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المقدمة
ــذي يرصــد  ــاه والصــرف الصحــي للســلطنة خــالل عــام 2020، .وال     يســتعرض هــذا اإلصــدار إحصــاءات المي
بيانــات إنتــاج الميــاه المحــالة والعذبــة ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، حيــث يتضمــن العديــد مــن االحصائيــات 

التــي تتعلــق بكميــة الميــاه المنتجــة مــن محطــات التحليــة والميــاه الموزعــة، وأعــداد المشــتركين، وعــدد 

الســدود فــي الســلطنة وكميــة الميــاه المحتجــة بهــا، كمــا يحتــوي اإلصــدار علــى إحصائيــات معالجــة ميــاه 

ــة. ــات المعالج ــة لمحط ــاه المتدفق ــي، والمي ــرف الصح الص

    إضافــة الــى أهــم المصطلحــات التوضيحيــة فــي نهايــة اإلصــدار والتــي تقــدم  شــرحا للمصطلحــات الفنيــة 

واألساســية المســتخدمة فــي تجميــع إحصــاءات الميــاه. ويتقــدم المركــز بجزيــل الشــكر لجميــع الجهــات ذات 

العالقــة، والتــي أســهمت فــي إخــراج هــذا اإلصــدار.
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2020الملخص التنفيذي

محافظة مسقط
األعلى إنتاجا للمياه من بين المحافظات 

1,643
ملم

المتوسط السنوي لهطول األمطار

إنتاج السلطنة من المياه 

مليون متر مكعب
475

مليون متر مكعب205.2
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  105,681,818
مليون متر مكعب

حجم المياه المعالجة في المحطات

عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي 

محطة
66

عدد المستفيدين

1,138,663
نسمة
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 01- احصاءات المياه:
-   بلــغ إنتــاج الســلطنة مــن الميــاه بنهايــة عــام 2020 نحــو 475 مليــون متــر مكعــب بزيــادة قدرهــا 6.5% مقارنــة 

بعــام 2019 التــي شــهدت إنتــاج  ميــاه بـــ 446.8 مليــون متــر مكعــب.

ــر  ــة مســجال 205.2 مليــون مت ــة عــام  2020 فــي محافظــة مســقط بـــ 41.7 بالمائ ــاه بنهاي ــاج المي -   ارتفــع إنت
مكعــب مقارنــة بنهايــة عــام 2019 التــي شــهدت إنتــاج 144.7 مليــون متر مكعــب، وهــي األعلــى إنتاجــا للميــاه 

مــن بيــن محافظــات الســلطنة.

-   بلــغ اعلــى معــدل إنتــاج للميــاه فــي الســلطنة خــالل شــهر أغســطس مســجال 42.5 مليــون متــر مكعــب، بينمــا 
بلــغ أدنــى إنتــاج للميــاه فــي شــهر فبرايــر مســجال 34.7 مليــون متــر مكعــب.

-   83% من المياه المنتجة في السلطنة تنتج من محطات التحلية، و17% يتم إنتاجه من اآلبار.

-   ارتفعــت الميــاه الموزعــة عــن طريــق الشــبكات بنســبة 3.2% وذلــك بســبب الزيــادة فــي عــدد المشــتركين اذ 
بلــغ عــدد المشــتركين 718.9 ألــف مشــترك مرتفعــا بنســبة 3.9% عــن العــام 2019.

-   تعتبــر محافظــة ظفــار أعلــى محافظــات الســلطنة اســتخداما لناقــالت الميــاه لتوزيــع الميــاه علــى المشــتركين 
اذا تبلــغ النســبة 63.2%  مــن إجمالــي الميــاه الموزعــة فــي المحافظــة، تليهــا محافظــة الوســطى وبنســبة 

43.7% مــن إجمالــي الميــاه الموزعــة فــي المحافظــة.

-   27 ألــف توصيلــة عــدد توصيــالت الميــاه الجديــدة فــي عــام 2020، اســتحوذت محافظــة مســقط علــى النســبة 
األعلــى مــن هــذه التوصيــالت اذ بلغــت 10 آالف توصيلــة.

