
 Port Said Governorate حافظة بورسعيدم

 Social Solidarity Directorate مديرية التضامن االجتماعي

 Egypt The Dream Foundation for Development and Innovation مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير

 Identification No. 9 in the year 2017 2017لسنة  9والمشهرة برقم 

 

 

 

 (12 من )  ) 1صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
 dream.com-the-contact.office@egypt اإليميل:     01210389232&  01001660960محمول:     0663744041تليفون / فاكس: 

 https://www.facebook.com/portsaidinternational  الموقع الفيس بوك:  dream.com-the-http://www.egypt  الموقع اإللكتروني: 
       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

 سابقة أعمال المؤسسة

 

 :صيات اخر مؤتمر قامت به المؤسسةمحاور وتو .1

بعنوان: 2015يوليو  30قامت مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير أثناء فترة التأسيس بعمل مؤتمر بتاريخ 

"، وتم إهداء المشروع لشعب مصر وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لينفذه لخير مصر. وفيما بورسعيد مدينة عالمية"

 المشروعات التي طرحت في المؤتمر لتطوير المدينة القديمة وعمل مدينة جديدة:يلي صورة لبعض 
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 (12 من )  ) 2صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
 dream.com-the-contact.office@egypt اإليميل:     01210389232&  01001660960محمول:     0663744041تليفون / فاكس: 

 https://www.facebook.com/portsaidinternational  الموقع الفيس بوك:  dream.com-the-http://www.egypt  الموقع اإللكتروني: 
       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

وتم في ذلك المؤتمر شرح آليات تحول مدينة بورسعيد إلى أول مدينة عالمية ودولية على أرض مصرية، حيث تم 

ألف ساعة عمل من فرق من االستشاريين وأساتذة الجامعات والمهندسين والمتخصصين في  10تفوق  تعمل دارسا

 كافة المجاالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاور المؤتمر

 بورسعيد الطريق إلى العالمية -العاصمة االقتصادية  -الحلم( ) بورسعيد مدينة عالمية

 االروع حينما تعني الكلمة نطاقها  المدينة •

 مدينة بورسعيد الحلم حينما نجد سمات التفرد اسلوب حياة  •
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 شموليه الخدمات حينما تعني الحياة بأفضل إبداع الحداثةالرقي  •

 رقى مدينه في العالم في كافة المناحي والخدمات والمعاييرأبورسعيد مدينه عالمية هي  •

 في العالم تعمل بالطاقات المتجددة والحيوية والنظيفة  مدينه خضراء متكاملة أكبراول و •

 في اسلوب حيات المقيمين فيها  الرياضية المدينة •

 وحياة افضل بل أروع واكثر رخاء وسعادة  مختلفة ألجيال الطويلةمدينه االعمار  •

 المدينة الشاملة المتكاملة في كل ما عرف االنسان من علوم واختصاصات  •

 التي تتفرد بسمات لن تجدها اال في بورسعيد العالمية  المدينة •

 

 :لماذا بورسعيد ،للعالموانها بورسعيد العالمية الحلم لمصر 

ية وحتى االن وهي تحتفظ على الباسلة التي حينما تم انشاءها كانت االفضل وقد اسست لتكون مدينة عالم ألنها •

 المدن التجارية في مصر ألرقىسماتها المفضلة 

 من تجارة العالم  %22الموقع االستراتيجي للبحر المتوسط وقناة السويس والذي جعل منها شبه جزيرة يمر عليها  •

وموقعها الذي جعلها من اهم المدن الحرة والتجارية في مصر والعالم والذي جعل لها الطابع المميز لشعبها الذي  •

 ة بورسعيديتم تصنيفه االول في التنمية منذ سنوات وربما منذ نشأ

فضل لتصنف االولي هذا ما نستحقه في بورسعيد أالواجب ان تكون العالمية بمعاير  العالميةلذلك كانت بورسعيد  •

 وهذا ما تستحقه مصر 

لذا واجب ان يوضع في المخطط االنشائي صفات وسمات التمييز والتفرد والجذب التي من شأنها تسهيل الترويج  •

 ووضع سمة العالمية التي تعمل على الجذب للمستثمرين 
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 توصيات المؤتمر

  :مقترحاتال هي هذه والعاصمة االقتصادية لمصراألفضل العالمية  المدينةبورسعيد  ولنكون

ميناء في العالم في المساحة والتخزين والخدمات والمعايير والتقنيات التي تعمل على ان نصف  أكبر .1

 حموالت وخدمات  أكبرمرور حاويات و كبرأل

 مليون في السنة  150والطاقة االستيعابية المستهدف  المساحةمطار في العالم في  أكبر .2

 مول في العالم  أكبر .3

 واجهة مائية في العالم  أكبر .4

 كتلة خرسانية في العالم  أكبربرج او  برأك .5

 مجمع فنادق  أكبر .6

 الواجهات المائية  أكبراهم و .7

 نافورة راقصة في العالم  أكبر .8

 اهم جامعات العالم  .9

 في العالم المستدامةاول جامعة للتنمية والتطوير للتنمية البشرية والنظم االدارية والتنمية  .10

