
   

  ٢٠١١عام  مدينة مرسى علم انجازات 

  :  الطرق والنقل· 

  جنیة ١٢٧٠٣٢٠عمل أستكمال وفتح وتمھید ورصف بعض الطرق بالمدينة ربط الحي الحضري القديم بالشريان بتكلة  -١

  جنیة ١٢٧١٠٩٧٥بتكلفة % ٧٨حزام تقسیم الشباب أمتداد طريق التشوينات تم التنفیذ بنسبة  -٢

  جنیة ١٠٥٦٨٢٥بتكلفة  ١٩عمل بالدورات شارع  -٣

   -:الكھرباء · 

  جنیة  ٤٢٤٤٥٨كیلو فولت لقرية برانیس بتكلفة  ٢٠٠مولد كھرباء قدرة )  ٢( شراء وتركیب عدد  -١

   ٤٨٥٧١٨.٥بتكلفة % ١٠٠وحدة لمشروع الشباب تم التنفیذ بنسبة  ٢٤٠توصیل التیار الكھربائي لعدد  -٢

   -:تحسین البیئة · 

  جنیة  ١١٤١٨٥٤تطوير حديقة الشاطئ بتقسیم نادي الصید تم عملیة الطرح وجاري أستكمال اإلجراءات  -١

   -:تحسین البیئة  ·

  جنیة  ١١٤١٨٥٤تطوير حديقة الشاطئ بتقسیم نادي الصید تم عملیة الطرح وجاري أستكمال اإلجراءات  -١

ý  الخطة الخمسیة  ٢٠١٢/٢٠١٣نبذة عن الخطة التنفیذية  

   - :قطاع الطرق  ·

  فتح مسجد الحي الحضري  -١



  أستكمال حزام الشباب  -٢

  أستكمال وفتح وتمھید شوارع وتقسیم الشباب  -٣

   -:قطاع الكھرباء  ·

   ٣١لخدمة شارع  ٢٧توصیل التیار الكھرباء بتركیب محول شارع  -١

   ٦٤توصیل التیار الكھرباء شلرع  -٢

  بالخاليا الضوئیة لإلنارة العامة تركیب عدادات الكھرباء  -٣

  )  ١( مد كبالت جھد متوسط لشارع  -٤

  توصیل التیار الكھربائي إلسكان الشباب المرحلة الثانیة  -٥

  أعمدة أنارة إلسكان الشباب المرحلة اإلولي  -٦

  أعمدة أنارة لمدخل الحي الحضري  -٧

  أحالل أعمدة اإلنارة ببلوكات البحر  -٨

   -:لبیئة قطاع تحسین ا ·

  أستكمال حديقة مرسى علم  -١

  قطاع اإلطفاء والمرور  ·

  شراء سیارة أطفاء  -١

  

  



  ٢٠١٢بیانات مدينة مرسى علم عام 

  

  أسواق مدينة مرسى علم 

عدد  عدد المحال دورية السوق العنوان اســم السوق 

 األكشاك

 الخدمات الملحقة به

 دوري دائم

السوق التجاري 

 القديم

مرسى 

 علم

ü  - محالت بیع زجاج  –صالون حالقه  –أدوات كھربائیة  –أدوات صحیة  –سوبر ماركت  ١ ١٠٥– 

محالت بیع  –محالت خضروات  –قھاوي  –محالت فطیر  –محالت أكالت شعبیة 

محالت  -مكاتب لبیع ادوات مكتبیة ومدرسیة  –بیع مالبس  –مغسلة  –سمك 

 –محل تسالي  –نة التبريد والتكیف محالت صیا –صیدلیات  –أكسسوار المحمول 

 محالت عطارة 

السوق الجديد 

 ١٩بشارع 

 ١٩شارع 

مرسى 

 علم

ü  - ٤٤ - 

      
      
      
      
      

  المعلومات الوحدة المحلیة لمدينة مرسى علم ومركز  –اإلدارة الھندسیة  -:مصدر البیان 

  

  



  

  مقھي وشركات األنترنت في مرسى علم 

/ مقاھي االنترنت  م

  شركات 

 ispتقدم خدمة االنترنت 

شركة تقدم خدمة  مقاھي االنترنت عدد العاملین  المدير المسئول  رقم التلیفون  العنوان 

 أناث ذكور  ispاالنترنت 

 دلتانا  مقھى  - ٢ وائل عبد الكريم عبد الحلیم  ٣٧٢٠٥٥٦/٠٦٥ شارع السوق التجاري  أوالد بركة  ١

  مركز المعلومات الوحدة المحلیة لمدينة مرسى علم  -:مصدر البیان 

  مراكز المعلومات في مرسى علم 

رقم تلیفون  عنوان المركز مراكز المعلومات م

 المركز

المدير 

المسئول عن 

 المركز

عدد العاملین بمراكز 

 المعلومات

 معدات فنیة عدد أجھزة الحاسب االلي

 pأعلي من  ٤ pأقل من  أناث ذكور

٤ 

 ماكینة تصوير طابعة

مركز معلومات الوحدة  ١

 المحلیة 

أشرف محمد  ٣٧٢٠٢٣٠ مرسى علم

 السید

٥ ٤ - ٢ ٣ - 

مركز معلومات التنمیة  ٢

 المحلیة

أحمد امین  ٣٧٢٠٢٧٠ مرسى علم

 حامد

١ - ١ ٥ ٥ - 

  



  

  البنوك في مرسى علم 

 اسـم البنك
 المركز

 العنوان مدير المالك رقم التلیفون تاريخ الترخیص رقم الترخیص القطاع المالك
 فرعي رئیسي

 ٢٠٠٦ ٢٠٢ قطاع عام  ü - بنك مصر
٣٧٢٠٥٤٣ 

 محمد بشیر عمر
مرسى  ١شارع 

 ٣٧٥٠١٧٤ علم

  

  

  مكتب الصرافة في مرسى علم 

 مدير المسئول التلیفون العنوان تاريخ الترخیص رقم الترخیص القطاع المالك اسم المكتب

 ٢٠٠٨ ٨٨ شركة مساھمة بروكسل للصرافة
مرسى  ٦٨ش  ٣٢

 علم
 لطفى فھمي ٣٧٢٠٥٤٤/٠٦٥

 


