أثره السليب على ميزان املدفوعات إال أن هذا العجز 

عرف اخنفاضا ملحوظا يف السنوات األخرية وذلك يعود كما سبق وأشرنا 

الوقت الذي شهد إىل تزايد حجم االستثمار األجنيب املباشر حنو الداخل يف 

فيه احلساب اجلاري فائعضا كبريًا وهذا باعتبار أن االستثمار األجنيب املباشر 

يعرب عن بند يف حساب رأس املال يف ميزان املدفوعات، حيث الزيادة يف 

حجم االستثمار األجنيب املباشر من شأنها تقليل العجز يف ميزان رأس 

 .املال

ية التسعينيات تهديدا كبريا شكلت االحتياطيات اخلارجية يف بدا

لالقتصاد اجلزائري، إذ كانت منخفعضة وهذا يعكس إىل حد بعيد 
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الوضعية املتدهورة اليت كان مير بها االقتصاد اجلزائري الناجتة عن ضغط 

املديونية اخلارجية وتراج  الصادرات يف السنوات الالحقة، إال أنه بعد 

بدا حتسن احملسوس يف  0221من  اإعادة جدول الدين اجلزائري وبدًء

شهرا من  05، إذ وصل إىل 0227مستوى االحتياطات بلغ أوجه سنة 

أثر على هذه  0220الواردات تقريبا، إال أن تدهور أسعار النفط سنة 

0255%االحتياطات باخنفاض بنسبة 
حيث مت استخدامه يف مواجهة 

 .االلتزامات اخلارجية للجزائر

 (0):جدول رقم.احتياطي الصرف يف اجلزائريبني اجلدول التالي تطور 

 .5117-0200اطي الصرف يف اجلزائر جدول تطور احتي

 0112-0111مديرية الدراسات، نشرات البنك السنوية، ، بنك اجلزائر: املصدر

فقد عرفت احتياطات الصرف حتسنا  5110-5111بالنسبة لسنوات 

مليار دوالر  0702مقابل  5111مليار دوالر سنة  0002كبريا حيث بلغت 

 5110يف ديسمرب 
50

. 

ماليري دوالر يف  )إن هذه الزيادة املتواصلة الحتياطات الصرف 

قد رسخت قابلية التحويل ( مليار دوالر يف سنة  و 

التجاري للدينار على جناعة أفعضل مليزان املدفوعات كما هو األمر بالنسبة 

وتعترب وسيلة لدعم ، كما ساهمت يف توازن الصرفلسنة 

العملة الوطنية وضمان قابلية حتويلها يف الصفقات التجارية وباإلضافة 

ن األجانب الذين يتأكدون من للمستثمري "مؤشرا"إىل ذلك، فهي متثل 

 .إمكانية حتويل أرباحهم الحقا وكذا مداخيلهم ورؤوس أمواهلم

وعمومًا يتوقف مستوى االحتياطات اخلارجية يف اجلزائر على ثالثة 

 :عوامل رئيسية

 حجم املداخيل من الصادرات النفطية؛  

 2112 2110 2113 2112 2111 3661 3660 3663 3662 3661 3611 السنة

 33111 2310 31133 21133 33161 0113 3131 2121 3141 112 116 االحتياطي



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (040) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 مستوى خدمات الدين اخلارجي السنوية؛ 

.يزان املدفوعاتالرصيد اإلمجالي مل 

يبني التمثيل البياني التالي تطور احتياطي الصرف األجنيب يف 

 .اجلزائر

 (6)التمثيل البياني رقم 

 0من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات اجلدول رقم : املصدر

 5112يف  مليار دوالر 2،52، والذي وصل إىل 5115باستمرار منذ 

 5111ن اخلارجي، قد زاد بقوة يف إثر التسديد املسبق جلزء من الدي

ويرج  السبب يف ذلك إىل التسديد املسبق للدين ( مليار دوالر 00055)

وقد بلغ  5111اخلارجي واليت شرعت اجلزائر يف تطبيقه ابتداء من بداية 

مليار دوالر 01020
57

 ضرورة مراجعة هذه الفكرة. 

