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 سان

 ما له 
م مِّنَ 

 ال مع
 كانته
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 بما ه
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 مكن
 سمحة

 عاماً 
 كرها

 ١٤٣[،  
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؛ وبعد وااله،
ش أبناء من

الف األبرار ها
ج حصيلة هو

اإلنس بناء دة
واله سالمية

في ال يديه ي
إنس إلى صول
يتحقق معه

زَقْنَاهُم وَرَ  حْرِ
مجتم وإلى ].
مك يحتل ة،

اقت زمن في
والع والصحة

وخارجه وطن

ته وضرورة ة
يم ال الذى ،
س شريعة ى

ثمانين من 
فك في طية
 : البقرة]

مكا لها رف
مت وأحالمه، 

الر الدينية

نهضة مصر

 

التوبة:[نُونَ

و ومن صحبه
وإخواننا لنا
وشهداؤ مة

ه والذى كم
إعا أجل من

اإلس مرجعية

في مقدراته 
الوص ستهدف

ومجتم يئته
وَالْبَح  ي الْبَرِّ

]٧٠[اإلسراء: 
خارجية قوة

ف والفكر م
و التعليم ص

الو داخل هم

اإلسالمية عة
لها صحيح

وهى. ساواة

أكثر مدى ى
والوسط ال

..ى النَّاسِ 
تعر ولم جاز،

وآالمه مومه
وقيمه دته

ولُهُ وَالْمُؤْمِن

وص آله وعلى
أهل مخاطبة

العظيم رية
لك "مصرية

م عامًا عشر
الم على ية

ووضع جتمع
ويس. يرحم

وبي عمله في
َحمَلْنَاهُمْ فِي

[ ا تَفْضِيلًا
ق وال فاسد

وبالعلم مية
فرص من س

وكرامته هم

للشريع امل
الص التطبيق

ومس عدل 

على جاهدت
االعتد سيخ

ُشهَدَاءَ عَلَى
لإلنج وسيلة
بهم رتبطة

عقيد ظل

سُو مَلَكُمْ وَرَ

و اهللا رسول
لم الفرصه نا

المصر لثورة
الم النهضة

ع خمسة ن
المصري ألمة

والمج شعب
ي ال فاسد ي

ف آمن سرته،
 بَنِي آدَمَ وَح
مِّمَّنْ خَلَقْنَا

نظام وال ة
السا بقيمه
الناس تمكن

حقوقه عن

الشا سطى
 ليتم عاته

أى أو تقدم
  .ها

ج جماعة حم
وترس قوتها

 لِّتَكُونُوا ش
والعمل جاً

ومر شعبها
تحت كريمة

ى اللَّـهُ عَمَ رَ

ر على سالم
لن أتيحت قد

ا لنا أعادت 
مشروع" نا

من أكثر دام
واأل لمصرى

  .الكرام

الش تمكين 
حكومي تين

بأس مطمئن
مْنَا وَلَقَدْ كَرَّ

  عَلَى كَثِيٍر
غاشمة ولة

ب سلحاًتم م
ت ودولة. كار

وتدافع مال،
  .للناس ت

الو الفهم ن
تشريع صالح

ت أو حضارة
داخله وطن

رح من شروع
وبناء ألمة

ُأمَّةً وَسَطًا
منهج لتربية

مع ملتحمة
كر حياة في

عْمَلُوا فَسَيَرَ

والس والصالة 
وق عظيم ف

بعدما ظيم
بمشروعنا م

د دؤوب مل
ا والمجتمع

ا مصر ألبناء 

على يقوم 
روت أو سدة

بربه، طمئن
وَ كرامة ن

َوفَضَّلْنَاهُمْ
د إرادته ى
األمم بين ة

االبتك وعصر
األعم وبناء ر
أخرجت أمة ر

من ينطلق ا
وإص وتربيته 

 أى نحقق 
الو أبناء كل 

المش هذا كم
األ هذه وية

 جَعَلْنَاكُمْ أ
ال إال تعرف م

م مجتمعها
ف المشروع

 
 

ْوَقُلِ اع

هللا الحمد
لشرف فإنه

العظ مصر
نتقدم ألن

وعم شاق
و المصرى

الحضارية

مشروعنا
فا طغمة
مط مصري

من اهللا أراد
والطَّيِّبَاتِ 

على تغلبه
المستحقة

و المعرفة
واالستثما

بخير يليق

مشروعنا 
المجتمع

أن بدونه
تستوعب

إليك يخرج
هو لحفظ
َوَكَذَلِك

لم جماعة
 قلب في

ا طموحه

١ 



 سالمية

ي لِلَّـهِ 

 ضاع 
فعل 
حريات 
 الذي 
تليق 
 غدًا 

[.    

