
  ٢٠١٢/٢٠١٣انجازات مجلس مدينة مرسي علم 

  

  بمدينة مرسي علم ٣٠/١٢/٢٠١٣حتى  ١/١/٢٠١٣االنجازات التي تمت في الفترة من 

  التكلفة باأللف جنیة  ازاتـــــــــــــــــــاالنج

  استثماري  ذاتي  : إنشاء ورصف الطرق الداخلیة بالمدينة

  ١٧٠٠٠٠٠  ٤٠١٨٢٤٧  رصف وتركیب بلدورات ١٩شارع 

  ربط الطريق الشرياني بتقسیم الشباب

  فتح شوارع داخلیة بتقسیم الشباب

  بلدورات و فتح شارع نادي الصید وطبقة أساس

  تدبیش میول حول مسجد السوق التجاري

  تركیب بلدورات وانتر لوك شارع بین المستشفتین

  األزھرفتح طريق 

  : بالمدينةاألعمال السنوية والترمیمات 

  ٨١٨٦١  صیانة الوحدة الصحیة بأبو غصون

  ١٧٧٦٥  إنشاء مبنى كافتیريا مركز شباب أبو غصون

  ٢٥٠٢١  رفع كفاءة استراحة الطلبة

  ١٧٣٦٨  إنشاء بیارة صرف وخزانات تكديس ملعب خماسي

  ٢٢٠٠٠٩  والحملة والمیكانیكیة الصیانةرفع كفاءة مركز 

  ٦٥٦٧٧.٤٩  برنیسرفع كفاءة استراحة رئیس قرية 

  ٢٦٠٠٠٠  صیانة مبنى الوحدة القروية

  ١٤٣٤٩.٥٧  صیانة استراحة المالیة وخطوط صرف استراحة الموظفین

  ٦٨٨٧٢  الشاذلي إنشاء سور حول مبنى مجمع الخدمات واستراحة الموظفین بالشیخ

  ٦٠٨٤  صیانة المشربیة بجوار الشیخ الشاذلي 

  ٤٤٩٠١  الضیافة الشیخ الشاذلي  رفع كفاءة كرفان

  ــــــ  رفع كفاءة استراحة الطالبات 

  ١٢٥٠٦٣  استكمال أعمال الصیانة مبنى الحملة 

  ١٣٥٠٠٠  غرفة مالحظات كھرباء ) ٣(إنشاء عدد 

  ٥٠٨٧٢  غرفة باستراحة  الموظفین ) ٣(إنشاء عدد 

  ٨١٨٣٦  رفع كفاءة استراحة الموظفین 

  ٣٧٠٥٨  صیانة مخبز الشیخ الشاذلي 

  ـــــــ  رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلیة 

  ٤٨٢٨٣  استكمال أعمال رفع كفاءة مكاتب الوحدة المحلیة لمدينة مرسي علم 

  ١٣٠٠٠٢٠.٢٤  لألعمال السنوية والترمیمات بالمدينة  -: اإلجمــــــــــــــــــــالي 
  

  



  

  

  بمدينة مرسي علم ٣٠/١٢/٢٠١٣حتى  ١/١/٢٠١٣االنجازات التي تمت في الفترة من تابع 

التكلفة   ازاتـــــــــــــــــــاالنج
  باأللف جنیة

  المالحظات

  ٥٦٥٠٠٠  -:الكھرباء 
فقط 

خمسمائة ألف 
وخمسة 

وستون ألفا 
  جنیة ال غیر

اعتماد المدينة 
من الخطة 
االستثمارية 

٢٠١٢/٢٠١٣  

  رفع كفاءة شبكة كھرباء حماطه بكابالت جھد منخفض وصناديق توزيع

  عامود إنارة)  ١٢٠( عملیة إنارة المنطقة البحرية بالكامل وتركیب 

  - :تابع الكھرباء 
تم طرح األعمال اآلتیة وتم البت ورسو العملیة علي شركة السالم وتسلیمه الموقع في 

  .أشھر  ٦مدة التنفیذ ١٨/١٢/٢٠١٣

 
  

 
  

