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 2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 صحيصرف  –اعداد مقايسات الوصالت المنزلية 

 :تعريف الوصلة المنزلية

  صحيبشبكة تجميع الصرف ال( العقار)توصيل صرف المنزل  هي
 أنواع الوصالت

تخص قطاع التواصيل والمطالبات بالشركة وتتم كافة االجراءات والمقايسات من خالل هذا  :وصلة قانونية .1
 (أو طبقا للنظام المتبع في الشركة)  القطاع

شـــركة وتتم كافـــة اإلجراءات والمقايسات تخص قطاع التشغيل والصيانة بال (:غير قانونية)وصلة خلسة  .2
أو طبقا للنظام )من خــــالل اإلدارة العامة للتعديات واإلدارات الفرعية التابعة لها بمناطق التشغيل والصيانة 

 (المتبع في الشركة

 (أو طبقا للنظام المتبع في كل شركة)أنــــواع المقايســــات 

 انتفاعحق +  منشآتأتالف + وصلة  : مقايسة كاملة .1
 فقط أو مقايسة تكميلية لمقايسة أخرىمقايسة تعليه  .2

 أنواع التعلية

 تعلية لعقار قديم .أ 
 تعلية لعقار مرخص وسبق له الدراسة وقام بالتعلية .ب 
 تعلية لعقار خلسة سبق دراسته عن طريق التعديات ثم قام بعمل تعليه بعد ذلك .ج 

  



 

 - اعداد مقايسات الوصالت المنزلية                                     فني تشغيل صرف صحيلمسار الوظيفي لوظيفة ا

 ثالثة درجة
 

 

 

 3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 خطوات أعداد المقايسة

 أوال المعاينة

يتم تحصيل قيمة المعاينة ومراجعة نظام الصرف والدراسة لجميع طلبات التوصيل وما يرد الى الشركة من 
الصناعية المختلفة وتعديالتها على النحو  المنشآتوتعليتها وتراخيص  المبانيالمختصة من تراخيص  األحياء
 :التالي

 (صحيالفئات المذكورة خاصة بشركة اإلسكندرية صرف -الفئات طبقا للنظام المتبع في كل شركة)

 جنيه         قيمة المعاينة للمحالت 111

 جنيه         قيمة المعاينة للعقار السكنى أو التعلية 121

الطبية والسياحية والتقاسيم  تقيمة المعاينة للشركات والمصانع والنوادي والمدارس والمنشآ   جنيه    151
 .والمدن السكنية ألكثر مـــن عقــــار وخالفه

 ويعاد سداد قيمة المعاينة في حالة أجراء المعاينة ألكثر من ثالث مرات 
  ملــــف ألىويعاد سداد قيمة المعاينة والدراسة في حالة أعادة الدراسة 
  جنيه نظير تعديل بيان  1111يتم أضافة  عمالاأللتعديل  مبانيوفى حالة أعادة الدراسة لملف تراخيص

 لالئحةالدراسة وفقا  واستكمال األعمال
  صورة طبق اآلصل من موافقة الشركة اعتمادنظير  211يتم سداد مبلغ 

 



 

 ثالثة درجة - اعداد مقايسات الوصالت المنزلية                                     فني تشغيل صرف صحيلمسار الوظيفي لوظيفة ا
 

 

 

 4 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 ثانيا األعمال

 الفئة بالجنيه الوحدة األعمالبيــــــــــــان                م

 فيالواردة  األعمالتوريد وتركيب ولحام وتجربة مواسير من الفخار بكافة مشتمالتها والفئة تشمل جميع  1
يراها  التيالرشح بالطريقة  مياهالمواصفات الفنية من تكسير طبقات الرصف وحفر وسند جوانب الحفر ونزح 

فة الناتجة من الحفر مع نقل مخلفات والرمال النظي باألتربةالمنفذ وعمل التغليف الالزم والتجارب والردم 
التكسير وناتج الحفر الزائد عن الردم الى المقالب العمومية أو حسب تعليمات االشراف كامال مما جميعه طبقا 

