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حركة األسهم

المركزي األردني يقرر رفع معدالت الفائدة

افتتاح أول استثمار في موسكو منذ 
فرض العقوبات قبل ثالث سنوات

أرامكو تطلب مساعدة مورجان ستانلي و جيه بي 
مورجان في الطرح 

هواوي تتوقع تسجيل 100 بليون 
اتصال باالنترنت في عام 2025

تفشي انفلونزا الطيور 
في فرنسا 

يف  املفتوحة  ال�سوق  عمليات  جلنة  ق��ررت 
الفائدة  معدل  رفع  الأردين  املركزي  البنك 
الرئي�سي للبنك ومعدلت الفائدة على اأدوات 
نقطة   50 بواقع  الخرى  النقدية  ال�سيا�سة 

اأ�سا�س، ابتداًء من ال�سبوع املقبل 
البنك  متابعة  �سوء  يف  اللجنة  قرار  وياأتي 
الإقت�سادية  للتطورات  الأردين  املركزي 
والعاملية،  والإقليمية  املحلية  والنقدية، 
وان�سجاما مع التطورات باأ�سعار الفائدة يف 
اأ�سواق املال القليمية والعاملية وتوقعاتها 
تعزيز  على  منه  وح��ر���س��ا  امل�ستقبلية، 

املحررة  امل��وج��ودات  وجاذبية  تناف�سية 
النقدي  ال�ستقرار  على  واحلفاظ  بالدينار، 

وامل�رصيف
ومبوجب القرار ي�سبح �سعر الفائدة الرئي�سي 
ال�رصاء  اإع��ادة  )اتفاقيات  املركزي  للبنك 
لأجل ا�سبوع( %3.25 �سنويا، و�سعر فائدة 
نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة 2.25% 
�سهادات  فائدة  �سعر  ي�سبح  كما  �سنويا 
اإىل   3 امل��دى  �سمن  ا�سبوع  لأج��ل  الي��داع 
3.25 باملئة �سنويا، و�سعر فائدة اتفاقيات 

اعادة ال�رصاء لليلة واحدة %4 �سنويا
اخل�سم  اعادة  �سعر  ي�سبح  القرار  ومبوجب 

%4.25 �سنويا

اأعلنت داميلر الأملانية ل�سناعة ال�سيارات اأنها 
لإنتاج  مو�سكو  من  بالقرب  م�سنعا  �ستفتح 
�سيارات مر�سيد�س- بنز يف اأول ا�ستثمار جديد 
منذ  ك��رى  غربية  �سيارات  �سناعة  ل�رصكة 
فر�س العقوبات على رو�سيا قبل ثالث �سنوات 
لإنتاج  لداميلر  وح��دة  اأول  امل�سنع  و�سيكون 
ال�رصكة  وقالت  رو�سيا.  يف  الركوب  �سيارات 
اإنها �ست�ستثمر ما يزيد على 250 مليون يورو 
اأول  واإن  امل�سنع  يف  دولر(  مليون   260(

التجميع  �ستخرج من خط  ال�سيارات  من  دفعة 
يف 2019

موؤ�رصات  اأع��ق��اب  يف  داميلر  ا�ستثمار  ياأتي 
الرو�سية  ال�سيارات  �سوق  تعايف  على  مبدئية 
حيث �سهدت مبيعات �سيارات فورد يف رو�سيا 

منوا بعد ثالث �سنوات من ال�سعف 
يف  الرو�سية  وال�سناعة  التجارة  وزارة  وقالت 
 20 من  اأك��ر  �سينتج  داميلر  م�سنع  اإن  بيان 
األف من �سيارات الركوب وال�سيارات الريا�سية 
متعددة ال�ستخدامات من نوع مر�سيد�س-بنز 

�سنويا مبوجب اتفاقية مدتها ت�سع �سنوات

ال�سعودية  النفط  �رصكة  اإن  مطلع  م�سدر  ق��ال 
مورجان  جيه.بي  من  طلبت  اأرامكو  العمالقة 
يف  امل�ساعدة  �ستانلي  ومورجان  كو  اآند  ت�سي�س 
الأويل املزمع وقد تطلب م�ساعدة  العام  طرحها 