أكرب  بتوس  5111من زاوية دخول رؤوس األموال، متيزت سنة 

مليار دوالر، مبا فيها  0،72لالستثمارات األجنبية املباشرة اليت بلغت 

يظهر . 11%القروض ما بني املؤسسات التابعة، وهو ما يوافق منو بسبة 

، ظاهرة جديدة وهي أن 5111حتليل االستثمارات األجنبية املباشرة يف 

صة قد جتاوزت ح( 20،15)%حصة هذه االستثمارات خارج احملروقات 

 (.21،27)%االستثمارات يف قطاع احملروقات 

يتسم التوس  يف االستثمارات األجنبية املباشرة باالستمرار منذ 

 5111، السيما وأن قيمة هذه االستثمارات األجنبية املباشرة يف 5112



(044) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

(. مليون دوالر 102) 5110متثل ثالث مرات املبلغ املسجل خالل سنة 

ت شكل استثمارات أجنبية مباشرة قد كما أن دخول رؤوس األموال حت

مليون دوالر يف  0021،2إىل  0222مليون دوالر يف  520،7انتقل من 

5110.
50

  

تشكل املتانة املميزة للوضعية املالية اخلارجية للجزائر العنصر 

احملوري يف تقوية استقرار االقتصادي الكلي بشكل مستمر يف هذه 

خلصوص التخفيض القوي للدين مكن على وجه ا. السنوات األخرية

اخلارجي، املرتبط خصوصًا بالتسديدات املسبقة الكبرية للدين اخلارجي 

، اليت رافقت استمرار تراكم احتياطات الصرف، من إبراز هذه 5111يف 

الوضعية املالية الصافية كقاعدة أساسية لالستقرار والنمو يف سنة 

5117   . 

رف املتميز بالصدمات اخلارجية اليت وهذا ما يعترب جيدًا، نظرًا للظ 

جتسدت من خالل االضطرابات يف األسواق الدولية وعودة التعضخم على 

م  ذلك، ساهم املستوى املرتف  يف أسعار البرتول بشكل . الصعيد العاملي

 . 5117واس  يف تقوية سالمة ميزان املدفوعات يف سنة 

، 5111ن بداية سنوات م  العودة إىل التوازن املالي الكلي اعتبارا م

إن تعزيز . برزت سالمة ميزان املدفوعات كقاعدة متينة يف هذا اجملال

قد تدعم بواسطة  5117إىل  5110ميزان املدفوعات خالل السنوات من 

احمليط الدولي املواتي يف جمال تطور أسعار احملروقات بالفعل، انتقل 

إىل  5111 دوالر يف 12002متوسط سعر برميل البرتول اخلام من 

%.  0000، وهو ما ميثل زيادة مبقدار 5117دوالر يف  72022
52

 

 5117يندرج تطور أهم مؤشرات ميزان املدفوعات خالل سنة 

. 5111ضمن االجتاه حنو التحسن املستمر يف هذا اجملال وذلك منذ سنة 

يؤكد هذا التطور املواتي املتانة البارزة للوضعية املالية اخلارجية يف 

كما يؤكد املستوى القياسي لفائض . ، صافية من الديون5117

املدفوعات اجلارية منسوبا إىل إمجالي الناتج الداخلي، والسيما مستوى 

 . هذه السالمة املدعمة 5117االحتياطات الرمسية للصرف احملقق يف نهاية 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (042) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

