
االجفاقيات السبع :  اللوجسحيكية الحنافسية لحطوير الوطنية االسحراجيجية جفعيل جسريع

 الموقعة جحث رئاسة جاللة الملك 

 

 انجالنخ صبدت رئبطخ رذذ ، 2012 يب٘ 13 انثالثبء ٕٚيّ انًٕقؼخ، انظجغ االرفبقٛبد ٚهٙ يب فٙ/ ع.و.ٔ/ 

 انزُبفظٛخ نزطٕٚز انٕطُٛخ االطززارٛجٛخ رفؼٛم رظزٚغ إنٗ ٔانزايٛخ ، هللا َصزِ انظبدص، يذًذ انًهك

 .انهٕجظزٛكٛخ

 ٔقؼٓب. األرٔجخ انًزؼذدح انهٕجٛظزٛكٛخ ثبنًُبطق انًزؼهق انؼًٕيٙ انؼقبر٘ انٕػبء ثزؼجئخ رزؼهق ارفبقٛخ -

 نذٖ انًُزذة انٕسٚز اإلدرٚظٙ األسيٙ ٔإدرٚض ٔانهٕجٛظزٛك، ٔانُقم انزجٓٛش ٔسٚز انزثبح ػشٚش انظٛذاٌ

 .ثبنًٛشاَٛخ انًكهف ٔانًبنٛخ االقزصبد ٔسٚز

 ٔقؼٓب. انهٕجٛظزٛكٛخ نهزُبفظٛخ انًغزثٙ انًزصذ ٔػًم ثزُظٛى رزؼهق انخبص ٔانقطبع انذٔنخ ثٍٛ ارفبقٛخ - 

 نًقبٔالد انؼبو االرذبد رئٛظخ شقــزٌٔ ثُصبنخ ٔيزٚى اإلدرٚظٙ، األسيٙ ٔادرٚض انزثبح، ػشٚش يٍ كم

 رئٛض طؼـذنٙ ْٔشبو انهٕجٛظزٛكٛخ، األَشطخ نزًُٛخ انًغزثٛخ نهٕكبنخ انؼبو انًذٚز انزبس٘ َٕٔٚض انًغـزة،

 .انهٕجٛظزٛكٛخ نهزُبفظٛخ انًغزثٙ انًزصذ

 ٔقؼٓب. ٔاالطزٛزاد نهزصذٚز انهٕجٛظزٛكٛخ انزُبفظٛخ ثزذظٍٛ خبص 2020 -2012 نهفززح رُفٛذ٘ ػقذ - 

 ٔإدرٚض ٔانزضبيُٙ، االجزًبػٙ ٔاالقزصبد انزقهٛذٚخ انصُبػخ ٔسٚزح يزٔاٌ ٔفبطًخ انزثبح، ػشٚش

 ٔاالطزثًبر ٔانزجبرح انصُبػخ ٔسٚز نذٖ انًُزذة انٕسٚز ثْٕذٔد يبيٌٕ ٔيذًذ اإلدرٚظٙ، األسيٙ

 انؼبو انكبرت صذٚقٙ ٔيذًذ انًُظى، غٛز انقطبع ٔإديبج انصغزٖ ثبنًقبٔالد انًكهف انزقًٙ ٔاالقزصبد

 رئٛض دفظٙ اإلنّ ٔػجذ انزبس٘، َٕٔٚض شقزٌٔ، ثُصبنخ ٔيزٚى انجذز٘، ٔانصٛذ انفالدخ نٕسارح

 .نهًصذرٍٚ انًغزثٛخ انجًؼٛخ رئٛض اإلدرٚظٙ انظُزٛظٙ ٔدظٍ انُقم، فٛذرانٛخ

 يٍ كم ٔقؼٓب. انذاخهٙ نهزٕسٚغ انهٕجٛظزٛكٛخ انزُبفظٛخ ثزذظٍٛ خبص 2020 -2012 نهفززح رُفٛذ٘ ػقذ - 

