شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى
إحدى الشركات التابعة

للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى

نبذة تاريخية عن شركة
مت وضع أول تصور ملرفق الصرف الصحي للقاهرة عام  1907مبعرفة املهندس اإلجنليزي (جيمس كاركيت)
• تأسست مصلحة المجاري الرئيسية عام :1914
• بعد االنتهاء من تنفيذ المشروع ،تم انشاء مصلحة المجاري الرئيسية عام  1914وكانت تختص بتنفيذ جميع مشروعات المجاري وتشغيل
وادارة مرفق مجاري القاهرة
• تأسيس مرفق مجاري القاهرة عام .1950
• يف عام  1950أصبحت مصلحة اجملاري التابعة لبلدية القاهرة ومت تقسيمها اىل قسمني:
 األول يختص بإدارة وتشغيل مرفق مجاري القاهرة. الثاني يختص بمجاري المدن بالقطر المصري وتتبع وزارة الشئون البلدية والقروية.• في عام  1964أنشئت اللجنة الدائمة لمرفق مجاري القاهرة لتنفيذ مشروعات عاجلة ومعالجة ظهور طفح المجاري الذي حدث في ذلك الوقت
نتيجة لعدم االهتمام بالمرافق في تلك الفترة.

• في عام  1966أنشئت المؤسسة المصرية العامة ألعمال المرافق وتختص بتصميم جميع مشروعات المياه والمجاري لجمهورية مصر العربية
وقيام اللجنة الدائمة بتشغيل وادارة مرفق المجاري بمدينة القاهرة.

• في عام  1975صدر قانون الحكم المحلى رقم ( )52وينص على ان تتولى وحدات الحكم المحلى إدارة وتشغيل جميع المرافق العامة الواقعة
في دائرتها فيما عدا المرافق القومية وبذلك انفصلت مجاري اإلسكندرية عن القاهرة وأنشئت هيئة مستقلة للصرف الصحي بمدينة
اإلسكندرية.
• في أغسطس  1981تم إعادة تنظيم الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي الى ثالث هيئات وأجهزة وهي:
 الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى. -الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

 -الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.

تأسيس الشركة
• في عام  2004صدر القرار الجمهوري رقم  135لسنه  2004بتاريخ  28/4/2004بتحويل الهيئة العامة لمرفق الصرف
الصحي للقاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتكون تابعة لوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية الجديدة.

اهلدف من انشاء شركة الصرف الصحي للقاهرة الكربى:

• تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص اآلمن منها ويتم ذلك من خالل منظومة متكاملة تتكون من شبكات ومحطات
رفع ومحطات معالجة الصرف الصحي ثم يتم صرف المعالجة على المصارف العمومية.

