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تقديم
عررر المغررر من ر سررن  1956بداي ر تأسرري العالقررات الدبلوماسرري الثنائي ر مررع المملك ر
األردني الهاشمي التي همت شتى المجاالت :الثقافي  ،التجاري  ،االقتصادي  ،السياحي  ،العلمي
والصناعي ...
ه ه العالقرات انطلقت معتامالكلتحمع كتخمال ت ع م أرسرى دعائمهرا الملكران الرراحالن الحسرن
الثرراني والحسررين بررن طررال  ،وارتقررى بهررا الملكرران محمررد السرراد

وعبررد هللا الثرراني ،مررن مجرررد

عالق تعاون وأخوة إلى شراك استراتيجي متعددة الجوان .

حجم األرشيف58 :م ثيقةم 43مصورةمرقكية.

الواهب :عخيريةمالتع نم العكلمالثق فيمبوزارةمالشؤ نمال رجيةم التع نماالفريقيم
الكغ ربةمالكقيكينمب ل رج،مبت ريخم.2020/06/29
م
شروط اإلتاحة :رصيدمعت حمللعكوم.
م
عنوان قائمة الوصف :رصيخمالعالق تمالكغربيةماألردنية.مق ئكةم صفمت ليلية،م
.2021
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محتوى الرصيد
يشررك ه ر ا الرصرريد الوثررائقي الرقمرري حصرريل لمختل ر

االتفاقيررات والشررراكات الترري عقرردها

المغر مع األردن خال الفترة الممتدة من بداي الستينات إلى وقتنا الحاضر ،وتخر

هر ه

االتفاقيات مجاالت متعددة ن كر منها :الثقاف  ،التعليم ،الطيران ،التجرارة ،السرياح  ،الصرناع
والتعاون العلمي..
كما يحتوي ه ا الرصيد على صور توثق زيارات ملوك وشخصيات مغربي وازن للمملكر
األردني الهاشمي  ،وك ا مراسالت مختلف .
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اتفاقيات ،بروتوكوالت ومشاريع
2019-1960
رقم الوثيقة
1960
1978
 1978م
 1985م
1987

المضمون
االتف قيةمالثق فيةمبينمحكوعةمالككلكةمالكغربيةم حكوعةمالككلكةم
اله شكيةماألردنية.م م

التاريخ
م
8مفبرايرم1960

اتف قيةمالتع نمالسي حيمبينمالككلكةماألردنيةماله شكيةم الككلكةم
الكغربية .م
م
اتف قمالتع نماالقتص ديم التقنيمبينمالككلكةمالكغربيةم الككلكةم
األردنيةماله شكية .م
م
االتف قيةمالثق فيةمبينمحكوعةمالككلكةمالكغربيةم حكوعةمالككلكةماألردنيةم
اله شكية .م
م
اتف قمبينمالككلكةمالكغربيةم الككلكةماألردنيةماله شكيةملتنظيممال طوطم
الجويةمالكنتظكةمبينمالبلخين.م م

11مع يم 1978م
11مع يم 1978م
7مفبرايرم 1960م
11مع يم1987

1989

ع ضرماالجتك عمالث لثمللجنةماألردنيةمالكغربيةمالكشتركةمالكتعلقم
ب لتب دلمالتج ري،مالنقل،مالسي حة،مالتنسيقمالصن عيم التع نمالعلكي .م

26-24مع رسم
1989

1994

بر توكولمتنفيذيملالتف قيةمالتج ريةمبينمالككلكةمالكغربيةم الككلكةم
األردنيةماله شكية .م

4مأكتوبرم1994

1994

اتف قيةمتج ريةمبينمالككلكةماألردنيةماله شكيةم الككلكةمالكغربية .م
م
ع ضرماالجتك عمال ع مللجنةمالتج ريةمالكشتركةماألردنية-الكغربية .م
مم
عشر عمالبرن عجمالتنفيذيمللتع نمالثق فيم العلكيمبينمحكوعةمالككلكةم
الكغربيةم الككلكةماله شكيةماألردنيةمللسنواتم،1992م1993م  .1994م

3مأكتوبرم 1994م

 1994م
1995
1997

اتف قيةمثن ئيةمتتعلقمبتنظيممخخعةمال واالتمالبريخيةمبينمالككتبمالوطنيم
للبريخم الكواصالتمب لككلكةمالكغربيةم زارةمالبريخم الكواصالتم
ب لككلكةماألردنيةماله شكية.
م
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3مأكتوبرم 1994م
1992 -19931994
8ميوليوزم1997