 لخيار

 شأنه،
 حمل

 فإن ،
ِصمُوا 

برؤاه 
هضة 
كامل 
ير لنا 
اوَنُوا 

  هضة

 

رية    بمرجعية إس

َيايَ وَمَمَاتِي

ىتوال شرق
قتصادها بف
لحقوق والح
واإلقتصادى
نتها اللتي 
مًا وستعود

  : ١٥[ سبأ[

ول الوطنى 
  .عنه ك

ش كان مهما
وتح النهضة 

كثيراً أو ليالً
وَاعْتَص ركته

حة الناس 
مشروع النه
العظيم بك
 نبراسًا ينير
قْوَى وَلَا تَعَا

 مشروع النه

نهضة مصر

سُكِي وَمَحْي

المش مصر 
ساد وإنهار ا
ر منظومة ال
ساد اإلدارى و
 لمصر مكان
ي كانت يومً

  بٌّ غَفُورٌ ةٌ وَرَ

لالنتساب از
التنفك التى ه

م تيار أو ماعة
هذه إنجاز ى

قلي بيننا دت
وبرك اهللا إذن

عليه مصارح
تباعًا مالمح م

مصر ا عب
 كي يكون

وَالتَّق  لَى الْبِرِّ

فريق

نَّ صَلَاتِي وَنُس

دة وجه إعا
تبداد والفس
فعل انهيار

ا بفعل الفس
م به لنعيد

مصر اللتي
ٌبَلْدَةٌ طَيِّبَة

وانحا إلسالم
وعروبته ريته

جم أو صيل
على إصرارنا

باعد قد سية
بإ جهودنا د
١٠.[  

وَجَبَ ع ,ام
ن أيديكم تب

ومن شع ,ل
تشكيله و

وَتَعَاوَنُوا عَلَ

  ها.

  

قُلْ إِنَّ الى

زمون على
ى بفعل اإلست
رية أبناءها بف

أمتنا وبنات
نتقدمصرية.

رى يحلم بم
 اهللا بإذن م

اإل من  عيته
بمصر معتزًا

فص بانفراد م
وإ جميعاً نا

السياس ذبات
ويوحد معنا

٣ل عمران :

العا للعمل
هنا نضع بين
وجل القبول
ه ونقاشه و

و ة الحديثة
٢.[   

صر وشعبها

تعا قوله مة
  ].١٦٢م:

ج ونحن عاز
بى والدولى
 وضاعت حر
ة أمام أبناء

الدولة المص
كل مصر اه

ري بين األمم

مرجع شروع
م وانطلق ية

تتم لن األمة ة
تكاتفن هو ة

التجاذ كانت
سيجم الرائد

[آل ..قُوا  تَفَرَّ

نذر نفسه
ناها. ومن ه
ن اهللا عز و

يمه في تقيّ
ولة المصرية

  : ٢[المائدة

 فيه خير مص

مستلهم. حة
[األنعام ينَ 

هذا البرنامج
طنى والعرب
غياب العدل

فرصة العادلة
 في جسد

ى يفتخر به
سبق الحضا

المش هذا مد
الحقيقي طية

نهضة أن ماً
للنهضة يل

ك فإن ثقيلة،
ومشروعها
هِ جَمِيعًا وَلَا

ن بأن من ن
ات التي يتبن

آملين من  
ن يشاركنا

ناء الدوي ب
مِ وَالْعُدْوَانِ

هللا وإياكم لما

 
 

المتسامح
بِّ الْعَالَمِي رَ

نتقدم به
دورها الوط

الظلم وغ
وغابت الف
إستشري

ىتالبها و
صاحبة الس

استم لقد
الديمقراط

تمام ندرك
السبي وأن

الث أعبائها
و النهضة

بِحَبْلِ اللَّـه

وإذ نؤمن
والسياسا

,المصرية

أنطوائفه 
طريقنا في

عَلَى الْإِثْمِ

وفقنا اهللا

  

٢ 
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من لٍ 
سلطة 
الحية 
 بين 

طبيق 
لفالح 
 قيم 
طرافه 
صصة 
رتقاء 
زمنية 
سِهِمْ 

غيير 
ة في 

 من 
زمنية 

رية    بمرجعية إس

ثلة في كلٍ
 سطوة وس

ع آليات إصال
ن المنشود

وهى بالتط
، وتحقيق ال
ياتهم من

لمصري بأط
ية والمتخص
ها بهدف االر
ل الحقب الز

َأنفُسوا مَا بِ رُ

قق ذلك التغ
طراف الفاعلة

عات محددة
ث فترات ز

   