-   بلغ إجمالي نصيب الفرد من إجمالي المياه المنتجة في عام 2020 حوالي 79.8 متر مكعب.

-   169 ســدا عــدد الســدود فــي الســلطنة بنهايــة عــام 2020 منهــا 51 ســًدا للتغذيــة الجوفيــة و 115 ســًدا 
للتخزيــن الســطحي و 3 ســدود للحمايــة، بزيــادة بلغــت 7 ســدود جديــدة عــن العــام 2019.

-   47% من إجمالي عدد السدود في السلطنة بنهاية عام 2020 توجد في محافظة الداخلية.

-   121 مليــون متــر مكعــب كميــة الميــاه المحتجــزة فــي ســدود التغذيــة الجوفيــة بمختلــف محافظــات الســلطنة 
فــي عــام 2020 منخفضــا بنســبة 42% عــن العــام 2019، ويعــزى الســبب الــى انخفــاض المتوســط الســنوي 
لهطــول األمطــار بنســبة 15.4% اذ بلــغ المتوســط الســنوي لهطــول األمطــار فــي نهايــة عــام 2020 حوالــي 

1,643 ملــم، مقارنــة بـــ 1,932 ملــم فــي نهايــة عــام 2019.

-   بلــغ إجمالــي حجــم التدفــق والجريــان الســطحي بمختلــف محافظــات الســلطنة بحوالــي )914 مليــون م3( خــالل 
عــام 2020، بزيــادة بلغــت 200% عــن العــام 2019 حيــث بلــغ 303 مليــون م3.

-   3,154 بئر إجمالي عدد اآلبار المنزلية حتى نهاية عام 2020، بزيادة بلغت 3.8% عن عام 2019.
 * تمثل كميات مياه المصادرالمسجلة فقط وال تشمل المصادر الغير مسجله مثال االبار الخاصة ، االفالج ، العيون المائيه وغيرها من المصادر.
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متر مكعبمليون متر مكعب
47579.8
إنتاج السلطنة من المياه 

عام 2020
إجمالي نصيب الفرد من
 إجمالي المياه المنتجة

83%

17%

المياه المنتجة من
 محطات التحلية

المياه المنتجة من
 من اآلبار

    شكل )1(: إجمالي إنتاج المياه حسب المحافظات )م · م3( لعام 2020:

63.8
5.6

205.2

9.0
47.8

10448.6

مسقط
ظفار
مسندم
البريمي
الداخلية
شمال الباطنة

شمال الشرقية
الظاهرة
الوسطى

جنوب الباطنة
جنوب الشرقية

31.3
31.1

12.1
16.8

3.7

    شكل )2(: عدد التوصيالت الجديدة لعام 2020:

159
حكومي

26,922
خاص

    شكل )3(: عدد السدود حسب النوع لعام 2020:

115

51

3

سدود التخزين السطحي

سدود التغذية الجوفية

سدود الحماية
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02- احصاءات الصرف الصحي:
66 محطــة عــدد محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي الســلطنة بنهايــة عــام 2020، وبطاقــة اســتيعابية   -

بلغــت 369,538 مليــون متــر مكعــب.

تــم معالجــة  105,681,818 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه فــي محطــات الصــرف الصحــي بالســلطنة فــي   -
عــام 2020 بنســبة ارتفــاع بلغــت 10% عــن العــام 2019.

233.7 ألــف عــدد المشــتركين فــي شــبكة الصــرف الصحــي فــي الســلطنة بنهايــة عــام 2020، مرتفعــا بنســبة   -
5.9% مقارنــة بالعــام 2019.

ــادة 11.7% عــن  ــي 1,138,663 نســمة بزي ــا حوال ــغ عــدد المســتفيدين مــن خدمــة الصــرف الصحــي يومي بل  -
.2019 العــام 

93% نســبة اإلشــتراكات الســكنية مــن إجمالــي االشــتراكات فــي شــبكة الصــرف الصحــي بنهايــة عــام 2020،   -
وتمثــل االشــتراكات التجاريــة مــا نســبته 5% ، بينمــا تمثــل االشــتراكات الحكوميــة نســبة %2.