 ٔيذًذ ثْٕذٔد، يبيٌٕ ٔيذًذ اإلدرٚظٙ، األسيٙ ٔإدرٚض انزثبح، شٚشٔػ انذاخهٛخ، ٔسٚز دصبد يذًذ

 .دفظٙ اإلنّ ٔػجذ انزبس٘، َٕٔٚض شقـزٌٔ، ثُصبنخ ٔيزٚى صذٚقٙ،

 ػشٚش ٔقؼّ. انجُبء نًٕاد انهٕجٛظزٛكٛخ انزُبفظٛخ ثزذظٍٛ خبص 2020 -2012 نهفززح رُفٛذ٘ ػقذ - 

 انزبس٘، َٕٔٚض شقزٌٔ، ثُصبنخ ٔيزٚى ثْٕذٔد، يبيٌٕ ٔيذًذ اإلدرٚظٙ، األسيٙ ٔإدرٚض انزثبح،

 .دفظٙ اإلنّ ٔػجذ

 انذأد٘ نذظٍ ٔقؼّ. انهٕجٛظزٛكٛخ ٔانكفبءاد انزكٍٕٚ ثزطٕٚز خبص 2020 -2012 نهفززح رُفٛذ٘ ػقذ - 

 انزشغٛم ٔسٚز انصذٚقٙ انظالو ٔػجذ انزثبح، ٔػشٚش األطز، ٔركٍٕٚ انؼهًٙ ٔانجذث انؼبنٙ انزؼهٛى ٔسٚز

 انًُٓٙ، ٔانزكٍٕٚ انٕطُٛخ انززثٛخ ٔسٚز نذٖ انًُزذة انٕسٚز انكزٔج انؼظٛى ٔػجذ االجزًبػٛخ، ٔانشؤٌٔ

 انشغـم، ٔإَؼـبع انًُٓٙ انزكٍٕٚ نًكزت انؼبو انًذٚز انشٛخ ثٍ ٔانؼزثٙ اإلدرٚظٙ، األسيٙ ٔإدرٚض

 َٕٔٚض ٔانكفبءاد، انشغـم إلَؼـبع انٕطُٛخ نهٕكبنخ انؼبو انًذٚز كًبل ٔدفٛظ شقـزٌٔ، ثُصبنخ ٔيزٚى

 .دفظٙ اإلنّ ٔػجذ انزبس٘،



. نشَبرخ انهٕجٛظزٛكٛخ ٔانًُطقخ انجٛضبء انذار يُٛبء ثٍٛ انزاثطخ انشًبنٛخ انطزٚق ثئَجبس رزؼهق ارفبقٛخ -

 انذار جٓخ ٔانٙ طفٛز ٔخبنذ اإلدرٚظٙ، األسيٙ ٔإدرٚض انزثبح، ٔػشٚش دصبد، يذًذ يٍ كم ٔٔقؼٓب

 ٔػهٙ انكجزٖ، انجٛضبء انذار جٓخ رئٛض كٛزاٌ ثٍ ٔشفٛق انجٛضبء، انذار ػًبنخ ػبيم انكجزٖ انجٛضبء

 ٔيذًذ انجٛضبء، نهذار انذضزٚخ انجًبػخ رئٛض طبجذ ٔيذًذ انًذًذٚخ، ػًبنخ ػبيم انشكبف طبنى

 رثٛغ ٔيذًذ انًذًذٚخ، ػًبنخ يجهض رئٛض انؼطٕاَٙ ٔيذًذ انجٛضبء، انذار ػًبنخ يجهض رئٛض يُصز

 نهُقم انٕطُٛخ نهشزكخ انؼبو انًذٚز انٕدغٛز٘ ٔأطبيخ انذذٚذٚخ، نهظكك انٕطُٙ نهًكزت انؼبو انًذٚز نخهٛغ

 .نهًٕاَئ انٕطُٛخ نهٕكبنخ انؼبيخ انًذٚزح انؼزاقٙ َٔبدٚخ انهٕجٛظزٛكٛخ، ٔانٕطبئم