نهضة مصر

  صرية

مصري متمث
 ومع ازدياد

ضع المشرو
التوازن قق

م اإلسالم و
 عبر التاريخ
يون في حي
ت المجتمع ا

مجتمعيت ال
لوصول إليه
تعمد خالل
ٍم حَتَّى يُغَيِّر

عة التي تحق
بين كل األط

لي مجموع
مة علي ثالث

مة المص

 المجتمع الم
.اع الخاص

وض , والخاص
  كي يتحق

مبادئ وقيم
علت سابقاً
مناه المصري
ن مؤسسات
ات والدراسا
ويات علي ال

ن إفساد  مت
مَا بِقَوْم  غَيِّرُ

سارات السبع
وزع أدوارها ب

إ لتنفيذي
يلية مقسم

 

ناء األم

لفاعلة في
دني والقطا
ين المدني
 والتنفيذي

ثة
م
ن
ية
لة

نطلق من 
متنا كما فع
قيق ما يتم

نتظرونه من
ل من الخبرا
قي المستو
رأ عليه من

هَ لَا يُغ إِنَّ اللـَّ

علي المس ي
ة مركبة تتو

لمستوي ا
ات التشغيل
 ضة المصرية.

ؤية لبن

ي األطراف ال
مجتمع المد
 كال القطاعي

ستراتيجي
 ساتهم.

ثالثوع إلي
قًا للقيم
صة بكل من

سرة المصري
ي والدول

ين والفكري
لنهوض بأم
وكذلك تحق
جبات وما ين

ي تجمع هائل
ملة تعمل با

عالجة ما طر
وله تعالى

الستراتيجي
طط تنموية

الطط في
ت والسياسا
طريق النهض

رؤ

شروع  علي
مصرية والم
مصرية على
ستويين اال

ثالثة ومؤسس

رؤية المشرو
طبقًت

هدفات الخاص
لمصري واألس
 المصري

  

ي القيمي و
قادرة على ا
ا واآلخرة، و
صفات وواج
معتمدًا علي
 رؤية متكام
حضاريًا ومع

مستلهماً قو
  ].١١عد: 

لمستوي اال
 من خالل خط

  صرية.

م تلك الخط
واإلصالحات 

ولي علي ط

 
 

يرتكز المش
الدولة الم

الدولة المص
على المس
األطراف الث

تنقسم ر
مستويات
والمسته

اإلنسان الم
والمجتمع
المصرية.

المستوي
ح قالصحي

فى الدنيا
وحقوق و
الفاعلة. م
في وضع

بشعبنا ح
السابقة م

..  الرع]

الويحتوي 
المنشود

األمة المص

ثم تترجم
المشاريع

كخطوة أو

٣ 



 سالمية

 طلق
 ساتذة
 سارات
 ,يذية

 جميع

رية    بمرجعية إس

منط من ]٤٣
وأس الخبراء

المس من سار
التنفي برامج

وتج الجدوي

 لشاملة
 ن واألمان

 رجية
  لخاصة

نهضة مصر

  يجي

: النحل[  نَ

و البحثية ت
مس لكل ية

والب مشاريع
ا ودراسة د

ة البشرية ال
نظومة األمن
ق الريادة الخا
عة الملفات ا

ستراتي

تَعْلَمُون لَا مْ
المؤسسات ن

تنمو خطط
الم من عدد
اإلعداد  بين

 التنمية
 بناء من
 تحقيق
 مجموع

اإلس توي

كُنتُم إِن  ذِّكْرِ
من العديد

خ وضع تم ,ة
ع مستهدف

ب مختلفة ل

 

المست

الذ أَهْلَ أَلُوا
مع التعاون

المصرية غير
م كل تحت

مراحل في
  .فيذ

  جية :
 سياسي

 اد التنموي
  تمعي

ا

فَاسْأ.. :  ى
وبا الكريمة 
وغ المصرية 

ويندرج جية
بالفعل بدأ

للتنف الالزمة 

االستراتيج ت
ء النظام الس
حول لإلقتصا
مكين المجت

 
 

تعالى قال 
اآلية هذه

الجامعات
االستراتيج

ب بعضها
المقومات

  

المسارات
 بناء
 التح
 التم

٤ 
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كُمُوا 
 دولة 

صرية 
 أركان

لمبدأ 
 على 

ريعية 
ومات 
ضمن 
ف فى 
تقول 

 عن 
برامج 

 . عام
. 

سات 
ت كل 

 

الفات 
ا من 

رشح 
لعام 
خابات 

رية    بمرجعية إس

نَّاسِ أَن تَحْك
سعى إلقامة

: 

 الدولة المص
أ ة ذاتنكِمَ
التأسيس لم 

التأكيدو 

بية والتشري
علي المعلو
مي بما يض
صح والوقوف
 الظالم أن ت

بدال سياسي
من خالل ب

 والعمل الع
إلدارة الدولة

عالقة مؤسس
ت وصالحيات
لمواطنين.

من خالل إئتال
 مما يمكننا

 ف.