 2002م
 2002م

 2005م

2005

البرن عجمالتنفيذيمللتع نمالثق فيم العلكيمبينمحكوعةمالككلكةمالكغربيةم
الككلكةماله شكيةماألردنيةمللسنواتم .2004-2002م
م
اتف قي ت مبين محكوعة مالككلكة مالكغربية م حكوعة مالككلكة ماألردنيةم
اله شكيةمعتعلقةمب:
م
 ال جرمالزراعيم ق يةمالنب ت ت.
 مالتع نماالعالعي .م
 التع نمفيمعيخانمالكالحةمالب ريةمالتج رية .م
 بر توكولمالتع نمالكشركمفيمعج التمالتنكيةماالجتك عية .م
 بر توكولمللتع نمالفنيمبينمعؤسسةمتشجياماالستثك رمفيمالككلكةم
اله شكية ماألردنية م عخيرية ماالستثك رات مال رجية مبوزارة مالك ليةم
االقتص دم ال وصصةم السي حةمفيمالككلكةمالكغربية.م م
 بر توكولمالتع نمفيمعج لمالشب بم الري ضة.
م
اتف قي ت مبين محكوعة مالككلكة مالكغربية م حكوعة مالككلكة ماالردنيةم
اله شكيةمعتعلقةمب:
 اتف قية ملتجنب ماالزد اج مالضريبي م عنا مالتهرب مالضريبي مفيم
عيخانمالضرائبمعلىمالخخل .م
 اتف قية متع ن مإداري معتب دل معن مأجل مالتطبيق مالص يح مللتشريام
الجكركيم تخاركمالك لف تمالجكركيةم الب ثمعنه م عك ف ته  .م
 اتف قية متع ن مفي معج الت مالكواصف ت م الكق يي م شه داتم
الكط بقةم الكراقبةماالجب ريةمللجودةم االعتك د .م
 اتف قيةمفيمعج لمالص ةمالبيطرية .م
 اتف قيةمتع نمبينمالكؤسسةماألردنيةملتطويرمالكش رياماالقتص ديةم
الكركزمالكغربيمإلنع شمالص درات .م
 بر توكولمفنيم إداريمفيمعج لمالكن طقمال رة .م
 بر توكولمتع نمفنيمفيمعج التمالجيولوجي م التعخينمبينم زارةم
الط قة م الثر ة مالكعخنية مب لككلكة ماألردنية ماله شكية م زارة مالط قةم
الكع دنمب لككلكةمالكغربية .م
 بر توكول متع ن مفني مفي معج الت مت طيط مالط قة م سي س ته م
ترشيخ ماست خاعه م الط قة مالجخيخة م الكتجخدة مبين م زارة مالط قةم
الثر ةمالكعخنيةمب لككلكةماألردنيةماله شكيةم زارةمالط قةم الكع دنم
ب لككلكةمالكغربية.
م
البرن عج مالتنفيذي مللتع ن مالثق في م التربوي م العلكي م االعالعي مبينم
حكوعة مالككلكة مالكغربية م حكوعة مالككلكة ماألردنية ماله شكية ملسنةم
،2005م2006م  .2007م
م
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 2002م
25مأكتوبرم 2001م
م