بنك اآخر على �سلة بامل�ستثمرين ال�سينيني  . 
ال�ستثمار  بنك  اإىل  الأمريكيان  البنكان  وان�سم 
مويلي�س اآند كو يف ال�سطالع باأدوار يف الطرح 
املتوقع اأن يكون اأكر طرح عام اأويل يف العامل 

بقيمة تقارب 100 مليار دولر . 
هولدجنز  ات�س.ا�س.بي.�سي  اأن  امل�سدر  وذك��ر 
يف  بدور  ال�سطالع  على  الرئي�سي  املناف�س  بدا 
توفر  قد  بنوك  خم�سة  ت�سم  قائمة  �سمن  الطرح 
حلقة و�سل مع امل�ستثمرين ال�سينيني وهو جزء 
مهم يف الطرح م�سيفا اأن البنوك الأربعة الأخرى 
�سينية  .  وقال امل�سدر الذي طلب عدم ذكر ا�سمه 
املحتمل  من  يزال  ل  اإنه  الأم��ر  حل�سا�سية  نظرا 

تعديل القائمة النهائية للبنوك امل�ساركة  . 

الطموح  اإحدى ركائز اخلطة  اأرامكو  وميثل طرح 
با�سم  وتعرف  ال�سعودية  احلكومة  تتبناها  التي 
تنويع  اإىل  والرامية   "2030 اململكة  "روؤية 

موارد القت�ساد وتقلي�س اعتماده على النفط. 
باملئة  خم�سة  اإىل  ي�سل  ما  اإدراج  املرجح  ومن 
اأكر منتج للنفط يف العامل يف  اأرامكو  اأ�سهم  من 
بور�سة الريا�س ويف �سوق اأو اثنتني من الأ�سواق 

العاملية 
مورجان  وكذلك  التعليق  عن  اأرامكو  واأحجمت 
�ستانلي وجيه.بي مورجان وات�س.ا�س.بي.�سي  . 

يف  قالت  جورنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  كانت 
�ستانلي  م��ورج��ان  اختيار  مت  اإن��ه  �سابق  وق��ت 
وجيه.بي مورجان وات�س.ا�س.بي.�سي لال�سطالع 
بدور املتعهدين الرئي�سيني لتغطية الكتتاب يف 

الطرح  . 
ال�سهر  ال�سعودية  يف  بالقطاع  م�سادر  وقالت 
طلبت  من  بني  من  ج��روب  �سيتي  اإن  املا�سي 
منهم اأرامكو تقدمي عرو�س للمناف�سة على الدور 

ال�ست�ساري

اأن  عاملي��ة  ات�س��الت  �رصك��ة  توقع��ت 
يرتفع ع��دد الت�س��الت بالإنرتنت اإىل 100 
بلي��ون ات�سال، بحل��ول 2025، ما بني ات�سال 
�سخ���س ب�سخ�س، اأو �سخ���س باآلة، اأو اآلة باآلة عر 
انرتن��ت الأ�سي��اء واأو�س��ح رئي���س جمموع��ة اأعمال 
�رصكة ه��واوي كارير ل�سبكات الت�س��الت زو زهيلي، 
يف موؤمت��ر �سح��ايف، عقدته �رصكة ه��واوي يف العا�سمة 
الريطاني��ة لن��دن اأم���س، قبي��ل انط��الق املوؤمت��ر العامل��ي 
للهوات��ف املتحركة 2017، يف بر�سلون��ة الأ�سبوع املقبل، اأن 
85 يف املئ��ة م��ن التطبيقات اخلا�سة بال�رصكات �ستعتمد على 
تقني��ات احلو�سب��ة ال�سحابي��ة بحل��ول 2025، يف ح��ني اأن جميع 
ال���رصكات �ستعتم��د على اخلدم��ات ال�سحابية، الأمر ال��ذي �سيزيد من 