ض سن التر
ي العمل ا
ك من إنتخ

نهضة مصر

ْمتُم بَيْنَ النَّ
ى ضوء الس
هذه الدولة :

ادة هيكلة
ممُؤسسات 

تجاوزها مع
 والقضائية

وناتها الرقاب
 الحصول ع
آلداء الحكو

ة من التناص
أمتى تَهاب

والس طنى
 القتصادية

ة الحكومية
دريب كوادر إل

ي تحكم ع
 مسئوليات
لحكومية لل

السياسي م
مع المصري

صاء ألي طرف

تداءً بخفض
 والرغبة في

ويبدأ ذلك ,ي
   

َها وَإِذَا حَكَم
فى  ]٥٨ساء :

ق العملى له

سي إلي إعا
مؤلى دولة

تت وال حترمها
لتشريعية

فساد بمكو
مواطن في

بية علي اآل
ويمكن األمة

إذا رأيتم أ" 

 العمل الوط
جتماعية واال
علي الخدمة
هو برنامج تد

اللتيللوائح
 بما يوضح
يل الخدمة ا

دارة العمل ا
في المجتم ة

طن دون إقص

سياسية إبت
ءة والقدرة
ل السياسي

تِ إِلَى أَهْلِه
[النس  .. م بِهِ

لى التطبيق

ظام السياس
إل ةة مهيمن

تح محددة ت
تنفيذية وا

  دورها.

ة لمحاربة الف
قرار حق الم
قابة الشعب

و   والنزاهة.
سول اهللا:

 .منهم"

فى شاركة
 النخب االج
 بالتدريب ع

ذا الملف وهو

شريعات وا
يات إدارتها
ة عي تسهي

مغالبة في إد
سية الفاعلة
ل هذا الوط

لعملية الس
عامل الكفا
هلية العمل

  : ياسي
تُؤَدُّوا الْأَمَانَا
عِمَّا يَعِظُكُم
ع النهضة إل

ال بناء النظ
من دولة ها

صالحيات ها
لطات التسُ

فى أداءطة

بكية شاملة
يذية مع إق
ر آليات للرق
ن الشفافية

قال رس .ظلم
. فقد تُوُدّع م

ن من المش
سابقا على
سات تختص

ي برامج هذ

وانين والتش
البعض وآلي
 قدرة الدولة

شاركة ال الم
قوي السياس

ناء مستقبل

شباب في ال
 وإعتبار مع
ية علي أه

 ة القادمة.

ظام السي
تُكُمْ أَن  يَأْمُرُ
 ِهَ نِع إِنَّ اللـَّ

سعى مشرو

استكمامن 
قة وتحويله

له المعالم، ة
مل بين الس

لطسُالل كل

منظومة شب
طاتها التنفي
مية. وإقرار

نوي أعلي م
كل أنواع الظ
ك أنت ظالم.

المصريينن 
يز القاصر س
ية و مؤسس

م إطالق أولي

 صياغة القو
ة ببعضها ا
سة و يدعم

س مبدأ المش
ة ممثلة للق
ل معًا علي بن

ل دور الش
صب العامة

شرات أساسي
س المحلية

 
 

بناء النظ
َهَ ي إِنَّ اللـَّ

 بِالْعَدْلِ
العدل يس

بدءاً م .١
العميق
واضحة
التكام
استقال

بناء م .٢
وسلط
الحكو
مستو
وجه ك
له: إنك

تمكين .٣
التركي
تدريبي

وقد تم

إعادة .٤
الدولة

مؤسس

تأسيس .٥
واسعة
العمل

تفعيل .٦
للمناص
كمؤش

المجالس

٥ 



 سالمية

 اطار 
لناتج 

تصاد 
نمية 
 على 

مالئما 
 

 

 هذه 

فرص 

 ت 

 

رية    بمرجعية إس

مضافة فى
مضاعفة الف 

  ألعمال 

ى دعم االقت
ة ألنماط التن

ية والتركيز

وفر مناخا م
 من خالل :

 واداراتها 

ة المطلوبة
مة لحجم

وعات على ف

ن المشروعات

 طنى .

نهضة مصر

تصاد قيمة 
بهدف ومي

 وحضانات األ

ألساسى فى
مالية مالئمة
خطط التنمي

سطة بما يو
قدر الكافى

ر المشاريع و
ارية والتقنية
مة والمالئم

صول المشرو

من ةلشريح
 مة 

قتصاد الوط

عى الى اقت
قوة مشروع

 سفن

 ي والفني

المتوسطة

مه بدوره األ
فير أدوات م
صرفى فى خ

رى والمتوس
فعيلها بالق

تقاء وتطوير
اإلدا لكوادر

لمالية الالزم

يضمن حص

لدعم هذه ا
معارض الدائم

مهمة فى اال

  

  : ي
ن اقتصاد ريع
ن خالل مائة

 س سنوات .