16مع يم 2005م

16مع يم 2005م

2006

2007

2007
 2008م
2008

2008

اتف قمللتع نماالسالعيمبينم زارةماأل ق فم الشؤ نم الكقخس تم
اإلسالعيةمب لككلكةماألردنيةماله شكيةم زارةماأل ق فم الشؤ نم
االسالعيةمب لككلكةمالكغربية .م
م
بر توكوالتم اتف قي تمللتع نمبينمحكوعةمالككلكةمالكغربيةم حكوعةم
الككلكةماألردنيةماله شكيةمعتعلقةمب:
م
 بر توكولمقواعخمالكنشأمالكل قمب تف قيةمالتب دلمال رمبينمالبلخين .م
 بر توكولمالتع نمفيمالكيخانمالزراعي .م
 بر توكولمالتع نمفيمالكيخانماالداري .م
 بر توكولمالتع نمالص ي .م
 بر توكولمالتع نمفيمالكج لينمالقنصليم األعني .م
 بر توكولمالتع نمبينمالكؤسسةمالتع نيةماألردنيةم عكتبمتنكيةم
التع نمالكغربي .م
 اتف قيةمإنش ءماللجنةمالعلي ماألردنيةمالكغربيةمالكشتركة .م
 اتف قيةمإنش ءمعنطقةمالتب دلمال ر .م
 اتف قيةمتشجيام حك يةماالستثك راتمبينمالبلخين .م
 اتف قيةمالنقلمالخ ليمعلىمالطرق .م
 اتف قيةمالتع نمفيمالكيخانمالسي حي .م
 اتف قيةمالتع نمبينمعؤسسةمتنكيةمالص دراتم الكراكزمالتج ريةم
الكركزمالكغربيمإلنع شمالص درات.
م
اتف قيت نمللتع نمفيمعج لمالقوىمالع علةمبينمحكوعةمالككلكةماألردنيةم
اله شكيةم كلمعنمحكوعةمالككلكةمالكغربية .م
م
اتف قيةمتع نمفيمعيخانمالكن فسةمبينمحكوعتيمالككلكةمالكغربيةم
الككلكةماألردنيةماله شكية .م
م
البرن عجمالتنفيذيمللتع نمالثق فيم التربويم العلكيم اإلعالعيمبينم
حكوعةمالككلكةماألردنيةماله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةمللسنواتم
 .2011-2010-2009-2008م
م
اتف قي تم بر توكولمبينمحكوعتيمالككلكةماألردنيةماله شكيةم حكوعةم
الككلكةمالكغربيةمعتعلقةمب :م
 اتف قمبشأنمال خع تمالجوية .م
 اتف قمبشأنماالعترافمالكتب دلمبرخصمالسي قة .م
 االتف قيةمالتككيليةملت خيخمالشر طمالص يةمالبيطريةمللتب دلمالتج ريم
لل وممالبيض ءم عشتق ته  .م
 اتف قيةمتع نمفيمعج لمالجك ع تمالك لية/الشؤ نمالبلخية م
 اتف قيةمتع نمفيمعج لمالوق يةمالكخنيةم الخف عمالكخني م
 بر توكولمللتع نمفيمالكيخانمالقض ئيمبينم زارةمالعخلمفيمالككلكةم
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27مع يم 2006م