  )لخدمات السیاحة ) ( ١(مد كابالت جھد متوسط لشارع 

  بتكلفة
٣٢٥٤٩٥٠.٠٠ 

  جنیة

اعتماد المدينة 
من الخطة 
االستثمارية 

٢٠١٣/٢٠١٤  

  ٦٤-٦٦ -٦٨توصیل التیار الكھربي لتقسیم شارع 

  ٣١توصیل التیار الكھربي لتقاسیم شارع 

  ٤١توصیل التیار الكھربي لتقاسیم شارع 

  توصیل التیار الكھربي لوحدات التوطین بقرية الشیخ الشاذلي

  أعمدة إنارة بالطاقة الشمسیة إلسكان الشباب الجديد

      -:اء ــــربــــــــالكھتابع 

  ١٧٥٠٠٠٠  أ لقرية عرب صالح.ف.ك ٣٠٠العمل علي شراء مولد كھرباء قدرة 
فقط ملیون 
وسبعمائة 

وخمسون ألف 
  جنیة ال غیر 

  اعتماد المدينة
من الخطة 
  االستثمارية

٢٠١٣/٢٠١٤  

  برنیستوفیر وحدات طاقة شمسیة للتجمعات الصغیرة التابعة لقرية الشیخ الشاذلي وقرية 

رفع كفاءة شبكة كھرباء الشیخ الشاذلي ونقل محطة الكھرباء إلي المأوي الجديد وتغیر 
  جمیع األسالك الھوائیة بكابالت أرضیة 

  

  بالوحدة المحلیة بمدينة مرسي علم  الكھرباءإدارة + التخطیط والمتابعة + الھندسیة  اإلدارة - :مصدر البیان 

  ١/١/٢٠١٤ -:تاريخ البیان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بمدينة مرسي علم ٣٠/١٢/٢٠١٣حتى  ١/١/٢٠١٣االنجازات التي تمت في الفترة من تابع 

  الھندسیة اإلدارةانجازات                                                   

التكلفة   ازاتـــــــــــــــــــاالنج
  المالحظات   باأللف جنیة

      وعمل نافورة وتجمیل المیدان ١٩تم طرح عملیة میدان شارع 

تم عمل تخطیط توفیق أوضاع أھالي قرية الشیخ الشاذلي مع تخطیط منطقة لعمل محالت 
  حرصا علي الصالح العام

    

واعتمادات حصر مطالب المدينة للمشروعات الجارية وإرسالھا إلدارة التخطیط لطلب تدعیم 
  إضافیة للخطة

    

      ٦٨مع شارع  ٩جاري تصمیم وتنفیذ نافورة علي ملتقي شارع 

      تم االنتھاء من فتح الشوارع الرئیسیة بتقسیم الشباب

تم حصر ومالحظات علي عملیات فتح ورصف الطرق الجارية وتم تكلیف ھیئة الطرق بتالفي 
  .المالحظات قبل االستالم 

    

منطقة الخدمات السیاحیة  ١خطوط المیاه بالشبكة الرئیسیة لشارع طرح األعمال لعملیة ربط 
  الحي السكنى ٧٢الحي السكنى وشارع  ٦٤وشارع 

    

      تم عمل مقايسة لعمل النافورة بمنطقة العمارات شارع السوق التجاري القديم

      )باألمر المباشر ( فتح مظاريف عملیة رفع كفاءة الطرق بالمدينة 

      توطین بمنطقة حماطه وحدة)  ٢( إنشاء عدد 

      وحدة توطین بمنطقة عرب صالح)  ٢٠( إنشاء عدد 

      وحدة توطین بمنطقة أبو غصون بانتظار الموافقة األمنیة)  ٢٠( تمت الموافقة علي عدد 

مواطن وسوف يتم )  ٥٤٧( لكل فرد لعدد  ٢م١٥٠عمل استبیان عن أراضي للشباب بمساحة 
  العرض علي السید المحافظ

    

مواطن في )  ٤٨٢( قافلة طبیة ألھالي المدينة التابعة بمتوسط عالج عدد )  ٤( ذ عدد تم تنفی
  القافلة الواحدة والعالج بالمجان

    

