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 تقديم
 

 المملكرر  مررع الثنائيرر  الدبلوماسرري  العالقررات تأسرري  بدايرر  1956 سررن  منرر  المغررر  عررر 

 العلمي  ،السياحي  ،االقتصادي  ،التجاري  ،الثقافي :المجاالت شتى همت التي الهاشمي  األردني 

 ...والصناعي 

 الحسرن الرراحالن نالملكرا دعائمهرا أرسرىانطلقت معتامالكلتحمع كتخمال ت ع م  العالقرات ه ه

 مجرررد مررن ،الثرراني هللا وعبررد السرراد  محمررد الملكرران بهررا وارتقررى ،طررال  بررن والحسررين الثرراني

 .الجوان  متعددة استراتيجي  شراك  إلى وأخوة تعاون عالق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رقكيةمصورةم43 م ثيقةم58 :حجم األرشيف

 

التع  نم العكلمالثق فيمبوزارةمالشؤ نمال  رجيةم التع  نماالفريقيممعخيرية :الواهب

 .29/06/2020،مبت ريخم الكغ ربةمالكقيكينمب ل  رج

م

 .عت حمللعكوممرصيد :اإلتاحة شروط

م

ت ليلية،مم صفم.مق ئكةلعالق تمالكغربيةماألردنيةرصيخما :الوصف قائمة عنوان

2120. 
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 محتوى الرصيد

 

 عقرردها الترري والشررراكات االتفاقيررات لمختلرر  حصرريل  الرقمرري الوثررائقي الرصرريد هرر ا يشررك 

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

 الصرناع  ،السرياح  ،التجرارة ،الطيران ،التعليم ،الثقاف : منها ن كر متعددة مجاالت االتفاقيات

 ..العلمي والتعاون

 للمملكر  وازن  مغربي  وشخصيات ملوك زيارات توثق صور على الرصيد ه ا يحتوي كما

 .مختلف  مراسالت وك ا ،الهاشمي  األردني 
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 بروتوكوالت ومشاريع ،اتفاقيات
1960-2019 

 رقم الوثيقة المضمون التاريخ

م

 1960فبرايرمم8

عةمالككلكةماالتف قيةمالثق فيةمبينمحكوعةمالككلكةمالكغربيةم حكو

مردنية.ماله شكيةماأل

 

1960 

م1978مع يم11 ردنيةماله شكيةم الككلكةمالتع  نمالسي حيمبينمالككلكةماألماتف قية

مالكغربية.

م

1978 

م1978ع يمم11 لتع  نماالقتص ديم التقنيمبينمالككلكةمالكغربيةم الككلكةمااتف قم

ماألردنيةماله شكية.

م

م1978

م1960فبرايرمم7 ماالتف قيةمالثق فيةمبينمحكوعةمالككلكةمالكغربيةم حكوعةمالككلكةماألردنية

ماله شكية.

م

م1985

لتنظيممال طوطممالككلكةمالكغربيةم الككلكةماألردنيةماله شكيةماتف قمبين 1987مع يم11

ممالبلخين.الجويةمالكنتظكةمبينم

 

1987 

ع رسمم24-26

1989 

ردنيةمالكغربيةمالكشتركةمالكتعلقمللجنةماألمع ضرماالجتك عمالث لث

ملصن عيم التع  نمالعلكي.التنسيقمام،السي حةم،النقلم،ب لتب دلمالتج ري

 

1989 

ينمالككلكةمالكغربيةم الككلكةمبر توكولمتنفيذيملالتف قيةمالتج ريةمب 1994كتوبرمأم4

مردنيةماله شكية.األ

 

1994 

م1994أكتوبرمم3 ماتف قيةمتج ريةمبينمالككلكةماألردنيةماله شكيةم الككلكةمالكغربية.

م

1994 

م1994كتوبرمأم3 م.الكغربية-ردنيةللجنةمالتج ريةمالكشتركةماألع ضرماالجتك عمال  ع م

مم

م1994

1992 -1993-

1994 

ةمعشر عمالبرن عجمالتنفيذيمللتع  نمالثق فيم العلكيمبينمحكوعةمالككلك

م.1994 م1993م،1992ردنيةمللسنواتمالكغربيةم الككلكةماله شكيةماأل

 

1995 

تمالبريخيةمبينمالككتبمالوطنيماتف قيةمثن ئيةمتتعلقمبتنظيممخخعةمال واال 1997مزيوليوم8

للبريخم الكواصالتمب لككلكةمالكغربيةم  زارةمالبريخم الكواصالتم

 ردنيةماله شكية.كلكةماألب لك

 

م

 

1997 
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م2002 ةمالكغربيةمالبرن عجمالتنفيذيمللتع  نمالثق فيم العلكيمبينمحكوعةمالككلك

م.2004-2002ردنيةمللسنواتم الككلكةماله شكيةماأل

م

م2002

م2001كتوبرمأم25

م

مالك م حكوعة مالكغربية مالككلكة محكوعة مبين ماألاتف قي ت ردنيةمكلكة

 :اله شكيةمعتعلقةمب

م

 ال جرمالزراعيم  ق يةمالنب ت ت. 

