مذكزة تفاهم للتعاون السياحي بيه
حكىمت المملكت األردويت الهاشميت و
حكىمت دولت قطز
أطاللبً ِٓ اٌشٚاثظ اٌٛصٍمخ اٌزً رشثظ ثٍٓ حىِٛخ اٌٍّّىخ األسدٍٔخ اٌٙبشٍّخ ٚحىِٛخ دٌٚخ لطش ٚرذعٍّبً
ٌٍذٚس اٌزي رٍعجٗ اٌسٍبحخ ِٓ حٍش اٌزمبسة ٚاٌزفبُ٘ ثٍٓ اٌشعٛةٚ ،سغجخ وً ِّٕٙب فً رعضٌض اٌعاللبد
األخٌٛخ ٚاٌزعب ْٚاٌّزجبدي ثٍٓ اٌجٍذٌٓ فً اٌٍّذاْ اٌسٍبحً ،فمذ رُ االرفبق عٍى ِب ًٌٍ:
المادة األولى
ٌم َٛاٌطشفبْ ثبرخبر وبفخ اإلجشاءاد اٌالصِخ ٌزشجٍع اٌزجبدي اٌسٍبحً ثٍٓ اٌجٍذٌٓ.
المادة الثاويت
ٌشجع اٌطشفبْ ٚوالء اٌسٍبحخ ٚاٌسفش فً اٌجٍذٌٓ عٍى رٕظٍُ سحالد سٍبحٍخ ٌّٛاطٌٍٕ ُٙضٌبسح اٌجٍذ
اَخش.
المادة الثالثت
ٌشجع اٌطشفبْ اٌسٍبحخ اٌعالجٍخ ٚاٌطجٍخ ٚرٌه ٌزّىٍٓ ِٛاطًٕ وً ثٍذ ِٓ االسزفبدح ِٓ اٌخذِبد
ٚاٌّشافك اٌسٍبحٍخ ٚاٌعالجٍخ ٚاٌّسزشفٍبد ٚاٌّشاوض اٌطجٍخ اٌّزٛفشح فً وً ِٓ اٌجٍذٌٓ.
المادة الزابعت
ٌم َٛاٌطشفبْ ثزجبدي اٌخذِبد فً ِجبي اٌزٍّٕخ اٌسٍبحٍخ ثبٌّٕبطك اٌظحشاٌٚخ ٚرجبدي اٌّعٍِٛبد
ٚاٌخجشاد فٍّب ٌزعٍك ثبألسبٌٍت اٌّزجعخ ٌٍحفبظ عٍى اٌّمِٛبد ٚاٌطبثع اٌجٍئً ٚاٌضمبفً ٚاالجزّبعً
ٌزٍه إٌّبطك.
المادة الخامست
رجبدي اٌخجشاد فً ِجبي اٌزأًٍ٘ اٌسٍبحً ٚاٌفٕذلً ٚرجبدي ِٕب٘ج ٚأسبٌٍت اٌزعٍٍُ ٚاٌزذسٌت فً
اٌّعب٘ذ ٚاٌّشاوض اٌّزخظظخ ثبٌجٍذٌٓ ثبإلضبفخ إٌى ِٕب٘ج اٌذساسخ ٚاٌزذسٌت اٌسٍبحً ٚاٌفٕذلً فً
ِؤسسبد اٌجٍذٌٓ.
المادة السادست
رجبدي صٌبساد ِّضًٍ ٚسبئً اإلعالَ اٌسٍبحً فً اٌجٍذٌٓ إلعذاد ِٛاد إعالٍِخ سٍبحٍخ ٌزُ ٔشش٘ب عجش
ٚسبئً اإلعالَ اٌخبطخ ث.ُٙ
المادة السابعت
ٌم َٛاٌطشفبْ فً وال اٌجٍذٌٓ ثزعشٌف ِٛاطًٕ ثٍذٌ ُٙثفشص االسزضّبس اٌّزبحخ فً وً ثٍذ فً اٌّجبي
اٌسٍبحخ ٚرمذٌُ وبفخ اٌزسٍٙالد اٌّّىٕخ فً ٘زا اٌّجبي حست اٌمٛأٍٓ ٚاألٔظّخ اٌّشعٍخ فً وال
اٌجٍذٌٓ.
المادة الثامىت
ٌشجع اٌجبٔجبْ إلبِخ أسبثٍع سٍبحٍخ صمبفٍخ ٚاٌّشبسوخ فً اٌّعبسع ٚاٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌزً رمعذ
فً وال اٌجٍذٌٓ.
المادة التاسعت

ٌعًّ اٌجبٔجبْ عٍى اٌزعبٚ ْٚاٌزٕسٍك اٌّشزشن فً اٌّحبفً ٚإٌّظّبد اٌذٌٍٚخ اٌزً رعًٕ ثشؤْٚ
اٌسٍبحخ ثٙذف دعُ اٌّٛالف ٚاٌمضبٌب اٌزً رخض اٌجٍذٌٓ فً ٘زا اٌّجبي.
المادة العاشزة
ٌزفك اٌجبٔجبْ عٍى رشىًٍ ٌجٕخ فٍٕخ ِٓ وال اٌجٍذٌٓ ٌٕبط ثٙب ِّٙخ ِزبثعخ رٕفٍز ثٕٛد ٚأ٘ذاف ٘زٖ
اٌّزوشح رجزّع ِشح ٚاحذح فً اٌسٕخ فً أحذ اٌجٍذٌٓ ثبٌزٕبٚة.
ٌعًّ ثّزوشح اٌزفبُ٘ ِذح صالس سٕٛاد ٚرذخً حٍض اٌزٕفٍز ثعذ اٌزٛلٍع عٍٍٙب ٚرّذد رٍمبئٍبً وً صالس
سٕٛاد ِب ٌُ ٌعٍٓ احذ اٌطشفٍٓ اٌّزعبلذٌٓ سغجزٗ فً إٔٙبء اٌعًّ ثٙب لجً سزخ أشٙش ِٓ ربسٌخ أزٙبء
اٌفزشح.
حشسد ٚٚلعذ ٘زٖ اٌّزوشح فً ِذٌٕخ اٌذٚحخ ٌ َٛاالصٍٕٓ  20ر ٚاٌمعذح ٘1424جشٌخ اٌّٛافك ٌٕ 12بٌش
ٔ ِٓ َ 2004سخزٍٓ أطٍٍزٍٓ ثبٌٍغخ اٌعشثٍخ ٌّٙب ٔفس اٌحجخ اٌمبٍٔٔٛخٌٚ ،حزفع وً طشف ثٕسخخ ِٕٙب
عٓ حىِٛخ اٌٍّّىخ األسدٍٔخ اٌٙبشٍّخ
مزوان المعشز
وسيز الخارجيت.

عٓ حىِٛخ دٌٚخ لطش
حمذ به جاسم به جبز ال ثاوي
الىائب األول لزئيس مجلس
الىسراء وسيز الخارجيت
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