      تم عقد الندوات الدينیة والتثقیفیة والصحیة لتوعیة المرأة وتدعیم فكرة تنظیم األسرة

التابعة لجھاز الخدمة ) بدر أسواق ( تم افتتاح منفذ لبیع سلع ومنتجات الجیش الثالث المیداني 
  .الوطنیة للقوات المسلحة 

    

  -:قطاع المیاه 
وتم رسو )  ٧٢شارع  -٦٤شارع  -١شارع (تم طرح عملیة توصیل خطوط میاه لتغذية مناطق 

ومدة  ١/١/٢٠١٤محمد السید وتم تسلیم الموقع في محمد عبد الشكور / العملیة للمقاول 
  شھور ٦تنفیذ 

  بتكلفة
٣٤٩٠٨٧.٠٠  

من حساب 
  المرافق

  -:الطرق 
تم طرح عملیة رصف وفتح وتمھید طرق داخلیة بالمدينة عن طريق ھیئة الطرق والكباري 

  -:ورسو العملیة والبدء في العمل وھي كالتالي  ٢٠١٤وسیتم البت خالل شھر يناير 

 
 

  

 
 

  

      استكمال فتح شوارع تقسیم الشباب 

      رصف الطرق الداخلیة للمشروع القومي لإلسكان 

      ربط الرابع بتقسیم الصفا وفتح الشوارع الرئیسیة بالتقسیم 

      استكمال فتح الشوارع بالنجع البحري 

      وشارع التأمینات ومدخل المنطقة الحرفیة  ١٣،  ٣١، ٦٦رصف شارع 
      ٩استكمال رصف شارع 

      رصف شارع بین األزھرين 

       ٩تخیط وبلدورات وأرصفة لمدخل الشمالي للمدينة بشارع 

      فتح وصلة المسجد بحي الحضري 



  

  ٢٠١٤/٢٠١٥تابع مقترح الخطة االستثمارية عام                                      

التكلفة   للمشروعوصف تفصیلي   القطاع
  التقديرية

مدة تنفیذ 
المشروع 

  بالشھر

  
تاريخ بدء 

  التنفیذ

تاريخ النھو 
  المقرر

العائد االقتصادي 
واالجتماعي 

  للمشروع

  الطرق

  ٥٠٠  م١٢م وبعرض ٣٨٠فتح وصلة للمسجد بالحي الحضري بطول 
  

٢  
  

١/٢٠١٥  
  

٢/٢٠١٥  
  ــــ  

  ٣٥٠٠  م٢٠كم وعرض  ٣.٥لحي الصفا بطول  الخارجيرصف الحزام 
  

٣  
  

٢/٢٠١٥  
  

٥/٢٠١٥  
 ــــ  

  ٤٠٠٠  م٢٠م ،١٢ كم وعرض مابین١٠فتح شوارع حي الصفا بطول 
  

٤  
  

٢/٢٠١٥  
  

٦/٢٠١٥  
 ــــ  

  م١٢كم وعرض  ١رصف طريق مدخل وحدات التوطین بأبو غصون بطول 
١٠٠٠  
  
  

٣  
  
  

١/٢٠١٥  
  
  

.........  
  
  

 ــــ

 ــــ  ــــ  ٢٠١٥/  ٤  ١٦٠٠  ٩وأرصفه المدخل الشمالي للمدينة ش تخطیط وبلدورات 

أمن وإطفاء 
لخدمة أھالي  ــــ ــــ ــــ  ٢٠٠٠  شراء سیارة مطافي  ومرور

  المدينة

تدعیم 
  االحتیاجات

  ٣٠/٦/٢٠١٣  ١١/٢٠١٤  ٥  ٢٠٠  إحالل وتجديد مبنى الوحدة المحلیة

  ــــ

  ٥/٢٠١٥  ١/٢٠١٥  إنشاء رسوم الوحدة الصحیة بیرنیس

  ٣٠/٤/٢٠١٥  ٢/٢٠١٥  مظلة بمدرسة مرسي علم ١٥إنشاء عدد 

  ٣٠/٤/٢٠١٥  ٢/٢٠١٥ مظلة بمدرسة أبو غصون ٤إنشاء عدد 

  ٣٠/٤/٢٠١٥  ٢/٢٠١٥  مظلة بمدرسة عرب صالح ٤إنشاء عدد 

  ٣٠/٤/٢٠١٥  ٢/٢٠١٥  مظلة بمدرسة حماطه ٤إنشاء عدد 

  ٣٠/٤/٢٠١٥  ٢/٢٠١٥ الشیخ الشاذليمظلة بمدرسة  ٤إنشاء عدد 

تحسین 
  البیئة

  ٩تخطیط وتنظیم مدخل المدينة الشمالي شارع 
 ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ  )أعمال میادين  –بلدورات  –زراعة ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٠١٤/٢٠١٥ة عام ــاريــــة االستثمــــرح الخطــــمقت