 للرسومات والمواصفات

 م1ر –حتى عمق  6مواسير فخار قطر 

 

 م1ر51م وال يزيد عن 1ر–لعمق يزيد عن  6،،       ،،     ،،    

 م1ر –لعمق حتى  8خار قطر مواسير ف

 

 م1ر51م وال يزيد عن 1ر –لعمق يزيد عن  8مواسير فخار قطر 

 م2ر –م وال يزيد عن 1ر5لعمق يزيد عن  8مواسير فخار قطر 

 م2ر51م وال يزيد عن 2ر -لعمق يزيد عن  8مواسير فخار قطر 
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 5 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 االنتفاعحق : ثالثا

 (صحيالفئات المذكورة خاصة بشركة اإلسكندرية صرف -الفئات طبقا للنظام المتبع في كل شركة)

على أن  التاليغير السكنية حسب الجدول  والمنشآتللدخول على الشبكة من العقارات السكنية  االنتفاعيحصل مقابل 
 :ر والساللم والمصاعد والمداخليخصم من المساحة الكلية المناو 

 بالشبكة االنتفاعالتكاليف المقررة لمقابل  نـــوع المنشـــــأة م

 جنيه للشقة 241 فأقل 2م61شقة مساحة  1

 جنيه للشقة 411 2م81وحتى  2م61شقة مساحة أكبر من  2

 جنيه للشقة 641 2م111وحتى  2م81مساحة أكبر من شقة  3

 جنيه للشقة 841 2م121وحتى  2م111شقة مساحة أكبر من  4

 جنيه للشقة 1111 2م141وحتى  2م121شقة مساحة أكبر من  5

 جنيه للشقة 1511 2م181وحتى  2م141شقة مساحة أكبر من  6

 للشقةجنيه  2111 2م251وحتى  2م181شقة مساحة أكبر من  7

 جنيه للشقة 3111 2م311وحتى  2م251شقة مساحة أكبر من  8

 جنيه للشقة 4111 2م311شقة مساحة أكبر من  9

 جنيه 111 مياهغرفة غسيل أو غرفة حارس بدون دورة  11

 جنيه 211 مياهغرفة حارس بدورة  11

 المساحة  أجماليللمتر من / جنيه  5 المخـــــازن 12

 المساحة أجماليللمتر من / جنيه  15 الجراجـــات 13

 المساحة أجماليللمتر من / جنيه  15 القصور والفيالت خارج العقارات السكنية 14

 الحريق إلطفاءبالشركـــات والصهاريج المستغلة  المياهحمامات السباحة وكذا أحواض  

 جنيه 5111 3م51حتى حجم 

 جنيه 7111 3م61وحتى  3م51حتى حجم أكبر من 



 

 ثالثة درجة - اعداد مقايسات الوصالت المنزلية                                     فني تشغيل صرف صحيلمسار الوظيفي لوظيفة ا
 

 

 

 6 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 جنيه 1111 زيادة 3م11وكل 

التجارية والسياحية والمكاتب  –الغير سكنية  المنشآت 15
 والمصايف والعيادات وخالفه والنواديوالفنادق  اإلدارية

أرضــــى  المبانيللمتر المربع من مسطح / جنيه  21
 ومتكـــرر

 والمنشآتمحطات تموين وخدمة السيارات والمستشفيات  16
 الطبية الخاصة

 المدارس الخاصة والمعامل والكليات والمعاهد الخاصة

أرضــى  المبانيللمتر المربع من مسطح / جنيه  21
 ومتكرر

أرضـــى  المبانيللمتر المربع من سطح / جنيه  25
 ومتكرر

 للمتر المربع/ جنيه  15 الكليات والمعاهد الحكومية والمستشفيات الحكومية  17

 فقط اآلدميذات الصرف  للمنشآت 2م/جنيه 15 والشركات الصناعية المصانع 18

مع  الصناعيذات الصرف  للمنشآت 2م/ جنيه  25
 مراعاة القوانين المنظمة لذلك

 