 م.التع  نماالعالعيم

 م.التع  نمفيمعيخانمالكالحةمالب ريةمالتج رية

 م.بر توكولمالتع  نمالكشركمفيمعج التمالتنكيةماالجتك عية

   الستثك رمفيمالككلكةمنمالفنيمبينمعؤسسةمتشجيامابر توكولمللتع

ماأل مالك ليةماله شكية مبوزارة مال  رجية ماالستثك رات م عخيرية ردنية

مم. االقتص دم ال وصصةم السي حةمفيمالككلكةمالكغربية

 الري ضةبر توكولمالتع  نمفيمعج لمالشب بم . 

م

م2002

م2005ع يمم16 م ح مالكغربية مالككلكة محكوعة مبين مالكاتف قي ت ماالردنيةمكوعة كلكة

 :اله شكيةمعتعلقةمب

 

 م ملتجنب مفيممزد اجاالاتف قية مالضريبي مالتهرب م عنا الضريبي

معيخانمالضرائبمعلىمالخخل.

 م متع  ن مإاتف قية معن معتب دل مللتشريامأداري مالص يح مالتطبيق جل

مالجكركيم تخاركمالك  لف تمالجكركيةم الب ثمعنه م عك ف ته .

 معج ال مفي متع  ن م شه داتماتف قية م الكق يي  مالكواصف ت ت

مالكط بقةم الكراقبةماالجب ريةمللجودةم االعتك د.

 .ماتف قيةمفيمعج لمالص ةمالبيطرية

 ردنيةملتطويرمالكش رياماالقتص ديةماتف قيةمتع  نمبينمالكؤسسةماأل

مالص درات.مإلنع ش الكركزمالكغربيم

  مداريمفيمعج لمالكن طقمال رة.إبر توكولمفنيم

 تع  نمفنيمفيمعج التمالجيولوجي م التعخينمبينم زارةممبر توكول

ماألالط  مب لككلكة مالكعخنية م الثر ة مالط قةمقة م  زارة ماله شكية ردنية

م الكع دنمب لككلكةمالكغربية.

 م سي س ته م مالط قة مت طيط معج الت مفي مفني متع  ن بر توكول

مالط  م زارة مبين م الكتجخدة مالجخيخة م الط قة ماست خاعه  قةم ترشيخ

ردنيةماله شكيةم  زارةمالط قةم الكع دنم الثر ةمالكعخنيةمب لككلكةماأل

 ب لككلكةمالكغربية.

م

م2005

م2005ع يمم16 مالثق فيم التربويم العلكيم االعالعيم مللتع  ن مالتنفيذي بينمالبرن عج

ماله شكية ماألردنية مالككلكة م حكوعة مالكغربية مالككلكة لسنةممحكوعة

م.2007 م2006م،2005

 

م

2005 
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م2006ع يمم27  ق فم الشؤ نم الكقخس تمقمللتع  نماالسالعيمبينم زارةماألاتف 

 ق فم الشؤ نميةم  زارةماألردنيةماله شكسالعيةمب لككلكةماألاإل

ماالسالعيةمب لككلكةمالكغربية.

م

2006 

م1998يونيومم16 بر توكوالتم اتف قي تمللتع  نمبينمحكوعةمالككلكةمالكغربيةم حكوعةم

 ردنيةماله شكيةمعتعلقةمب:الككلكةماأل

م

 .مبر توكولمقواعخمالكنشأمالكل قمب تف قيةمالتب دلمال رمبينمالبلخين

 .مبر توكولمالتع  نمفيمالكيخانمالزراعي

 .مبر توكولمالتع  نمفيمالكيخانماالداري

 .مبر توكولمالتع  نمالص ي

 .مبر توكولمالتع  نمفيمالكج لينمالقنصليم األعني

 ردنيةم عكتبمتنكيةملكؤسسةمالتع  نيةماأللتع  نمبينمابر توكولما

مالتع  نمالكغربي.