  ة القاطرة:

 ناء

ء وصيانة الس
دريب المهني

 الصغيرة و

 يضمن قيا
فوياته مع تو
لقطاع المص

وعات الصغر
االقتصاد وتف

ى الالزم النتق
ب وتأهيل لل
 واألدوات ال

شريعية بما ي
 

 واالتحادات ل
سويقية والمع

ف كدعائم م

التنموي اد
الشامل من

ومن واإلنتاج
خمس خالل

اريع القومية

ع إعمار سين
ع مراكز بناء
ع مراكز التد
ع التجمعات

مصرفى بما
ختلف مستو
كة فاعلة لل

عم المشرو
شريحة من ا

 الدعم الفنى
برنامج تدريب

 الدراسات
 وعات

 البيئة التش
املةسة الك

ن المجمعات
الفرص التس

زكاة واألوقاف

لإلقتصا 
ل السريع وا

و ع المعرفة
خى االجمالى

المشاأمثلة 

مشروع  - أ
مشروع  - ب
مشروع  - ت
مشروع  - ث

 النظام المص
ى على مخ

حقق مشارك
 ات العامة

ر برنامج لد
ضة بهذه الش

يمتقد  - أ
توفير ب  - ب
توفير  - ت

المشرو
توفير   - ث

المنافس
تكوين  - ج
توفير ا  - ح

منظومة الز

 
 

التحول
التحول .١

مجتمع
المحلى

و من أ

صالحإ .٢
الوطنى
وبما يح
األولويا

تطوير .٣
للنهض

إحياء م .٤

٦ 



 سالمية

لِحَاتِ 
تبنى 

اطية 
 على 

 طاع

ضمان 
م بين 
 حرم 

ى فى 
 بل.

طالق 

 

رية    بمرجعية إس

َعَمِلُوا الصَّالِ
ه اإللهى يت

ين الديمقرا
منة الدولة

لهذا القط ةط

لض واطنين
والدعم سيق

شعبنا الذى

تمع المدنى
مستقبت ال

طإواإلعالمي 

نهضة مصر

ِذينَ آمَنُوا وَ
هذا التوجيه

تأميلختلفة 
 لعصر هيم
جعية ضابط

شرة من المو
التنسعلى  

ع ودعم ش
 عام.

شجيع المجت
قع ومتطلبا

ي القطاع ا

إِلَّا الَّذ   سْرٍ
فى ضوء ه

 

سساته المخ
 النعود أبدا

لقضاء كمرج

 وغير المباش
دور الدولةر

شمل تشجيع
مال النفع الع

لمصرية وتش
تحديات الواق

ور الدولة في
 . األصيلة

  

سَانَ لَفِي خُس
   رِ  [العصر]

تمع ما يلى:

مدنى ومؤس
عبية وحتى

الل اعتماد ال

ة المباشرة
وقصر مدني

ع. كما يش
مال فى أعم

قاذ األسرة ال
راد األسرة بت

وتقنين دو
بالقيم ةط

  : معي
إِنَّ الْإِنس   رِ

صَوْا بِالصَّبْرِ
 مجال المجتم

لمجتمع الم
حيوية الشع

 ذلك من خال

والمساهمة
للمجتمع الم
 هذا القطا

ع بالوقت والم

نقالمكثف إل
توعية أفرة و

مة اإلعالمية
المنضبطداع

المجتم ن
وَالْعَصْرِى : 

بِالْحَقِّ وَتَوَاص
نهضة فى

تمكين ا و
على الحاظ 

قطاع ويتم

 دور األوقاف
ل المالي قالل

ف مكونات
 من التطوع

ك السريع وا
رسالة األسرة

ء بالمنظوم
اإلبدلتعبير و

 
 

التمكين
قال تعالى
وَتَوَاصَوْا ب
مشروع الن

تقوية .١
والحفا

هذا الق

إعادة .٢
ستقاال

مختلف
طويال

التحرك .٣
دعم ر

االرتقاء .٤
حرية ا

 

٧ 



 سالمية

 هذا 
تبنى 

اهات 
 .ان

ختلف 
حقوق 

رعاية 
 

 عليم
 .ص

 برامج
سات 
فاءات 

نتقل 
جودة 
جتمع 

ادة  زي

رية    بمرجعية إس

انطالقاً من
الرفاهية يت

تجاتعدد اال
كرامة اإلنسا

لمخساوية 
مباشرة الح

معنوية والر
 أو اإلعاقة ).

رب من التع
هلي والخاص

بطالق إعبر 
على المؤسس

تاجه من كف

:   

وبالتالى تن
علمى إلى ج
 شرائح المج

ية تقتضى

نهضة مصر

  :و ]١٢٣[طه
 والكفاية و

ر واإلنتاج مت
 والمحقق لك

ى فرصاً متس
ل والعالج وم

لروحية والم
العجز –ة خ

ألمية والتسر
قطاعين األه

 ةلااءة العم
ط إيجابى ع
نمية بما نحت

 سنويا.