16ميونيوم 1998م

22مأبريلم 1983م
15مين يرم 2008م
21ميوليوزم 2008م

21ميوليوزم 2008م

2009

2014

2016

 2016م
2017

االردنيةماله شكيةم زارةمالعخلمفيمالككلكةمالكغربية .م
 اتف ت قمتع ت نمفتتيمعج ت التمالتتتخريبمالكهنتتيمبتتينمعؤسستتةمالتتتخريبم
الكهنيمب لككلكتةماألردنيتةماله شتكيةم عكتتبمالتكتوينم إنعت شمالشتغلم
ب لككلكةمالكغربية.
م
عتتتذكرةمتفتتت ممبشتتتأنمالتعلتتتيمم التتتتخريبمالب تتتريم الشتتته داتماأل ليتتتةم
الب ريتتتةمبتتتينمحكوعتتتةمالككلكتتتةمالكغربيتتتةم حكوعتتتةمالككلكتتتةماألردنيتتتةم
اله شكية .م
م
عتتذكرةمتفت ممفتتيمعجت لمت تتخيثماإلدارةمالعكوعيتتةم الع عتتة مبتتينم زارةم
تطتتويرمالقطتت عمالعتت مم الككلكتتةماألردنيتتةماله شتتكية م زارةمالوظيفتتةم
العكوعيةم ت خيثماإلدارةم الككلكةمالكغربية  .م
م
 اتف قيةمتعت نمفتيمالكجت لمالري ضتيمبتينمحكوعتةمالككلكتةمالكغربيتةم
حكوعةمالككلكةماألردنيةماله شكية .م
 اتف قيةمتع نمفتيمالكجت لمالري ضتيمبتينماللجنتةماأل لكبيتةماألردنيتةم
اللجنةماال لكبيةمالكغربية .م
 اتف قيتتتةمتعتتت نمفتتتيمعجتتت لمالشتتتب بمبتتتينمالكجلتتت ماألعلتتتىمللشتتتب بم
ب لككلكتتةماألردنيتتةماله شتتكيةم زارةمالشتتب بم الري ضتتةمب لككلكتتةم
الكغربية.
م
البرن عجمالتنفيذيمللتع نمالثق فيمبينمحكوعةمالككلكةماألردنيةم
اله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةملألعوامم .2017-2016م
م
عذكراتمتف مم براعجمتنفيذيتةمبتينمحكوعتةمالككلكتةماألردنيتةماله شتكيةم
حكوعةمالككلكةمالكغربيةمعتعلقةمب:
م
 عتتتذكرةمتفتتت ممللتعتتت نماإللاعتتتيم التلفتتتزيمبتتتينمعؤسستتتةماإللاعتتتةم
التلفزيونمفيمالككلكةماألردنيةماله شتكيةم الشتركةمالوطنيتةملعلاعتةم
التلفزةمالكغربية .م
 برنتت عجمتنفيتتذيمللتعتت نمفتتيمعجتت لمالتربيتتةم التعلتتيممبتتينمحكوعتتةم
الككلكتتتةماألردنيتتتةماله شتتتكيةم حكوعتتتةمالككلكتتتةمالكغربيتتتةملألعتتتوامم
 .2017-2016م
 برن عجمتنفيذيمالتف قيةمالتع نمفيمعجت لمالقتوىمالع علتةمبتينم زارةم
العكتتتلمفتتتيمالككلكتتتةماألردنيتتتةماله شتتتكيةم زارةمالتشتتتغيلم الشتتتؤ نم
االجتك عيةمفيمالككلكةمالكغربيةملألعوامم .2018-2017-2016م
 عتتتذكرةمتفتتت ممللتعتتت نمالصتتتن عيمبتتتينمحكوعتتتةمالككلكتتتةماألردنيتتتةم
اله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربية .م
 البرن ت عجمالتنفيتتذيملكتتذكرةمالتف ت ممللتع ت نمالصتتن عيمبتتينمحكوعتتةم
الككلكةماألردنيةماله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربية .م
 البرنتت عجمالتنفيتتذيملكتتذكرةمالتفتت ممللتعتت نمفتتيمعجتت لمالكيتت مبتتينم
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21ميوليوزم 2008م

18منونبرم 2014م

22مأبريلم 2016م

م22مأبريلم 2016م
22مأبريلم 2016م

2019

2019

حكوعةمالككلكةماألردنيةمالكغربيةملألعوامم .2018-2017م
 برنتتت عجمتنفيتتتذيمللتعتتت نمالستتتي حيمبتتتينمحكوعتتتةمالككلكتتتةماألردنيتتتةم
اله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةملألعوامم .2017-2016م
 البرن عجمالتنفيذيماأل لمللتع نمفيمعج لمالبيئةمبينمحكوعةمالككلكةم
األردنيةماله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةم.2018-2016
م
عذكرةمتف ممبينم زارةمال رجيةم شؤ نمالكغتربينمللككلكتةماألردنيتةم
اله شتتكيةم الكعهتتخمالخبلوع ستتيماألردنتتي م زارةمال رجيتتةم التع ت نم
الخ ليمب لككلكةمالكغربيةم األك ديكيةمالكغربيةمللخراس تمالخبلوع سية  .م
م
اتف قيةمبينمحكوعةمالككلكةماألردنيةماله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةم
ب صوصمالتع نمفيمالكج لمالعسكريم التقني .م
م

25ميوليوزم 2019م

20ميوليوزم 2019م

م

مراسالت
2020-1961
1

3-2

20-4
21
22

رستتت لةمتهنئتتتةمعتتتنمرئتتتي مالتتتوزراءماألردنتتتيمإلتتتىمالستتتيخمع كتتتخمكتتتريمم
العكرانيمرئي م زراءمالككلكةمالكغربيتةمبكن ستبةمحصتوللمعلتىم ست مم
النهضة:ماألردنيمعنمالخرجةماال لى.م م
مم
رقةمعكلمالخ رةمالث نيةمعشرملكجل مالطيترانمالكتخنيمللتخ لمالعربيتةم
الكنعقتتخمبكتتراك معتتنم21مإلتتىم30مل مالقعتتخةم1394مالكوافتتقملم5مإلتتىم
14مدجنبرم .1974م
م
عشر عمنظ ممالهيئةمالسينك ئيةمالعربيةمالكشتركة .م
م
رس لةمعنمسف رةمالككلكةمالكغربيةمإلىم زارةمال رجيةماألردنيةم
ب صوصمتجخيخمعقودمالعكلمعامالكعلك تماألردني تمبكخينةمإفران .م
م
رست لةمعتتنمعتتخيرمالتلفتتزةمالكغربيتتة الصتتخيقمععنينتتومإلتتىمعتتخيرمالتلفتتزةم
األردنيةمب صوصمالتعريتفمبرببتةمالتلفتزةمالكغربيتةمإنجت زمعجكوعتةم
عنمالبراعجماالستطالعيةم الثق فيةم الفنيتةمفتيمإطت رمالتعريتفمب لعطت ءم
األدبيم الفنيماألردني .م
م
م
م
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 1972م