 .ماتف قيةمإنش ءماللجنةمالعلي ماألردنيةمالكغربيةمالكشتركة

 .ماتف قيةمإنش ءمعنطقةمالتب دلمال ر

 .ماتف قيةمتشجيام حك يةماالستثك راتمبينمالبلخين

 .ماتف قيةمالنقلمالخ ليمعلىمالطرق

   م حي.اتف قيةمالتع  نمفيمالكيخانمالسي

   اتف قيةمالتع  نمبينمعؤسسةمتنكيةمالص دراتم الكراكزمالتج ريةم

  الكركزمالكغربيمإلنع شمالص درات.

م

2007 

م1983أبريلمم22 اتف قيت نمللتع  نمفيمعج لمالقوىمالع علةمبينمحكوعةمالككلكةماألردنيةم

مالكغربية.اله شكيةم كلمعنمحكوعةمالككلكةم

م

2007 

م2008ين يرمم15 تيمالككلكةمالكغربيةمتع  نمفيمعيخانمالكن فسةمبينمحكوعاتف قيةم

مردنيةماله شكية. الككلكةماأل

م

م2008

م2008يوليوزمم21 البرن عجمالتنفيذيمللتع  نمالثق فيم التربويم العلكيم اإلعالعيمبينم

حكوعةمالككلكةماألردنيةماله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةمللسنواتم

م.2008-2009-2010-2011

م

2008 

م2008يوليوزمم21 اتف قي تم بر توكولمبينمحكوعتيمالككلكةماألردنيةماله شكيةم حكوعةم

م:الككلكةمالكغربيةمعتعلقةمب

 م.ال خع تمالجويةمبشأناتف قم

 م.االعترافمالكتب دلمبرخصمالسي قةمبشأناتف قم

 االتف قيةمالتككيليةملت خيخمالشر طمالص يةمالبيطريةمللتب دلمالتج ريم

م. ءم عشتق ته لل وممالبيض

 ماتف قيةمتع  نمفيمعج لمالجك ع تمالك لية/الشؤ نمالبلخية

 ماتف قيةمتع  نمفيمعج لمالوق يةمالكخنيةم الخف عمالكخني

 بر توكولمللتع  نمفيمالكيخانمالقض ئيمبينم زارةمالعخلمفيمالككلكةم

2008 
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م.االردنيةماله شكيةم  زارةمالعخلمفيمالككلكةمالكغربية

 تمالتتتخريبمالكهنتتيمبتتينمعؤسستتةمالتتتخريبماتفتت قمتعتت  نمفتتيمعجتت ال

الشتغلمم إنعت شالكهنيمب لككلكتةماألردنيتةماله شتكيةم عكتتبمالتكتوينم

 ب لككلكةمالكغربية.

م

م2008يوليوزمم21  ليتتتةميمم التتتتخريبمالب تتتريم الشتتته داتماألالتعلتتتمبشتتتأنعتتتذكرةمتفتتت  مم

ردنيتتتةمكلكتتتةمالكغربيتتتةم حكوعتتتةمالككلكتتتةماألالب ريتتتةمبتتتينمحكوعتتتةمالك

مله شكية.ا

م

2009 

م2014نونبرمم18 معتتذكرةمتفتت  ممفتتيمعجتت لمت تتخيثماإلدارةمالعكوعيتتةم الع عتتة مبتتينم زارة

زارةمالوظيفتتةمردنيتتةماله شتتكية م  تطتتويرمالقطتت عمالعتت مم الككلكتتةماأل

م.دارةم الككلكةمالكغربية العكوعيةم ت خيثماإل

م

2014 

م2016بريلمأم22  كوعتةمالككلكتةمالكغربيتةمبتينمحاتف قيةمتعت  نمفتيمالكجت لمالري ضتيم

م. حكوعةمالككلكةماألردنيةماله شكية

 بتينماللجنتةماأل لكبيتةماألردنيتةمماتف قيةمتع  نمفتيمالكجت لمالري ضتي

م اللجنةماال لكبيةمالكغربية.

 الشتتتب بمبتتتينمالكجلتتت ماألعلتتتىمللشتتتب بمماتف قيتتتةمتعتتت  نمفتتتيمعجتتت ل

كتتةمب لككلكتتةماألردنيتتةماله شتتكيةم  زارةمالشتتب بم الري ضتتةمب لككل

 الكغربية.