مستهدفات

ل الطالب 
تحصيله الع

لعات كافة
 االستراتيجي

 .ولة 

وَلَا يَشْقَى

حق والعدل

م المستمر
ة األساسية

ملة تعطى
علم والعمل

حتياجاته الر
الشيخو –ة

ضاء على األ
ن مع كال الق

وضعف  كفا
لين وضغط
لتغذية التنم

س %٥بطالة

ثالثة م على

٢ . 
 عاتها.

  والطالب.

لكامل حول
لطالب فى 
فرص وتطل

مثل هذه ,
ى موازنة الدو

  لة:
يَ فَلَا يَضِلُّ و
 مجتمع الح

جال للتعلم
جات اإلنسانية

تماعية شام
سكن والتعل

لإلنسان واح
صة ( الطفولة

 زمنى للقض
بالتعاوسية 

و ة والمقنع
العاملدرات

ة فى مصر 
يف نسبة الب

يم المصرى

٢٠٢٥مصرية
عمل وتوقع

الشباب ات

 يصمم بال
جرد كفاءة ال

بما يحقق ف
,وق العمل

ا الحالية فى

 

ة الشامل
نِ اتَّبَعَ هُدَايَ
اً إلى إيجاد

  لى:

 يفسح المج
حتياجشبع لال

عدالة اجت
فى الس عية

ب األخالقى 
حواله الخاص

ضح بجدول
نمية األساس

لة الصريحة
فى قد يةكم

التدريبية ة و
ن على تخفي

ظومة التعلي

ة التنمية الم
ق العجات سو

ات واهتماما

ى يجب أن
ليم من مج
 التعليمية 

حتياجات سو
ن نسبتهاع

ة البشرية
فَمَنِ.. ى : 

هى وسعياً
نهضة ما يل

نمط حياة
تهالك المش

ة منظومة
قات االجتماع

 سية.

مام بالجانب
سبة له فى أح

 مشروع واض
 مسارات التن

مل مع البطا
وك ر نوعية

البحثية ية و
جعلنا قادرين

هيكلة منظ

خريطة   - أ
احتياج   - ب
تطلعا   - ت

م التعليمى
تيجية التعل

نة العملية
رى ويلبى اح

عية التعليم

 
 

التنمية
قال تعالى
الوعد اإلله
مشروع الن

دعم  .١
ستواال

هيكلة .٢
الطبقا

السياس

االهتم .٣
المناس

تبنى .٤
ضمن

التعام .٥
تطوير
العلمي
مما يج

إعادة ه .٦

النظام
استرات

ومرونة
المصر
ميزاني

 

٨ 



 سالمية

سبيل 

 إلى 
حماية 

لحياة 

الوالء 
نظام 

 علي 
يمي، 
جيش 

 

رية    بمرجعية إس

فى س ]٤ش : 

ما يحولها
وح المصرى 

حقق لهم ال

ي بتدعيم ا
ن الوالء للن

ح المصرية
ثقلها اإلقلي
فرد فى الج

نهضة مصر

[قريش ْوفٍ 

 الشرطة بم
نسانوق اإل

اتهم بما يح

األمنيقطاع 
ه  بدالً من

مي المصالح
 استعادة ث
عية لكل ف

نَهُم مِّنْ خَو
  ما يلى:

جهازكلة
ى ودعم حقو

د ورفع مرتبا

علة في الق
أمنه وأمانه

ري بما يحم
ن مصر من

عاية االجتماع

  

  مان :
ن جُوعٍ وَآمَنَ
ى المشروع م

ساته وهيك
من الداخلى

باط والجنود
 هم.

سسات الفا
 المصري وأ

يش المصر
لية ويُمَكِن
وى من الرع

واألم من
ْطعَمَهُم مِّن
اجحة يتبنى

ضبط مؤسس
لى حفظ األم

بصغار الضب
لالئقة بأسره

ألمنية للمؤس
 للمواطن

 م.

ة وقوة الجي
يمية والدول

مستوعلى

األم ظومة
الَّذِي أَطى : 

ومة أمنية نا

ق األمن وض
سة تقوم عل

 كاته.

ك االهتمام 
مة والرعاية ا

 العقيدة األ
ماء للوطن

سي الحاكم

كفاءة وقدرة
تويات اإلقلي
ك تحقيق أ

 د أسرته.

 
 

منظ بناء
قال تعالى
بناء منظو

تحقيق .١
مؤسس
ممتلك

وكذلك .٢
الكريم

تغيير .٣
واالنتم

السياس

رفع ك .٤
المست

وكذلك
وألفراد

 

٩ 



 سالمية

قَبَائِلَ 
شروع 

 ى:

 وثيق
داخل 

ى إلى 

نويع 
حقق 

سخير 
قبات 
تهاء 

 يتم 
حقق 

 

رية    بمرجعية إس

مْ شُعُوبًا وَقَ
يم فإن مش
بنى ما يلى

توإلفريقى و
ين في الد

ى واإلسالمى

مشتركة وتن
بما يحربي  

الخارج وتس
صاعب والعق
رامتهم وإنت

قوى مؤثرة
ريقية، بما يح

نهضة مصر

ى وَجَعَلْنَاكُم
إللهى الكري
ب العالم يتب

إلقليمى واإل
لح المصريي

عاون العربى

والمصالح الم
سيوي والغر

 دولية.