معدل ا�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سناعي بن�سبة تفوق 20 يف املئة
وق��ال زهيلي: »نحن نق��رتب من بناء عامل اأكر توا�س��اًل، وعندما يتحقق 
ذل��ك �ستتمك��ن القطاعات التي جنح��ت يف اإحداث ثورته��ا الرقمية من طرح 
فر���س غ��ري حم��دودة، ول ميكنن��ا الآن اأن نق��ّدر حج��م الفر�س الهائل��ة التي 
�ستوفره��ا ه��ذه القطاع��ات«، موؤك��داً الت��زام »ه��واوي« بالعم��ل جنب��ًا اإىل جنب 
م��ع امل�سغل��ني مبا ميكنهم من اإح��داث ثورته��م الرقمي��ة واإدارة اأعمالهم بنجاح، 

واإتاح��ة الفر�سة للجمي��ع لتحقيق التنمية القائمة عل��ى القيمة  و�سئل زهيلي عن 
ال�سرتاتيجي��ة التي يتبعها م�سغلو الت�سالت يف خمتل��ف اأرجاء العامل، فاأو�سح 
اأنه��ا ت�سهد تغيرياً كبرياً، وتتحول م��ن ا�سرتاتيجية »قائمة على ال�ستثمارات« اإىل 
ا�سرتاتيجي��ة »قائمة على القيمة«، م�سرياً اإىل اأن امل�سغلني ُيبدون اليوم املزيد من 
الهتمام بتجربة امل�ستخدم واخلدمات وي�سعون اإىل منح امل�ستخدم قيمة اإ�سافية 
من خالل توفري مزايا تناف�سية ونحن يف »هواوي« ملتزمون بتقدمي كامل دعمنا 
اإىل م�سغل��ي الت�سالت بهدف امل�سي قدمًا يف م�سرية التنمية اجلديدة واحل�سول 
على عائدات اأف�سل من ال�ستثمارات وحت�سني كفاءة الت�سغيل.  بدوره، �سدد رئي�س 
الت�سوي��ق العاملي ومبيع��ات احللول مبجموع��ة اأعمال »هواوي كاري��ر« ل�سبكات 
الت�س��الت ك��ني وانغ عل��ى اأن ال�رصكة �ستتع��اون مع امل�سغل��ني لت�سجعيهم على 
اعتماد الطرق املفتوحة القائمة على القيمة يف م�سرية التنمية اجلديدة، لفتًا اإىل 
اأن امل�سغلني �سيكونون على موعد مع حقبة يرز فيها »الفيديو كخدمة اأ�سا�سية«، 
و�ستتمكن القطاعات التي جنحت يف اإحداث ثورتها الرقمية من طرح فر�س مميزة 
اأم��ام امل�سغل��ني ت�س��ل قيمتها اإىل تريلي��ون دولر. ومع حت��ول الفيديو اإىل خدمة 
رئي�سة بالن�سبة للم�سغلني، �ست�سهد خدمات الفيديو يف جمال الرتفيه والت�سالت 
والعمل منواً مت�سارعًا ، واأكد وانغ التزام »هواوي« بتوفري حلول �ساملة لل�رصكات 
وباكت�س��اف مناذج اأعمال جديدة، وتقدمي دعمها للم�سغلني بهدف دعم القطاعات 
الرئي�سي��ة لإح��داث ثورته��ا الرقمي��ة وتوف��ري خدم��ات �سحابي��ة اإىل العم��الء من 
ال�رصكات واحلكومات يف جمالت، مثل احلو�سبة ال�سحابية، والتخزين وال�سبكات، 

وتقنية »اإنرتنت الأ�سياء« والفيديو.

�سُتع��دم فرن�سا 600 األ��ف بطة، وفق ما اأعلن وزير الزراعة �ستيفان لو فول 
اأم���س، يف اإط��ار اجلهود الرامي��ة اإىل منع انت�سار �سالل��ة )اإت�س 5 اإن 8( من 
اإنفلون��زا الطي��ور ، و�ستج��رى اأح��دث عملية اإع��دام يف منطق��ة لندي�س يف 
جن��وب غربي فرن�سا، حي��ث يوجد اأغلب منتجي ال�سلع��ة الغذائية الفرن�سية 

ال�سهرية »لو فوا غرا«  الذي يعتمد على كبد البط والأوز 
وق��ال ل��و ف��ول يف ت�رصي��ح اإىل حمط��ة »فران�س بل��و« الإذاعي��ة الإقليمية 

اأعدمنا بالفعل كثرياً من البط يف اجلزء ال�رصقي من هذه املنطقة«.
 ولفت النظر اإىل »منطقة متبقية، وعلينا التحرك فيها لإعدام كل البط«. 