يف الدين اخلارجي  يأن األثر االجيابي للتخفيض القو جتدر اإلشارة إىل

تسديد )يتعضح جبالء على مستوى خدمات العوامل  5111 – 5112يف 

مليار  1050إىل  5111مليار دوالر يف  1071، اليت انتقلت من (الفوائد

، وعلى مستوى حساب رأس املال أين توجد 5117دوالر فقط يف 

 . تسديدات أقساط الدين اخلارجي يف حالة اخنفاض قوية

 5111ض الدين اخلارجي يف كما يتعضح أيعضا األثر االجيابي لتخفي

أين ال ترتف  تسديدات  5117على مستوى حساب رأس املال يف سنة 

 05007مليار دوالر مقابل ذروة بلغت  0050أقساط الدين اخلارجي إال إىل 

بالفعل، وبالنظر إىل . 5112مليار دوالر يف  2021و  5111مليار دوالر يف 

ال باجتاه حنو التوازن، ، يتميز حساب رأس امل5117العجز العضعيف يف 

يوجد فرق ( الصافية)ن بند االستثمارات املباشرة األجنبية أالسيما و

مستوى مليار دوالر خالل السنوات الثالثة األخرية وأن تآكل تعبئة 

تشكل هذه الوضعية اجلديدة يف . القروض اخلارجية يعترب جوهريا

تميز حساب رأس املال عنصر محاية، يف ظل الظرف احلالي امل

باالضطرابات يف األسواق املالية الدولية حيث يعترب تناقص التزامات 

البنوك الكربى جوهريًا، خصوصا يف شكل تشديد شروطها يف جمال 

 . القرض

 5117إمجااًل، متيزت الوضعية املالية اخلارجية بشكل خاص يف 

 برصيد إمجالي مليزان املدفوعات ميثل تقريبًا ضعف املستوى احملقق يف

511201و 5111
، حيث يعترب هذا األداء معتربا بشكل اكرب على اعتبار 

أن هذا الفائض اإلمجالي يقرتب من فائض امليزان اجلاري، وهو ما جيعل 

على أساس وتائر . هذا األخري يغذي واق  االحتياطيات الرمسية للصرف

 ،5117سداسية، حتقق هذا األداء االستثنائي بشكل خاص يف نهاية سنة 

كما يشهد على ذلك التزايد القوي يف مستوى االحتياطيات الرمسية 

 . للصرف

مليار دوالر  770700انتقل رصيد االحتياطات الرمسية للصرف من 

 0010001و 5117مليار دوالر نهاية جوان  210211إىل  5111نهاية 



(040) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

511700مليار دوالر نهاية 
، وان إعادة تكوين االحتياطيات الرمسية 

يعضعان اجلزائر يف  5117واملستوى احملقق نهاية  5111ًا من سنة اعتبار

وضعية جيدة من حيث حيازة رصيد احتياطيات رمسية للصرف، مبعنى 

باإلشارة خصوصًا إىل . احتياطيات الصرف اليت تسريها البنوك املركزية

تعترب الوضعية املالية اخلارجية الصافية للجزائر  5115أنه ابتداء من 

موجبة
05

 . 

لقد تزامنت الزيادة املستمرة يف االحتياطيات الرمسية للصرف يف هذه 

السنوات األخرية، م  تنوي  عمالت التوظيف من أجل تسيري أفعضل 

إن إدارة عملية التنوي  هذه . خلطر الصرف بني العمالت الرئيسية

بالرتابط م  االستمرار يف تسيري حذر لالحتياطيات فيما يتعلق مبستويات 

خاطر املرتبطة بأدوات التوظيف قد مسحت لبنك اجلزائر مبواجهة امل

إضافة إىل ذلك، رف  بنك اجلزائر . االضطرابات يف األسواق املالية الدولية

بشكل أكثر التوظيفات يف األصول منخفعضة املخاطرة، حتى وإن كان 

 . عائد بعض هذه األدوات يوجد ظرفيًا يف حالة اخنفاض

طرابات يف األسواق املالية الدولية وانعكاساتها بالنظر إىل حدة االض

السلبية على االقتصادات النامية، يشكل املستوى اهلام لالحتياطيات 

الرمسية للصرف واستقرار معدل الصرف الفعلي احلقيقي للدينار، يف ظل 

ظرف يتميز باستمرارية ميزان املدفوعات على املديني املتوسط 

 . مثل هذه الصدمات اخلارجية والطويل، ضمانا مزدوجا أمام

إن الرصيد اإلمجالي مليزان املدفوعات قد عرف حتسن قوي، وهذا إذا 

ما قورن بالسنوات املاضية رغم النمو القوي يف الواردات من السل  

سجلت واردات اخلدمات . واخلدمات اليت كانت أداة لنقل أثر األسعار

. 5117يف  00،5%ة مبقدار باملقابل سجلت صادرات احملروقات زياد(. 22)%

 12002يف الوقت الذي انتقل فيه السعر املتوسط لربميل البرتول من 

.5117دوالر يف  72022إىل  5111 :دوالر يف
00

 

أيعضًا بربوز ظاهرة جديدة، واملتمثلة يف التقارب  5117متيزت سنة 

بني مستوى الفائض اإلمجالي مليزان املدفوعات والفائض اجلاري 



 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (041) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

م  ذلك، بقيت مساهمة الصادرات من غري احملروقات يف . ياخلارج

استمرارية ميزان املدفوعات جد ضعيفة، خاصة أمام التحدي املتمثل 

يف انفتاح متزايد لالقتصاد الوطين وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد التخفيض 