  



 

 ثالثة درجة - اعداد مقايسات الوصالت المنزلية                                     فني تشغيل صرف صحيلمسار الوظيفي لوظيفة ا
 

 

 

 7 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 أمثلة لبعض أنواع المقايسات

 (انتفاعحق  – منشآتأتالف  –وصلة )مقايسة تثمينية كاملة األول المثال 

 شارع الرحاب 19،  17 – الرواديشارع  26،  24للعقار الكائن  القانونيالتوصيل / أعمال 

 حسن عبدالمنعم ابراهيم دياب/ ملك 

 القيمــــــــة الكمية األعمالنوع  رقم

 قرش    ا   جنيه

 القيمـــــة

 قرش     ا   جنيه

توريد وتركيب لحام برابخ فخار  الطوليبالمتر  
 م1قطر عمق  العاديمن النوع 

 281 141 م 2

 71 35  م 2 تكسير برابخ قديمة 

 351   اإلجمالي           

 71   مصاريف غير منظورة% 21 

 421   اإلجمالي            

 121   رسم معاينة 

 251   اختباررسم  

 791   اإلجمالي             

 79   إداريةمصاريف % 11 

 869   اإلجمالي             

 86            9   مبيعاتضريبة % 11 

 955           9   التوصيلة أجمالي         

 /............................تمت بمعرفة المهندس 

 22/     /          فيتحريرا 

  

 رئيس القسم                                  مدير اآلدارة                      المدير العام



 

 ثالثة درجة - اعداد مقايسات الوصالت المنزلية                                     فني تشغيل صرف صحيلمسار الوظيفي لوظيفة ا
 

 

 

 8 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 مقايسة تثمينية

 للعقار المنشآتقيمة أتالف  أعمال

 شارع الرحاب 19،  17 –كرموز  –شارع البارودى  21،  24: الكائن 

 حسن عبدالمنعم أبراهيم دياب: ملك

 القيمة القيمة الكمية األعمالنــــــوع  م

 قرش   ا جنيه قرش   ا   جنيه   

  2×عدد اآلدوار×  مساحة اآلرضى  المنشآتقيمة أتالف  

            214       7         ×2        =2996 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 2996 اإلجمالي    فقط وقدره 

 / تمت بمعرفة المهندس 

 المديرالعام       مدير أدارة التعديات               مدير أدارات تعديات قطاع غرب           فيتحريرا 
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 9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 مقايسة تثمينيــــة
 شارع الرحاب 19،  17 –شارع الراودى  26،  24للعقار الكائن ( االنتفاعأعمال حق ) القانونيالتوصيل / أعمال 

 حسن عبدالمنعم ابراهيم دياب/ ملك 

 القيمــــــــة الكمية األعمالنوع  رقم

 جنيهقرش  ا 

 القيمـــــة

 قرش  ا   جنيه

 3881 21 2م 194 باألرضيعن محالت  انتفاعتحصيل حق  

 4211            21                 2م211 عن معرض انتفاعتحصيل حق  

 6111            411               15 (م 81 – 61)عن شقة  انتفاعتحصيل حق  

 14181              اآلجمـــــالى                    

 1414               أداريـــــةمصاريف % 11 

 141        8   ضريبة مبيعات للبند السابق% 11 

 15628        8    اإلجمالي                    

 4224              انتفاعغرامة حق % 31 

 19852        8    االنتفاعحق  أجمالي     

 955       9    التوصيلة أجمالي 

 2996   المنشآتقيمة أتالف  

    7 23814 

 3 أيرادات متنوعة   

    23815 

 23815 اإلجمالي  ثالثة وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة جنيها: فقط وقدره 