وفرن�س��ا واملج��ر هما اأك��ر دولتني ت�رصرت��ا ب�سدة من �سالل��ة )اإت�س 5 اإن 
8( ال�سديدة العدوى، والتي انت�رصت يف اأنحاء اأوروبا، اإ�سافة اإىل دول يف 

ال�رصق الأو�سط خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية 
ونّف��ذت فرن�سا عملية اإع��دام �سخمة يف كانون الثاين )يناير( املا�سي، يف 
حماولة لحت��واء الفريو�س، واأو�سحت اأنها �ستقل�س عملية الذبح الوقائي، 
»بع��د تباط��وؤ انت�سار الفريو�س « ، لكن مع ذلك ا�ستم��ر ارتفاع عدد املزارع 
امل�ساب��ة ، وقدر منتجو »فوا غرا«، جتاوز عدد الطيور الداجنية التي َنفقت 

اأو اأُعدم��ت ب�سب��ب اأنفلون��زا الطي��ور يف فرن�س��ا »3.2 مالي��ني طائ��ر« . 
وتوقع��وا ازدياد العدد اإىل 3.4 ماليني مع متدي��د احلكومة اإجراءات اإعدام 

الطيور

  حجم االستثمار الصيني في عقارات دبي 447 مليون دوالر لعام 2016

يف  للعقارات«  دبي  »معر�س  عقد  دبي  اإم��ارة  قررت 
الم��ارات  اإىل  ال�سيني  التوجه  من  لالفادة  ال�سني، 
الهائل  النجاح  اإىل  اإ�سافة   ، الأخرية  ال�سنوات  خالل 
يف  مومباي  يف  العقاري  دبي  معر�س  �سهده  ال��ذي 
كانون الأول )دي�سمر( املا�سي، وال�ستجابة الهائلة 
ذلك  اأخ��رى، مبا يف  التي حققها يف وجهات عاملية 
مركز  يف  املعر�س  و�سيقام  ك��ون��غ.  وه��ون��غ  لندن 
واملوؤمترات  للمعار�س  العاملي  اأك�سبو«  »�سنغهاي 

املرموق يف 24 و25 و26 اآذار )مار�س( املقبل. 
دبي  يف  والأم��الك  الأرا�سي  دائ��رة  من  كل  وتتعاون 
لتنظيم  جديد،  من  ال�سينية  �سومان�سا   ومعار�س 
اأف�سل  �سيجتمع  حيث  دب��ي،  يف  العقارات  معر�س 
املطورين العقاريني يف �سنغهاي، لتعزيز مكانة دبي 

ووفقًا  ال�سينيني.  العقاريني  للم�ستثمرين  كوجهة 
لدائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي، �سخ امل�ستثمرون 
درهم  بليون   1.74 بقيمة  ا�ستثمارات  ال�سينيون 
)447 مليون دولر( يف �سوق العقارات يف دبي خالل 
العام املا�سي، وهي من بني اأكر 10 ا�ستثمارات يف 

الإمارة 
للمعار�س«  »�سامون�سا  �رصكة  يف  ال�رصيك  وق��ال 
ال�سويدي:  �سلطان  العقاري  دبي  ملعر�س  املنظمة 
امل�ستثمرين  م��ن  املتزايد  الهتمام  على  »�سهدنا 
اأك��ر  وق��ت  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ول  ال�سينيني، 
دبي  يف  اجل��ذاب  العقارات  اق��رتاح  لت�سجيع  منا�سبة 
عليهم. ونحن نعمل دائمًا على �سد الفجوة، من خالل 
خالل  من  لوجه  وجهًا  وامل�سرتين،  العار�سني  جمع 