مصريين با
تذليل المص
قوقهم وكر

 طانهم.

ية كأهم ق
سالمية واإلفر

وَأُنثَى  ن ذَكَرٍ
اإلعالن اإلذا

دول وشعو

 واقعها اإل
حمي مصال

ج ودفع التع
 ب المصرى.

لى الندية و
فريقي واآلس
ى الساحة الد

 لحقوق الم
لسياسية لت
من حماية حق
يدًا عن أوط

سة الوطنية
عربية واإلس

  

:  

َلقْنَاكُم مِّن
 منطلق هذ
دولة وبين د

كدولة فى
بما يحولية

 وأمن الخليج
صالح الشعب

ف الدولية عل
ي العمق اإلف

علىمصرية

ثل ولوائح
 وعالقاتها ال

بدءًا م ,خارج
ربتهم وبعي

ف والكنيس
وب الدول الع

لخارجية
 النَّاسُ إِنَّا خَل

من ]١٣ت :
عالقة بين الد

دى لمصر ك
الدو فاقيات

مى العربى
صم تفق مع

ع كل األطراف
في الدولية

 المصالح الم

عاملة بالمث
ت المصرية

ريين في الخ
لهم في غر 

ألزهر الشريف
ها مع شعو

 لمنطقة.

ا الريادة 
يَا أَيُّهَا  ى :
..   الحجرات]

فى جانب الع

 الدور الرياد
االتفهدات و

 ج.

قوم األمن ال
بما يتجديدة

مع اتالعالق
ة العالقات ا

ةفي حماين 

 أسس المع
ت السفارات
تواجه المصر
ها مالذًا آمنًا

فادة من األ
صل من خالله

ة المصرية لل

 
 

تحقيق
قال تعالى

 فُوا لِتَعَارَ
النهضة ف

إعادة .١
المعاه
والخارج

حماية .٢
فاق جآ

ا إقامة .٣
شبكة
التوازن

وضع .٤
إمكانا
التي ت

بكونه

االستف .٥
التواص
الريادة

١٠ 



 سالمية

 أُنثَى 
 الذى 
صرية 

 معية
لمرأة 

ف في 
 قيق

وصور 

وعات 
 

مالي 
لمية 

 ية.

 على 

 لهم 
تهم 

 ودور 
حمي 

حقوق 
راعية 

رية    بمرجعية إس

أَوْ   مِّن ذَكَرٍ
نى الحكيم

ل المرأة المص

ركة المجتم
ن البأ ماننا 

 : لمهام

ت التي تقف
رأة علي تحق

المصري وع 

 من المشرو
.لحر للنساء

 واإلداري والم
كجامعة عا
صرية الخارجي

عد القضاة

نية الكاملة
كام لشريعت

ة الكنائس
مراني مما يح

 البيئة والح
صناعية والزر

نهضة مصر

امِلٍ مِّنكُم
توجيه الربان
وع فى مجال

 لها للمشا
بعًا من إيم

ي العمل والم

المعوقات لة
ما يعين المر

. 
 في الشارع

 ص.

صادي بدءا
مل الخاص ال

والتعليمي
ة قدرته ك
 الريادة المص

كم بما يسا

ساواة القانوني
ن في االحتك

 ة.  

خيص إقامة
خطيط العم

اصة بحماية
طاعات الص

ضِيعُ عَمَلَ عَا
ضوء هذا الت
بنى المشرو

ح الطريق
ناوالتنموى

ملة معه في

بإزال ال قوالً الً
الت الحياة بم

اولمجتمعه
التحرش ة

عام أو الخاص
عمل االقتص
شجيع العم

له العلمي و
سالم وتقوية

وكأحد أذرع

 عمل المحاك
 م.

قباط والمس
هم المصون
ية والعائلية

مثل نقل ترخ
ي جهاز التخ

 لة.