 الجديدةعمل قناة مائية تنتهي ببحيرة بوسط بورسعيد  .11

 معرض سيارات في العالم  أكبر .12

 قاعة مؤتمرات في العالم  أكبر .13

 شالل صناعي في العالم  أكبر .14

 ارض معارض في العالم  أكبر .15

 تحديد عدة مناطق حرة بحرية وداخل المدينة منها الصناعي والتجاري والطبي والرياضي  .16
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 دار اوبرا ومسارح عالمية  أكبر .17

  عالميةمجمعات سينما  .18

 رقى منظومة نقل ومواصالت داخليه في العالمأ .19

 ية تحت مسمى طيران بورسعيد الدولينشركة طيران عالمية وط .20

 مزارات سياحية ودينية ومساجد .21

 عالمي  بورصةر مق .22

 منظومة ومقرات بنوك عالمية  .23

 عمل مقرات استضافة لجميع المنظمات والهيئات الدولية  .24

 ة في العالم يمعارض تجار كبرمجمع أل .25

 المعاهد البحثية في العالم بورسعيد  أكبر .26

 لجميع واهم المنتجات العالمية  كبرالمعرض األ المدينةبورسعيد  .27

خدمات الدعم  ،علوم وابحاث ،خدمات ترفيه ،زراعة ،تجارة ،صناعة ة،سياح ،)موانيالمدينة الشاملة  .28

 اللوجيستي(

 

الستكمال فعاليات المؤتمر. وكما تم  2015أكتوبر  25علما بانه قد تم عمل ندوة بنادي المهندسين بالقاهرة بتاريخ 

في  مقابلة السادة أعضاء الهيئة االستشارية لسيادة رئيس الجمهورية وأيضا تمتقاءات التلفزيونية عمل العديد من الل

أكثر من زيارة ونتج عن تلك الزيارات تعديل تصميم مدينة شرق بورسعيد الجديدة حيث كان مخطط ان تقام على مساحة 

 80، ان لهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاءكم مربع ولكن فريق عمل المشروع قدم لهم تقرير من ا 160
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 (12 من )  ) 6صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
 dream.com-the-contact.office@egypt اإليميل:     01210389232&  01001660960محمول:     0663744041تليفون / فاكس: 

 https://www.facebook.com/portsaidinternational  الموقع الفيس بوك:  dream.com-the-http://www.egypt  الموقع اإللكتروني: 
       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

متر في بعض األحيان مما أدي لتعديل المشروع وعمل  4كم من هذه المساحة أراضي مولدة لألمالح بجذور تصل ل 

 كم مربع. 80مزارع سميكة علي هذه األراضي وعمل مشروع مدينة شرق بورسعيد الجديدة علي مساحة 

 

ومراحله وتفاصيله الداخلية يمكن مشاهدة فيديو شرح المشروع وسلسلة اللقاءات التلفزيونية للمزيد عن المشروع 

من موقع المؤسسة أو من على الصفحة الرسمية الفيس بوك والمذكورين سابقا ، وفي حالة  PDFوتحميل ملف بصيغة 

 رغبة بمزيد من التفاصيل بشأن المشروع سنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة به.

 

والذي يعتبر    هذا وقد تم إدراج أغلب المراحل التي تم طرحها في المؤتمر في تطوير مشروع مدينة شرق بورسعيد

والذي تم تفعيله  المدينة الصناعية األجنبيةحيث قدمه للدولة باسم  2011تطوير لمشروع رئيس مجلس األمناء في عام 

مراحل المشروع المقدم، هذا باإلضافة لحزمة من المشروعات  بنفس المدينة الصناعية الروسية والصينةتحت مسمي 

 التنموية األخرى التي تم تقديمها إلي جانب هذا المشروع.

 

 متوسط الحضور في اخر مؤتمر قامت به الشركة .2

بعنوان: 2015يوليو  30كان متوسط الحضور ألخر مؤتمر قامت به المؤسسة داخل بورسعيد بتاريخ  (1

 فرد. ومرفق لمعاليكم بعض الصور من المؤتمر. 500عالمية"، ما يزيد عن "بورسعيد مدينة 
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 (12 من )  ) 7صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
 dream.com-the-contact.office@egypt اإليميل:     01210389232&  01001660960محمول:     0663744041تليفون / فاكس: 

 https://www.facebook.com/portsaidinternational  الموقع الفيس بوك:  dream.com-the-http://www.egypt  الموقع اإللكتروني: 
       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

  

  

 

مع العلم ان المؤسسة لديها الكثير من أفكار المشروعات والدراسات التنموية لمصر بشكل عام ومدينة بورسعيد 

ها بشكل وعرض تهاويشرفنا الحضور لمناقش، بشكل خاص وهي أيضا موجودة على مواقع المؤسسة المذكورة سالفا

  .ذلكباستفاضة في حال رغبة سيادتكم في  مفصل
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 :المؤسسةاألنشطة الثقافية السابقة التي نظمتها  .2