املعار�س املتخ�س�سة بالعقارات 
اإىل  ينجذبون  ال�سينيني  امل�ستثمرين  اأن  اإىل  واأ�سار 

والفادة  العقارات،  على  اأعلى  اإيجار  عائدات  ك�سب 
وُيقبل  دبي.  يف  املال  راأ�س  لزيادة  كبري  هام�س  من 
امل�ستثمرون من الأفراد الأثرياء على �سناديق الأ�سهم 
اخلا�سة التي ت�سرتي وحدات �سكنية، وعلى ال�رصكات 
حملية  م�سرتكة  م�ساريع  تقيم  التي  وال�سناديق 

لال�ستثمار العقاري 
يف   53 بن�سبة  دبي  يف  ال�سينيني  ال�سكان  عدد  ومنا 
الفًا.   253 عددهم  ليبلغ  املا�سي،  العام  يف  املئة 
ففي  ال�سينيني.  لل�سياح  �رصيعًا  من��واً  دب��ي  وت�سهد 
بزيادة  اأي  منهم،  الفًا   450 ا�ستقبلت   ،2015 عام 
وترتبط  ال�سابق.  العام  عن  املئة  يف   29 مقدارها 
وغوانغت�سو  بكني  فيها  مبا  ال�سينية  املدن  من   13
وتايبيه،  كونغ  هونغ  وكذلك  و�سنت�سن،  و�سانغهاي 
اأن  اأ�سبوعية. يف حني  100 رحلة  اأكر من  بدبي مع 
ال�سينيني  للزوار  الو�سول  عند  تعطى  التي  التاأ�سرية 

�ستعزز اأي�سًا معامالت املمتلكات 
»تنمية«،  مركز  ورئي�س  العام  املدير  م�ساعدة  وقالت 
واإدارة  والأمالك  الأرا�سي  لدائرة  ال�ستثمارية  الذراع 
ال�ستثمار، ماجدة علي را�سد: »نظراً اإىل ارتفاع الطلب 
دبي،  يف  العقارات  على  ال�سينيني  امل�ستثمرين  من 

ناأخذ معر�س دبي للعقارات الناجح اإىل �سنغهاي 
واأ�سارت اإىل اأن دبي اأ�سبحت  مركز جذب اإقليمي رائد 
التحتية  بنيتها  �سوء  يف  و�سياحيًا،  ومالًيا  جتاريًا 
وبيئة اأعمالها العاملية امل�ستوى، والأهم من ذلك كله 
قيمة  ذات  و�ساملة  واحدة  من�سة  للم�ستثمرين  تقدم 
العقاري  دبي  معر�س  يف  م�ساركتنا  وتاأتي  م�سافة. 
واحدة  بو�سفها  الإمارات،  تقدم  يف  دائمًا  للم�ساهمة 

من اأف�سل الوجهات ال�ستثمارية يف العامل 
ولفتت النظر اإىل اأن »الكثري من الأثرياء يقومون ب�رصاء 
ال�ستثمارية  حمافظهم  لتنويع  اخل��ارج  يف  عقارات 

اإىل  ت�سل  عائدات  حتقق  لأنها  جذابة،  دبي  ويجدون 
على  متقدمة  ممتلكاتهم،  على  �سنويًا  املئة  يف   30
اأي�سًا  هونغ كونغ و�سنغهاي وبكني. ويوفر املعر�س 
لعامة  بل  فقط،  الأث��ري��اء  للم�ستثمرين  لي�س  من�سة 
الإ�سكان  قطاع  يف  ال�ستثمار  بفر�س  حتفل  النا�س، 
باأ�سعار معقولة يف دبي. وتابعت اأن »اأكر من 300 
ال�سينيني يقومون بزيارة دبي كل �سنة، ما  األف من 