فإن حساب رأس املال أصبح يتميز منذ ذلك . القوي يف الدين اخلارجي

كما أن الوضعية املالية اخلارجية تعززت ويشهد . و التوازناحلني باجتاه حن

 .5117على ذلك الرصيد اإلمجالي مليزان املدفوعات لسنة 

 :اخلالصة

بعد أن مت التعرض لتطور حالة ميزان املدفوعات اجلزائري، حسب 

مكونيه األساسيني، امليزان اجلاري وميزان العمليات الرأمسالية خالل 

فإنه ميكن استخالص مرحلتني  5117و0200ني الفرتة املمتدة ب

 :أساسيتني

حيث شهد فيها ميزان املدفوعات (: 0222-0200)املرحلة األوىل 

ويرج   0227، 0225، 0220اجلزائري رصيدًا سالبًا فيما عدا سنوات 

السبب يف ذلك بالدرجة األوىل إىل اخنفاض أسعار البرتول يف أواخر 

برامج إصالح مدعومة من قبل منظمات  الثمانينات ودخول اجلزائر يف

، مما 0220، 0225، 0220يف سنوات  ادولية، كما عرفت اجلزائر جفاف

أدى إىل اخنفاض الصادرات الزراعية، حيث بلغت أعلى قيمة لرصيد 

 .0227مليار دوالر سنة  0007ميزان املدفوعات يف هذه الفرتة 

ملدفوعات عرف فيها ميزان ا(: 5117-0222)املرحلة الثانية 

مليار دوالر ويرج  ذلك  52022بـ  5117رصيدًا موجبًا بلغ أقصاه سنة 

، 5111إىل االرتفاع الذي عرفته أسعار البرتول العاملية ابتداًء من سنة 

والذي تولد عنه ارتفاع كبري يف حجم االحتياطات الرمسية للصرف يف 

ث ساهم هذا اجلزائر واليت مكنت من تسديد جزء كبري من املديونية، حي

 .الوض  يف االستقرار املالي واالقتصادي يف اجلزائر خالل هذه الفرتة

إذن، عرف ميزان املدفوعات اجلزائري تطورا إجيابيًا خالل الفرتة 

، لكن يبقى أن تتم دراسة حتليل الصادرات والواردات يف 0200-5117

ك ظل خمتلف أنظمة الصرف املختلفة اليت طبقت يف اجلزائر خالل تل



(045) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

الفرتة، ومعرفة ما إذا كانت الفوائض احملققة يف امليزان اجلاري يف ميزان 

ثر ارتفاع أسعار البرتول أاملدفوعات ناجتة عن ارتفاع صادرات احملروقات 

ثر انتهاج نظام أخالل هذه الفرتة، أم هي ناجتة عن تنوع الصادرات 

 .صرف مالئم

 

 دةاهلوامش واملراجع املعتمـــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موق  الديوان الوطين لإلحصائيات  : انظر ()

حالة -ماعية للعوملة بقة الشريف وحممد بوزهرة، بعض اآلثار االقتصادية واالجت ()

اجلزائر، امللتقي األول حول العوملة وانعكاساتها علي الدول العربية، جامعة 

 ، صسكيكدة، اجلزائر، 

موق  الديوان الوطين لإلحصائيات  ()

، مصر،  ،حممد البنا، قعضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ()

 .ص 

لتيم حياة، سياسة سعر الصرف وتصحيح اختالل ميزان املدفوعات حالة  ()

، رسالة ماجستري، جامعة عنابة، اجلزائر، –اجلزائر من 

..ص

الديوان الوطين لإلحصائيات  ()

انظر النشرة الصادرة عن بنك اجلزائر،  ()

 -موازين مدفوعات اجلزائر للسنوات  اجلدول رقم : انظر ()

اجلوزي مجيلة، ميزان املدفوعات يف الدول النامية يف ظل العوملة، جامعة اجلزائر،  ()

، ، ص اجلزائر، 

من بيانات اجلدول رقم  ()

ن بيانات اجلدول رقم م ()

انظر موق  الديوان الوطين لإلحصائيات  ()

 اجلدول رقم : انظر ()

انظر  ()

.، الصادرات خارج احملروقات يف ميزان املدفوعات اجلزائرياجلدول رقم : انظر ()

انظر  ()

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat5.htm


 رحموني سيدأحمد.الباحث   (..4166)خالل الفترةتطور حالة ميزان المدفوعات الجزائري  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (048) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

انظر  ()

بيانات اجلدول رقم  ()

بيانات اجلدول رقم : نظرا ()

والغاز خالل الفرتة ، تطور الصادرات اجلزائرية من البرتول انظر اجلدول رقم  ()

-.

. -، موازين مدفوعات اجلزائر انظر اجلدول رقم  ()

انظر  ()

. -، موازين مدفوعات اجلزائر انظر اجلدول رقم  ()

.مجيلة، مرج  سابقاجلوزي  ()

بيانات اجلدول رقم  ()

الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول لسنة : مشروع التقرير حول ()

، ص 

 اجلوزي مجيلة، مرج  سابق، ص  ()

انظر  ()

انظر  ()

انظر  ()

. -اجلزائري لسنوات  ، ميزان املدفوعاتانظر اجلدول رقم  ()

-لتطور احتياطي الصرف يف اجلزائر  التمثيل البياني رقم : انظر ()

انظر  
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