التكلفة   وصف تفصیلي للمشروع  القطاع
  التقديرية

مدة تنفیذ 
المشروع 

  بالشھر

تاريخ بدء 
  التنفیذ

 تاريخ النھو
  المقرر

العائد االقتصادي 
واالجتماعي 

  للمشروع

االحتیاجات 
المستقبلیة 

  المطلوبة

  الكھرباء

 ٨٠٤الشباب المرحلة الثانیة لعدد  إلسكانتوصیل التیار الكھربائي 
 ٨+ م ٨٠٠كابل بطول + میجاوات  ١محول ) ١(عدد ( وحده 

  )م  ٤٠٠مم بطول ١٥٠×٣وصلة جھد متوسط + صناديق توزيع 
١/٣/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٢  ٧٠٠  

 ٨٠٤لخدمة عدد 
وحدة إسكان شباب 
تم إنشائة بمرسي 

  علم

صرف صحي 
-میاه  –

تلیفونات 
  رصف طرق

  كم٦السیاحي بمسافة ) ١(بجھد متوسط لشارع  استكمال حلقة
صناديق توزيع ٤+ أ .ف.ك٥٠٠محول قدرة ٢+ كابل جھد متوسط (

  )٩٥+١٨٥×٣٠م كابل ٨٠٠+ جھد منخفض 
١/٦/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٥  ٣٥٠٠  

لخدمة منطقة 
الخدمات السیاحیة 

ولتقسیم الحي األول 
  والرابع السكنى

  تلیفونات

محول كھربائي (  ٢٧بشارع  الثانيتوصیل التیار الكھربائي للجزء 
م كابل ٦٠٠+ صناديق توزيع ٤+أ.ف.ك٥٠٠قدرة 

  )جھد متوسط  ١٥٠×٣م وصلة كابل ٢٠٠+٩٥+١٨٥×٣
١/٥/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٤  ٤٠٠  

لخدمة أھالي شارع 
السكنى  ٢٧

  بمرسي علم

إنشاء خط 
میاه 

  وتلیفونات

+  كم كابالت٢إحالل وتحديد الشبكة الھوائیة لشبكة أرضیة بطول 
  ١/٥/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٥  ٤٥٠  )مكابل ٦٠٠+ صناديق توزيع  ٤

خدمات أھالي قرية 
الشیخ الشاذلي 

ورفع معدل األمان 
  عند سقوط األمطار

خط میاه 
وتلیفونات 

  ورصف

خدمات أھالي قرية   ١/٥/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٣  ٤٠٠  أ.ف.ك٥٠٠محول منخفض قدرة  ٢شراء عدد 
  الشیخ الشاذلي

خط میاه 
وتلیفونات 

  ورصف

خدمات أھالي قرية   ١/٥/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٣  ١٠٠٠  میجا وات  ١محول رفع قدرة ) ١(شراء عدد 
  الشیخ الشاذلي

  ١/٥/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٣  ٥٥٠  أ لعرب صالح .ف.ك٣٠٠مولد كھرباء قدرة ) ١(شراء عدد 
خدمات أھالي عرب 

  صالح

أم +  سطايح+ رأس بناس (ف .ك٥٠مولد قدرة ) ٣(شراء عدد 
خدمة وإنارة توابع   ١/٥/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٣  ٦٠٠  )ھشیم 

  برانیس

متر كابل  ٥٠٠+ عامود  ٥٠عدد (إنارة منطقة البلوكات بأبو غصون 
خدمة أھالي منطقة   ١/١٠/٢٠١٥  ١/١/٢٠١٥  ٥  ٥٠٠  )صندوق جھد منخفض  ٢+ 

  أبو غصون

 