يعد دائمًا تقريبًا موؤ�رصاً رئي�سيًا لل�سفقات العقارية 
دبي  يف  التجارية  لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  اأم��ا 
تعد  باتت  دب��ي  اإن   فقال  العور،  م�سعود  للعقارات 
ال�سنني،  مر  وعلى  للعقارات،  الأول  ال�ستثمار  موقع 
ي�ستمر امل�ستثمرون ال�سينيون بالجنذاب اإىل عائدات 
املال.  راأ���س  لزيادة  كبري  وبفارق  املرتفعة  الإيجار 
ال�سني،  العقاري يف  واإن م�ساركتنا يف معر�س دبي 
ترز دورنا يف قيادة م�سرية التنمية يف دبي مع خيار 

يف  وامل�ستثمرين  النهائيني  امل�ستخدمني  من  وا�سع 
العقارات ال�سكنية والتجارية، عر جمموعة كاملة من 

املنتجات الفاخرة الراقية 
واأ�سار التقرير ال�سنوي ال�سيني ل�ستثمار امللكيات ملا 
وراء البحار، وهو بوابة اإلكرتونية للعقارات ال�سينية، 
اإىل اأن عائدات الإيجار ميكن اأن ت�سل اإىل 8 و10 يف 
بحريات  »اأب���راج  و  مارينا«  »دب��ي  يف  لل�سقق  املئة 
املناطق،  من  وغريها  دبي  مدينة  وو�سط  اجلمريا« 
الفاخرة  الفيالت  على  العائد  يبلغ  ذاته،  الوقت  ويف 

6 يف املئة.  اإىل   5
كما اأكدت وزارة القت�ساد الإماراتية اأنها بداأت حملة 
م�ساركة  خ��الل  من  الهند،  يف  ل�سياحتها  ترويجية 
الدويل  »املعر�س  يف  ر�سمي  بوفد  الدولة  اإمارات  كل 
ل�سوق ال�سياحة ال�سادرة« الذي انطلق اأم�س يف مدينة 

مومباي.

إنشاء منطقة تجارية حرة يمنية سعودية 
بدعم من القطاع الخاص

ُيتوقع اأن ت�سهم م�ساريع وبرامج اإعادة اإعمار اليمن بعد توقف احلرب، 
بني  احلرة  للتجارة  مناطق  م�رصوع  اإحياء  اإعادة  يف  ال�رصعية  وعودة 
احلدوديتني  وجازان  جنران  منطقتي  يف  خ�سو�سًا  واليمن،  ال�سعودية 

مع اليمن 
وت�سري درا�سات اإىل اأن اإن�ساء منطقة جتارة حرة على احلدود ال�سعودية 
وزي��ادة  البلدين  اقت�ساد  خدمة  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  اليمنية   -
التبادل التجاري وال�ستثماري، اإىل جانب اإيجاد اآلف من فر�س العمل 

ل�سباب البلدين 
اإىل  اليمن  �سيحتاج  اإذ  احلرب،  بعد  ما  مرحلة  مع  الأمر  هذا  ويتعاظم 
والأخ�ساب  الت�سليح،  حديد  اأم  الأ�سمنت  من  �سواء  الأطنان  من  ماليني 

وغريها من مواد البنية التحتية 
وكان البلدان يدر�سان اإن�ساء منطقة اقت�سادية حرة يف منطقة الوديعة 
- التابعة ملنطقة جنران - بدعم من القطاع اخلا�س املعني بامل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة، والبنك الإ�سالمي للتنمية، اإل اأن امل�رصوع توقف 

ب�سبب الأحداث التي �سهدتها املنطقة منذ 2011 
ا�ستئناف هذه املحادثات، وروؤية هذا امل�رصوع  اإىل  اليمنيون  ويتطلع 
احللم الذي �سيوجد ا�ستثمارات �سخمة ويوفر اآلف فر�س العمل لل�سباب 
يف كال البلدين. ويف ت�رصيحات �سابقة، اأو�سح الدكتور رئي�س جمل�س 
الأعمال ال�سعودي - اليمني ال�سابق عبداهلل بن حمفوظ، »اأن امل�رصوع 

وفر�سة  البلدين،  بني  التجارة  حركة  لدعم  فر�سة  ميثل 
والفواكه  الأ�سماك  من  ال�سادرات  لزيادة  حتديداً  لليمن 