شريعات الخا
ي كافة القط

أَنِّي لَا أُضُهمْ
فى ض  ]١٩٥ :

ق الرجال يتب

فساحإرية و
ل الوطنى و
لمقام متكا

مصرية فعالً
ي كل مجاال

ووأسرتها ها
صرية من آفة

الع العمل ب
ساء في الع

ت وانتهاء بتش

عم استقالل
ة في اإلس
م اإلسالمي و

ء ، وتطوير
ناس حياتهم

ة لإلخوة األق
حتفاظ بحقه
هم الشخصي

وداً خاصة م
 الرئاسة إلي

لياسي للدو

وانين والتش
 عرضي في

بُّه ابَ لَهُمْ َر
.  آل عمران]

رهن شقائق

المصرلمرأه
ويات العمل

وال ي المنزلة

ين المرأة الم
ها المثمرة في

عطاء لبيتها
لمرأة المص

قدم لمناصب
ركة النسمشا
المعيالت ساء

ي لألزهر ود
ة الوسطية
شباب العالم

قالل القضاء
هل على الن

وق المواطنة
االحيين مع

علق بأموره

البرنامج بنو
طة مؤسسة

ستغالل السي

ملة من القو
ن بشكل

 خاصة :
فَاسْتَجَاى : 

.. مِّن بَعْضٍ
ساء باعتبار

 وتمكين ال
ياسية وأولو
ئة للرجل في

سعي لتمكين
ه مشاركته
وازن بين الع
ماية جادة لل

التق مييز في
مل م خاص

صغيرة للنس

 الدور الريادي
ة للمدرسة

يرة شطب خ

وتأكيد استق
ملهم ويسه

ق كافة حقو
طنين مصري

وية فيما يتع

شمل هذا ا
ة من سلط
هم من االس

 حزمة متكا
ة للمصريين

 
 

ملفات
قال تعالى
بَعْضُكُم 

يحترم النس
 ما يلى:

دعم .١
السيو

مكافئ

نس  - أ
وجه
التو

حم   - ب
التم

دعم  - ت
الص

إعادة .٢
كمنارة

تستقط

دعم و .٣
أداء عم

تحقيق .٤
كمواط
السما

كما يش .٥
العباد

حقوقه

إدماج .٦
البيئية

١١ 



 سالمية

توازن 
 علي 
 بدءًا 
وعية 

أقدم 
 ونري 

من  ها
ومى 

 اطنة
 جانب
 صري
 نونية
 شون
 سوق
 ,حدة

 لبنية

رية    بمرجعية إس

ما يعيد الت
 الطبيعية

ج اإلصالحية
 خاصة بالتو

خًا من أوتاري
ه متكاملة. 

 العمل فيها
للدخل القو 

القا مصرية
ج من ضغط

المص مواطن
القانو ألوضاع

يعيش التي 
الس في رها

ح علي طقة
ال خدمات ير

 بُ ـُنِي

نهضة مصر

مم ,التحتية
ةدرة البيئ

د من البرامج
دماج مواد

الكها تراثًا و
 تحتية شبه
زيادة فرص 
ى مستوى

الم العائالت 
ض وبدون ها
الم كرامة م
األ تقنين ن

للمبانِ نية
بغير شرائية

كل منط ان
توفي وحتي 

هِ أُـــتُ وَإِلَيْ

ريع البنية ا
إلنسان وقد
 أيضًا العديد
ي وحتي إد

العالم إلمتال
ياحة ببنية

ع مجاالتها وز
أعلىتحقيق

تشجع تي
نفسه بذات

احترا علي 
من األولي وة

القانو تهم
الش قيمتها

لسكا اسية
العقاري لك

تــْهِ تَوَكَّلـــيْ
٨[  

 

راني ومشار
تهالكي لإل
هذا الملف 

م لألثر البيئي
 لمصرية.

سياحية في 
 قطاع السي
يرها وتنويع

لت ونطمح،ى

الت عمرانية
ب االنتقال ار

إعتماده في
تبدأ الخطو

ملكيت عني
ق مبادلة ي

المنا تحفيز
التمل سهيالت
 .جديدة

عَلَي ـهِــــ بِاللَّ
٨[هود: 

طيط العمر
لنمط االست
ها. ويتناول ه
ة والتقييم
ج التعليم ال

وجهات الس
عة ويحظى
ياحة وتطوي

صاد المصرى
سنوات. ٣ل

والع المالية
قرا اتخاذ ي

ف المشروع
. ومسكنه

يع مما ئيات
علي قدرتهم

الت تي آليات
وتس النتقال

الج األماكن ي

ي إِلَّاـــِْفِيق

جية والتخط
وب بين ال
ادة حيويته

آليات الرقابة
ة في مناهج

من أولى الو
رات المتتابع
هتمام بالسي

روافع اإلقتص
خالل سياحة

المحفزات 
علي شوائيات

يتلخص. وة
تملك في 

العشوائ ني
ق وبالتالي 
تأت وهنا. ري

اال بدائل من
في مقدمًا ية

 ..َا تَوْــــوَم

 
 

واإلنتاج
المطلو
استعا
من  آ

البيئية

مصر م .٧
الحضا

االهأن 
أولى ر

من الس

توفير .٨
بالعش
الدولة
وحقه
نيلقاط
,فيها

العقار
م بداية

التحتي

 



 

 

١٢ 