م

2016 

م2016أبريلمم22م البرن عجمالتنفيذيمللتع  نمالثق فيمبينمحكوعةمالككلكةماألردنيةم

م.2017-2016اله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةملألعوامم

م

م2016

م2016أبريلمم22 عذكراتمتف  مم براعجمتنفيذيتةمبتينمحكوعتةمالككلكتةماألردنيتةماله شتكيةم

 :عتعلقةمبم حكوعةمالككلكةمالكغربية

م

  عتتتذكرةمتفتتت  ممللتعتتت  نماإللاعتتتيم التلفتتتزيمبتتتينمعؤسستتتةماإللاعتتتةم

 التلفزيونمفيمالككلكةماألردنيةماله شتكيةم الشتركةمالوطنيتةملعلاعتةم

م التلفزةمالكغربية.

  برنتت عجمتنفيتتذيمللتعتت  نمفتتيمعجتت لمالتربيتتةم التعلتتيممبتتينمحكوعتتةم

يتتتةملألعتتتواممالككلكتتتةماألردنيتتتةماله شتتتكيةم حكوعتتتةمالككلكتتتةمالكغرب

م.2016-2017

  برن عجمتنفيذيمالتف قيةمالتع  نمفيمعجت لمالقتوىمالع علتةمبتينم زارةم

العكتتتلمفتتتيمالككلكتتتةماألردنيتتتةماله شتتتكيةم  زارةمالتشتتتغيلم الشتتتؤ نم

م.2018-2017-2016االجتك عيةمفيمالككلكةمالكغربيةملألعوامم

  عتتتذكرةمتفتتت  ممللتعتتت  نمالصتتتن عيمبتتتينمحكوعتتتةمالككلكتتتةماألردنيتتتةم

مله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربية.ا

  البرنتت عجمالتنفيتتذيملكتتذكرةمالتفتت  ممللتعتت  نمالصتتن عيمبتتينمحكوعتتةم

مالككلكةماألردنيةماله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربية.

  البرنتت عجمالتنفيتتذيملكتتذكرةمالتفتت  ممللتعتت  نمفتتيمعجتت لمالكيتت  مبتتينم

2017 
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م.2018-2017حكوعةمالككلكةماألردنيةمالكغربيةملألعوامم

  برنتتت عجمتنفيتتتذيمللتعتتت  نمالستتتي حيمبتتتينمحكوعتتتةمالككلكتتتةماألردنيتتتةم

م.2017-2016اله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةملألعوامم

  البرن عجمالتنفيذيماأل لمللتع  نمفيمعج لمالبيئةمبينمحكوعةمالككلكةم

 .2018-2016األردنيةماله شكيةم حكوعةمالككلكةمالكغربيةم

م

م2019مزيوليوم25 ردنيتةماألم زارةمال  رجيةم شؤ نمالكغتربينمللككلكتةتف  ممبينممعذكرة

 نمردنتتي م  زارةمال  رجيتتةم التعتت  الكعهتتخمالخبلوع ستتيماألاله شتتكيةم

م.ك ديكيةمالكغربيةمللخراس تمالخبلوع سية الخ ليمب لككلكةمالكغربيةم األ

م

2019 

م2019يوليوزمم20  حكوعةمالككلكةمالكغربيةماتف قيةمبينمحكوعةمالككلكةماألردنيةماله شكيةم

مب صوصمالتع  نمفيمالكج لمالعسكريم التقني.

م

2019 

 

 

م

  مراسالت
1961-2020 

م1972 لتتتىمالستتتيخمع كتتتخمكتتتريممإردنتتتيمرستتت لةمتهنئتتتةمعتتتنمرئتتتي مالتتتوزراءماأل

العكرانيمرئي م زراءمالككلكةمالكغربيتةمبكن ستبةمحصتوللمعلتىم ست مم

مردنيمعنمالخرجةماال لى.ماألمالنهضة:

مم

1 

م1974  رقةمعكلمالخ رةمالث نيةمعشرملكجل مالطيترانمالكتخنيمللتخ لمالعربيتةم

لتتىمإم5الكوافتتقملمم1394ل مالقعتتخةمم30لتتىمإم21الكنعقتتخمبكتتراك معتتنم

م.1974رمجنبدم14

م

2-3 

م د.ت.  معشر عمنظ ممالهيئةمالسينك ئيةمالعربيةمالكشتركة.