»ُو�سعت  القت�سادية  املدينة  اأن  مبينًا  واخل�رصاوات«، 
لتكون مركزاً للتخزين والتغليف وال�سناعات اخلفيفة 
وتبلغ امل�ساحة الإجمالية للمدينة القت�سادية احلرة 

ب�40 مليون مرتمربع، تقوم كل دولة مبنح م�ساحة 
امل�رصوع،  لهذا  اأرا�سيها  من  مرتمربع  مليون   20

من  عدد  اإىل  القت�سادية  املدينة  تق�سم  بحيث 
لل�سناعات  منطقة  منها  الداخلية،  املناطق 

وثالثة  اللوج�ستي،  للدعم  واأخ��رى  اخلفيفة، 
اإ�سافة  والتعبئة،  والتخزين  للم�ستودعات 

اإداري��ة  وخدمات  اأعمال  تطوير  ملنطقة 
وتقنية 

بكونه  الوديعة  موقع  اأهمية  وتتمثل 
عن  يبعد  ال�سعودي  اجل��ان��ب  م��ن 

 60 م�سافة  �����رصورة  حم��اف��ظ��ة 
 350 جن��ران  وع��ن  كيلومرتاً، 

جازان  مدينة  وعن  كيلومرتاً، 
كيلومرت،   600 م�����س��اف��ة 

اليمني  اجل��ان��ب  م��ن  اأم��ا 
املكال  ميناء  عن  فيبعد 

ك���ي���ل���وم���رتاً،   460
 500 �سنعاء  وع��ن 

ك��ي��ل��وم��رت، وع��ن 
ميناء عدن 500 

كيلومرت 
واأو������س�����ح 

رئ����ي���������س 
جم��ل�����س 

القت�سادية  املدينة  اإن�ساء  اأن  ال�سابق  اليمني   - ال�سعودي  الأعمال 
التحتية  البنية  لإن�ساء  ريال  مليون   250 نحو  ا�ستثمار  اإىل  يحتاج 
ت�سل  اأن  متوقعًا  وال�رصاء،  البيع  لنطالق حركة  وامل�ستودعات متهيداً 
اإىل  لت�سل  ريال،  مليون   500 اإىل  الأوىل  ال�سنة  يف  التجارية  احلركة 
باليني الريالت بعد اأن يجد جتار املناطق املجاورة يف جنران وجازان 
فر�سهم  و�سعدة  واجل��وف  ح�رصموت  اليمن  وحمافظات  اململكة  يف 

ال�ستثمارية املواتية 
اأ�ساليب  اأن املنطقة احلرة �ستحد من  اإىل  ابن حمفوظ يف حينه  واأ�سار 
التجارة غري القانونية والتهريب على احلدود، وتوفر فر�س عمل جيدة 

ملواطني البلدين 
امل�سرتكة  احل��دود  يف  تقع  بحيث  مكانيًا  حمددة  �ستكون    : واأ�ساف 
و�ستكون  الدولتني،  كلتا  يف  بها  املحيطة  املناطق  عن  باأ�سوار  تف�سل 
مايل  وبا�ستقالل  واعتبارية  قانونية  �سخ�سية  ذات  اقت�سادية  منطقة 
واإداري، و�ستقع خارج حدود املنطقة اجلمركية يف الطرفني - اأي يف 
ال�سماح داخل  املنطقة املحايدة امل�سرتكة يف منفذ الوديعة - و�سيتم 
هذه املدينة القت�سادية احلرة بحرية التنقل والعمل ملواطني الدولتني 

من دون اأي قيود ل�ستغالل املوارد الطبيعة والب�رصية املتاحة 
باإنتاج وا�سترياد و�سناعة وتخزين  ال�سماح  �سيتم  واأردف قائاًل:  كما 
اجلمركية  الر�سوم  جميع  اإعفاء  مع  قيد،  دون  من  الب�سائع  اأنواع  كل 
امل��وارد  وا�ستغالل  ال�ستثمارات  وج��ذب  حتفيز  بهدف  وال�رصيبية 

الطبيعية وتن�سيط حركة التبادل التجاري بني البلدين 
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