 2015في  عاية عرض مسرحية مصر محسودة علي مسرح كلية تربية نوعية ببورسعيدر (1

 

 مركز شباب العاشر ببورسعيد ل رابط المسرحية علي اليوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=tSmu4ehkowM 

إنتاج مسرحية "وعندك مواطن" إخراج المخرج محمد الدسوقي وقصة المؤلف عاطف عبد  (2

تخابات الرئاسية تم عرضه عرض مسرحي توعوي بخصوص المشاركة في االن وهو الرحمن

مرات وتجاوز عدد الحضور في العرض الرئيسي بحضور معالي محافظ بورسعيد بالمركز  9
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 (12 من )  ) 9صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
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       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

 500فرد مع العلم ان باقي العروض تجاوز عدد الحضور بها  1000الثقافي ببورسعيد عدد 

 فرد لكل عرض.

  

  

https://youtu.be/1ujEw02ZqcQ 
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 Identification No. 9 in the year 2017 2017لسنة  9والمشهرة برقم 

 

 

 

 (12 من )  ) 10صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
 dream.com-the-contact.office@egypt اإليميل:     01210389232&  01001660960محمول:     0663744041تليفون / فاكس: 

 https://www.facebook.com/portsaidinternational  الموقع الفيس بوك:  dream.com-the-http://www.egypt  الموقع اإللكتروني: 
       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

  

 احتفالية ثقافية بأعياد أكتوبر في مسرح حديقة التاريخ بحضور الجالية اليونانية (3
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 Port Said Governorate حافظة بورسعيدم

 Social Solidarity Directorate مديرية التضامن االجتماعي

 Egypt The Dream Foundation for Development and Innovation مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير

 Identification No. 9 in the year 2017 2017لسنة  9والمشهرة برقم 

 

 

 

 (12 من )  ) 11صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
 dream.com-the-contact.office@egypt اإليميل:     01210389232&  01001660960محمول:     0663744041تليفون / فاكس: 

 https://www.facebook.com/portsaidinternational  الموقع الفيس بوك:  dream.com-the-http://www.egypt  الموقع اإللكتروني: 
       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

 التي نفذتها او شاركت فيها المؤسسة العديد من االمسيات الشعرية والثقافية (4
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 Port Said Governorate حافظة بورسعيدم

 Social Solidarity Directorate مديرية التضامن االجتماعي

 Egypt The Dream Foundation for Development and Innovation مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير

 Identification No. 9 in the year 2017 2017لسنة  9والمشهرة برقم 

 

 

 

 (12 من )  ) 12صفحة   )     2، برج الفيروز، الشقة رقم 25 علي، عمارةمحمد  بروتكس، جمعيةمدينة بورسعيد، حي الضواحي، مشروع 
 dream.com-the-contact.office@egypt اإليميل:     01210389232&  01001660960محمول:     0663744041تليفون / فاكس: 

 https://www.facebook.com/portsaidinternational  الموقع الفيس بوك:  dream.com-the-http://www.egypt  الموقع اإللكتروني: 
       IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتماد

 http://ifadui.org/members.php 

 

 

وحتى  2011ز التنفيذ منذ وضع كثير من أفكار المشروعات القومية والتي دخلت حيقامت المؤسسة ب .3

وللمؤسسة بعض المشروعات التي تعمل  ويمكن مراجعتها على الموقع اإللكتروني للمؤسسة. األن

غيرة ات الصعلي تنفيذها االن والتي منها مشروع مؤتمر مستقبل اإلستثمارات والمشروعات والصناع

مشروع أول ، مشروع بورسعيد مدينة نموذجية  ،مشروع بورسعيد مدينة عالمية ،ومتناهية الصغر

مهرجان دولي للسياحة والتسوق )تم تسجيل فكرة إبداعية لحل مشكلة الفنادق في بورسعيد إلستعاب 

فكرة ، معسكرات المخترعين التخصصية )المعسكر االول فنين الروبوت(، المهرجان لمدة شهر(

جمع سكني أخضر أول م) %100مبادرة بروتكس خضراء ببورسعيد،  مشروع تطوير مرفق المعديات

 (ظيفةبالطاقة الن

توفير مالبس جديدة للفقراء في لمبادرة فرحة  مثلمن الفعاليات الخيرية  العديدؤسسة بتنفيذ قامت الم .4

رمين الغا ه على المحتاجين، وأعامل فكوإعادة توزيعالعيد، ومبادرة تعافي لجمع الدواء الفائض 

 .والمساعدات الطبية

اركة الفعالة في حملة المشمثل ظة بورسعيد في العديد من الفعاليات حافقامت المشاركة بمعاونة م .5

 .رئيس الجمهورية للقضاء علي فايرس سي والكشف عن األمراض الغير سارية

 dream.com-the-http://www.egypt الموقع الرسمي للمؤسسة : 

mailto:contact.office@egypt-the-dream.com
http://www.egypt-the-dream.com/
https://www.facebook.com/portsaidinternational
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