م

4-20 

م1971شتنبرمم1 ردنيةملىم زارةمال  رجيةماألإرس لةمعنمسف رةمالككلكةمالكغربيةم

مفران.إردني تمبكخينةمب صوصمتجخيخمعقودمالعكلمعامالكعلك تماأل

م

21 

م1980ين يرمم19 لتتىمعتتخيرمالتلفتتزةمإمععنينتتومالصتتخيق الكغربيتتةرستت لةمعتتنمعتتخيرمالتلفتتزةم

نجت زمعجكوعتةمإردنيةمب صوصمالتعريتفمبرببتةمالتلفتزةمالكغربيتةماأل

طت رمالتعريتفمب لعطت ءمإيةم الفنيتةمفتيمعنمالبراعجماالستطالعيةم الثق ف

مردني.دبيم الفنيماألاأل

م

م

م

22 
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م1961فبرايرمم27 ردنيتتةم الككلكتتةماألمالكتتورةمبلتتواءرستت لةمعتتنمق ضتتيمالك ككتتةمالشتترعيةم

عتعلقةمبتأداءمصتالةمالغ ئتبمترحكت معلتىمر حمعلتحمالكغتربمماله شكية 

مالراحلمع كخمال  ع .

م

23 

م1969يوليوزمم20 لىم زارةمخ رجيةمالككلكةمإالككلكةمالكغربيةمبعك نمرس لةمعنمسف رةم

ردنيةماله شكيةمب صوصمعقخمعؤتكرم زراءمالسي حةمالعربميومماأل

م.1969شتنبرمم22

م

24 

م1968دجنبرمم31 ردنيةملىمخ رجيةمالككلكةماألإرس لةمعنمسف رةمالككلكةمالكغربيةمبعك نم

الهجتتتوممماله شتتكيةمعتعلقتتتةمبكوقتتتفمالكلتتتحمال ستتنمالثتتت نيمالراحتتتلمعتتتن

الوحشيمالتذيمق عت مبتلماسترائيلمعلتىمعطت رمبيتر تمالتخ ليم رببتتلم

معن.عممالكت خةم عجل ماألبتقخيمماحتج جمص رمملخىماأل

م

25 

م1970ع يمم23 لتىم زارةمخ رجيتةمالككلكتةمإرس لةمعنمسف رةمالككلكةمالكغربيتةمبعكت نم

رستتت لمالكلتتحمال ستتتنمالثتتت نيمالراحتتتلمإردنيتتةماله شتتتكيةمب صتتتوصماأل

 الرئي مالفرنستيممنيلسونعريكيملىمكلمعنمالرئي ماألإبينمعنلملكنخ 

م. لسونم البريط نيمبوعبيخ 

م

26 

م د.ت.  خط بمالكلحمال سنمالث نيمالراحلمالذيميعلنمفيلمعنمفتحماكتت بمفيم

من  ءمالكغربملص لحمض  ي مالعخ انمالصهيوني.أجكيام

م

27-29 

م2020يونيومم29 لمالثقت فيمبتوزارةمالشتؤ نمال  رجيتةمرس لةمعنمعخيريتةمالتعت  نم العكت

لتتىمعتتخيرمعؤسستتةمإ التعتت  نماالفريقتتيم الكغ ربتتةمالكقيكتتينمب ل تت رجم

ع دةمالوث ئقمالكتعلقتةمب لعالقت تمالكغربيتةمإرشيفمالكغربمب صوصمأ

مردنيةماله شكية.ردنيةمعنمالككلكةماألاأل

30 

 صور

مصورةم11 م.بكجل ماألعةماألردنيالوفخمالكغربيم

م

1 

مصورم9 م1960ي رةمالكلحمالراحلمع كخمال  ع ملألردنمسنةمز

م.األعيرمال سنمبنمطالل عامصورمللكلحمالراحلمال سنمالث نيم

م

2 

مصورم8  .زي رةمرئي مالخيوانمالكلكيمالكغربيمأحكخمبنمسودةملألردن

م

3 

مصورم8 م.1974زي رةمرئي مالخيوانمالكلكيمالكغربيملألردنمسنةم

م

4 

مصورم5 م.ألردنإلىمالجي مالكغربيمل صولمالكفت مالع مم

م

م

5 
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 نكولجمعنمرس ئلمالتع  نمبينمالككلكةمالكغربيةم الككلكةماألردنيةماله شكية

مصورةم1 ع كخمالكلحم ألعيرمسيخيمع كخماستقب لماألعيرمال سنمبنمطاللمل

م.الس دس 

م

6 

مصورةم1 مم. ألردنباستقب لماألعيرمال سنمبنمطاللملسفيرمالكغربم

م

7 


