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 الفرنسية الجمهورية

  

 إدراكإدراكإدراكإدراك ـ ماري  ـ ماري  ـ ماري  ـ ماري آنآنآنآن

  الخارجية الخارجية الخارجية الخارجيةللتجارةللتجارةللتجارةللتجارة الدولة  الدولة  الدولة  الدولة سكرتيرةسكرتيرةسكرتيرةسكرتيرة

  والصناعة والتوظيف والصناعة والتوظيف والصناعة والتوظيف والصناعة والتوظيفاالقتصاداالقتصاداالقتصاداالقتصاد وزير  وزير  وزير  وزير لدىلدىلدىلدى

  
  

    صحفي  صحفي  صحفي  صحفي بيانبيانبيانبيان       
  

 ٢٠٠٩ شباط ١٣ في باريس

 ١١٥ رقم

  

 ٢٠٠٩ شباط ٢٠ إلى ١٨ ستزور االردن خالل الفترة من إدراك ـ ماري آن

  
، سكرتيرة الدولة للتجارة الخارجية االردن خالل )Anne-Marie IDRAC( إدراك آن ـ ماري ستزور

 .٢٠٠٩ شباط ٢٠ على ١٨الفترة من 
  

 تشريعياً مالئماً    إطاراً بلداً نموذجياً في تنفيذ االصالحات التي يحتاجها اقتصاده، وهو يوفر اليوم               االردن  يعتبر
 بالمئة في    ٥ واكثر من  ٢٠٠٧ بالمئة في عام    ٦ بلغت لقد حقق االردن نسبة نمو       . ات االقتصادية    للقيام بالنشاط   

ستبرز آن ـ ماري إدراك امام      .  في مجاالت الطاقة والبيئة   كبرى  ؛ وهو اليوم يواجه تحديات      ٢٠٠٨عام 
ذين القطاعين      ووسائل النجاح التي تتمتع بها الشركات الفرنسية في ه              القوة  السلطات االردنية نقاط       

 العودة التي     وهيوستشارك ايضاً في اجتماع عمل حول عودة الشركات الفرنسية الى العراق،             . االستراتيجيين   
 .   من شباط خالل زيارته لبغداد     العاشر اعرب رئيس الجمهورية عن امله في تحقيقها وذلك يوم الثالثاء الموافق            

  

يس الوزراء، السيد نادر الذهبي، ومع معالي وزير              ماري إدراك بشكل خاص مع دولة رئ      ـ  آن  ستلتقي  
ستتباحث     . السعود  والتجارة، السيد عامر الحديدي، وكذلك مع وزير المياه والري، السيد رائد ابو                         الصناعة 

 . طوقانخالد  . ايضاً مع رئيس الهيئة االردنية للطاقة الذرية، معالي د         
  

 المباشرة    استثماراتها  ، خارج نطاق الدول العربية، حيث بلغت          المستثمر االجنبي االول في االردن      فرنسا  تعتبر
 لهي دليل على      ٢٠٠٩ مع االردن خالل العام      المالي إن إرادة السياسة الفرنسية للتعاون           .  مليار يورو  ١،٣فيه 

 . ثقة فرنسا في االقتصاد االردني      
  

 البرنامج  

  

  محادثات
  الذهبي، رئيس الوزراء     نادر  السيد    دولة

  عامر الحديدي، وزير الصناعة والتجارة        سيد  ال معالي

  رائد ابو السعود، وزير المياه والري         السيد   معالي

  طوقان، رئيس الهيئة االردنية للطاقة الذرية        خالد .  دمعالي
  

  
  

 corinne.meuteyabinets.finances.gouv.fr المستشار لالتصال والبرلمان       موتيه، كورين  : لالتصال 

 14 44 18 53 1 33+ فاكس  00 41 18 53 1 33+ هاتف

  للتجارة الخارجية، السيدة آن ـ ماري إدراك            الدولة صورة سكرتيرة     : طيه مرفق

  

 


