مطبلببت بمتببعة اتفبقيبت دافىس وهيئة االستثمبر تعد بتقديم التسهيالت
عمان 32 ،ماٌو  - 3102أكد مشاركون فً المنتدى اإلقتصادي العالمً "دافوس" ضرورة متابعة جمٌع
اإلتفاقٌات التً أبرمت على هامش المنتدى والعمل على تسهٌل جمٌع المعٌقات أمام الفرص االستثمارٌة
التً تم طرحها.
وطالب المشاركون بضرورة القضاء على "البٌروقراطٌة" وتعزٌز دور القطاع الخاص الذي بات احد اهم
ركائز الدول المتقدمة؛ مشٌرٌن الى ان االردن ارسل رسائل مباشرة للعالم انه واحة امن وامان وان لدٌه
فرص استثمارٌة مجدٌة.
وقال هؤالء إن "انعقاد المنتدى العالمً االقتصادي "دافوس" فً منطقة البحر المٌت زاد الثقة لدى
المستثمرٌن".
وبٌن رئٌس هٌئة االستثمار منتصر العقلة ان المنتدى ارسل رسائل الى جمٌع رجال االعمال فً العالم
والمنطقة بأن االردن بٌئة استثمارٌة جاذبة فً المنطقة .واكد ان الهٌئة ستعمل على متابعة جمٌع االتفاقٌات
التً وقعت على هامش اعمال المنتدى وتقدٌم كافة التسهٌالت امام المستثمرٌن لضمان تنفٌذها على ارض
المملكة مما سٌسهم بتحقٌق التنمٌة المستدامة وتوفٌر فرص عمل.
وبٌن العقلة ان الهٌئة تلقت رسائل اهتمام من العدٌد من ممثلً كبرى الشركات العالمٌة القامة مشارٌع على
ارض المملكة خصوصا شركة فٌلبس العالمٌة.
واشار العقلة الى ان جلسة األردن التً عقدت خالل المنتدى تم خاللها عرض الفرص االستثمارٌة المتاحة
فً مختلف القطاعات ومنها مشارٌع سٌاحٌة وطاقة وتكنولوجٌة.
وقال رئٌس مفوضٌة مدٌنة العقبة االقتصادٌة هانً الملقً ان "انعقاد المنتدى االقتصادي العالمً فً البحر
المٌت اعطى ثقة كبٌرة للمستثمرٌن ومن ٌنوي اقامة استثمارات فً المملكة".
وأوضح الملقً انه تم االستفادة من انعقاد المؤتمر فً منطقة البحر المٌت بشكل كبٌر وعلٌنا تعظٌم هذة
االستفادة من خالل استثمار جمٌع تفاصٌل المنتدى اإلقتصاد العالمً وما تم على هامشة من توقٌع اتفاقٌات
و التً ابرمت ومتابعتها حتى ٌكون لها اثار اٌجابٌة على االقتصاد الوطنً.
وبٌن رئٌس "مجموعة نقل" غسان نقل أنه رغم ما تمر به المنطقة المحٌطة اال ان االردن قادر على ان
ٌكون مركزا اقتصادٌا النعقاد مؤتمرات بحجم المؤتمو االقتصادي العالمً "دافوس" .وقال نقل "مؤتمر
دافوس بعث رسالة للعالم جمٌعا ان االردن بلد آمن مستقر وعلٌنا ان نستفٌد من هذة المٌزة من خالل ابراز
االردن اقتصادٌا واجتماعٌا وثقافٌا".