 1974م

د.ت .م
1مشتنبرم 1971م
19مين يرم 1980م

23

24

25

26

29-27

30

رست لةمعتتنمق ضتتيمالك ككتتةمالشتترعيةمبلتتواءمالكتتورةم الككلكتتةماألردنيتتةم
اله شكية معتعلقةمبتأداءمصتالةمالغ ئتبمترحكت معلتىمر حمعلتحمالكغتربم
الراحلمع كخمال ع  .م
م
رس لةمعنمسف رةمالككلكةمالكغربيةمبعك نمإلىم زارةمخ رجيةمالككلكةم
األردنيةماله شكيةمب صوصمعقخمعؤتكرم زراءمالسي حةمالعربميومم
22مشتنبرم .1969م
م
رس لةمعنمسف رةمالككلكةمالكغربيةمبعك نمإلىمخ رجيةمالككلكةماألردنيةم
اله شتتكيةمعتعلقتتتةمبكوقتتتفمالكلتتتحمال ستتنمالثتتت نيمالراحتتتلمعتتتنمالهجتتتومم
الوحشيمالتذيمق عت مبتلماسترائيلمعلتىمعطت رمبيتر تمالتخ ليم رببتتلم
بتقخيمماحتج جمص رمملخىماألعممالكت خةم عجل ماألعن .م
م
رس لةمعنمسف رةمالككلكةمالكغربيتةمبعكت نمإلتىم زارةمخ رجيتةمالككلكتةم
األردنيتتةماله شتتتكيةمب صتتتوصمإرستتت لمالكلتتحمال ستتتنمالثتتت نيمالراحتتتلم
لكنخ بينمعنلمإلىمكلمعنمالرئي ماألعريكيمنيلسونم الرئي مالفرنستيم
بوعبيخ م البريط نيم لسون .م
م
خط بمالكلحمال سنمالث نيمالراحلمالذيميعلنمفيلمعنمفتحماكتت بمفيم
جكيامأن ءمالكغربملص لحمض ي مالعخ انمالصهيوني .م
م
رس لةمعنمعخيريتةمالتعت نم العكتلمالثقت فيمبتوزارةمالشتؤ نمال رجيتةم
التع ت نماالفريقتتيم الكغ ربتتةمالكقيكتتينمب ل ت رجمإلتتىمعتتخيرمعؤسستتةم
أرشيفمالكغربمب صوصمإع دةمالوث ئقمالكتعلقتةمب لعالقت تمالكغربيتةم
األردنيةمعنمالككلكةماألردنيةماله شكية .م

27مفبرايرم 1961م

20ميوليوزم 1969م

31مدجنبرم 1968م

23مع يم 1970م

د.ت .م
29ميونيوم 2020م

صور
1
2
3
4
5

الوفخمالكغربيمبكجل ماألعةماألردني .م
م
زي رةمالكلحمالراحلمع كخمال ع ملألردنمسنةم 1960م
عامصورمللكلحمالراحلمال سنمالث نيم األعيرمال سنمبنمطالل .م
م
زي رةمرئي مالخيوانمالكلكيمالكغربيمأحكخمبنمسودةملألردن.
م
زي رةمرئي مالخيوانمالكلكيمالكغربيملألردنمسنةم .1974م
م
صولمالكفت مالع ممللجي مالكغربيمإلىماألردن .م
م
م
10

11مصورة م
9مصور م
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استقب لماألعيرمال سنمبنمطاللملألعيرمسيخيمع كخم الكلحمع كخم
الس دس  .م
م
استقب لماألعيرمال سنمبنمطاللملسفيرمالكغربمب ألردن.م م
م

نكولجمعنمرس ئلمالتع نمبينمالككلكةمالكغربيةم الككلكةماألردنيةماله شكية
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