 /تمت بمعرفة المهندس 

 22/     /          فيتحريرا 

 المدير العام  رئيس القسم                                  مدير اآلدارة                    
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 (حق انتفاع –أتالف منشآت )المثال الثاني مقايسة تثمينية تعلية 

 مقايسة تثمينية

 للعقار المنشآتقيمة أتالف : أعمال

 شارع بن ظريف مع الفجر كرموز 6، 4: الكائن

 عبدالرحمن محمد أحمد: ملك 

 القيمة القيمة الكمية األعمالنــــــوع  م

 ا جنيه  قرش  قرش   ا   جنيه   

  2×عدد اآلدوار×  األرضيمساحة   المنشآتقيمة أتالف  

            148       2      ×2    =592 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 592 اإلجمالي    فقط وقدره 

 / تمت بمعرفة المهندس 

 فيتحريرا 

 

 أدارات تعديات قطاع غرب           المدير العام مدير أدارة التعديات               مدير
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 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي – وبناء القدرات  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة

 مقايسة تثمينيــــة

 شارع بن ظريف مع الفجر كوموز 6،  4/ لتعلية العقار الكائن  انتفاعتحصيل حق / أعمال 

 عبدالرحمن محمد احمد/  ملك    

 القيمــــــــة الكمية األعمالنوع  رقم

 جنيه قرش  ا 

 القيمـــــة

 جنيه قرش  ا 

 1611 411 4  2م(  81 – 61) الشقة انتفاعتحصيل حق  

 161   إداريةمصاريف % 11 

 16   ضريبة مبيعات للبند السابق% 11 

 1776   اإلجمالي              

 481   االنتفاعغرامة حق % 31 

 2256   االنتفاعحق  أجمالي              

 417   إداريةمصاريف % 11( +اختباررسم + رسم معاينة ) 

 41         7   ضريبة مبيعات من البند السابق% 11 

 2713     7   اإلجمالي                   

 592   المنشآتقيمة أتالف    

 3295     7   المبلغ المطلوب يضاف اليه أجمالي 

 3 متنوعة إيرادات  المنشآتقيمة أتالف  

    3296 

 3296 اإلجمالي  مائتان وست وتسعون جنيها األفثالثة : فقط وقدره 

 /تمت بمعرفة المهندس 

 22/     /          فيتحريرا 

 المدير العام                            اإلدارةمدير          القسم                        رئيس 
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 المراجع 

 

  المشروع األلماني بمشاركة إلعداد اتم GIZ 

 -:مشاركة السادة  و

  الكبرى القاهرةالصحي بصرف شركة ال اشرف علي عبد المحسن/ مهندس 

  شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى طارق ابراهيم عبد العزيز/ مهندس 

   الجيزهشركة مياه الشرب والصرف الصحي ب مصطفى محمد محمد/ مهندس 

   الدقهليةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  الديب مودمحمد مح/ مهندس 

  هاالسكندريب الصحي صرفشركة ال الشربيني عبد الوكيل حسام/  دكتور كيمائي 

   الجيزهبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  رمزي حلمي ابراهيم / مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه اشرف حنفي محمود/ مهندس 

   الجيزةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  مصطفى احمد حافظ/ مهندس 

   الكبرى القاهرةالصحي بصرف شركة ال عبد العال محمد حلمي/ مهندس 

   الشرقيةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  ايمان قاسم عبد الحميد/ مهندس 

   الكبرى القاهرةالصحي بصرف شركة ال صالح ابراهيم سيد/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى حسن سعيد صالح الدين/ مهندس 

   الدقهليةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  عبد اهلل صالح الدين عبد اهلل/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى غنيم عبد العزيز عصام/ مهندس 

   مجدي علي عبد الهادي/ مهندس 
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   القليوبيةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  عبد الحليم مهدي عبد الحليم/ مهندس 
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  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى محمد فراج/ مهندس 

 