61.3% نســبة الميــاه المســتهلكة مــن إجمالــي الميــاه المعالجــة فــي محطــات الصــرف الصحــي فــي عــام   -
.2020

148 عــدد المســتفيدين مــن الميــاه المعالجــة فــي محطــات الصــرف الصحــي )التوصيــالت وعقــود الصهاريــج(   -
ــادة بلغــت 10.4% عــن العــام 2019. ــام 2020، بزي فــي ع

تــم إنتــاج 11,086 طــن مــن األســمدة فــي محطــات الصــرف الصحــي فــي عــام 2020، منخفضــا بنســبة %27   -
عــن العــام 2019.
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    شكل )4(: عدد محطات معالجة مياة الصرف الصحي لألعوام 2020-2017:

    شكل )5(: عدد المشتركين في شبكة الصرف الصحي حسب نوع القطاع )ألف(:

    شكل )6(: عدد التوصيالت المنزلية لشبكة الصرف الصحي لألعوام 2017-2020 )ألف(: 

73737266
2017201820192020
محطةمحطةمحطةمحطة

217,495
السكني

11,693
التجاري

4,489
الحكومي

2018

2020

2017

149.8

2019

172.8

188.4212.3
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المصطلحات والتعاريف
- إجمالي كمية المياه المنتجة

يقصــد بهــا مجمــوع كميــة الميــاه المنتجــة مــن مصدرهــا ســواء كانــت مــن محطــات التحليــة أو مــن الميــاه 
الجوفيــة مــن حقــول اآلبــار المربوطــة بنظــام نقــل الميــاه وتحســب إمــا بالمتــر المكعــب أو بالجالــون.

- إجمالي كمية المياه المستهلكة
يقصد بها إجمالي المياه الموزعة للمستهلكين وتحسب إما بالمتر المكعب أو بالجالون.

- عدد المشتركين في شبكة المياه
ويقصد به عدد الحسابات المسجلة لدى الهيئة، حيث أن كل حساب يمثل أسرة.

- متوسط نصيب الفرد من المياه
هو متوسط نصيب كل فرد ينتمي ألسرة تملك حساب مسجل لدى الجهات المعنية باإلنتاج

ويحسب كاآلتي:- 

- اآلبار
فتحة عميقة يحفرها االنسان للوصول إلى جوف األرض ليستخرج منها المياه العذبة.

- محطات تحلية المياه
محطات تعمل إلزالة كل أو جزء من األمالح الزائدة والمعادن من المياه.

- كمية المياه الفاقدة
حجــم الميــاه العذبــة المفقــودة أثنــاء النقــل بيــن نقطــة االســتخراج ونقطــة االســتعمال وتشــمل الميــاه 

المفقــودة بالتســرب وبالتبخــر.

- مياه الصرف الصحي
مخلفــات ســائلة أو مياه تأثــرت نوعيتهــا ســلبًا نتيجــة التأثيــر البشــري عليهــا. وهــي تشــمل المخلفــات 
الســائلة المصرفــة مــن المجمعــات الســكنية، والتجاريــة، والصناعيــة، والزراعيــة، وقــد تحتــوي أيضــا علــى 

مجموعــة واســعة مــن الملوثــات المحتملــة وبتراكيــز مختلفــة.

- الطاقة اإلستيعابية
الطاقــة التــي تصمــم بهــا محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي والتــي مــن خاللهــا يمكــن للمحطــة 

اســتقبل ومعالجــة الكيمــة المحططــة بالتصميــم.
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- المياه المعالجة

 المياه الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي.

- المياه المستهلكة
هي كميات المياه المستهلك والمنتجة عبر معالجة مياه الصرف الصحي.

- كميات المياه المطروحة  للبحر
الكميــات المنتجــة مــن محطــات الصــرف الصحــي والزائــدة عــن الكميــات المســتهلكة حيــث يتــم تصريفهــا 

فــي البحــر.
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المالحق...
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جدول )1( 

إجمالي إنتاج المياه حسب المحافظات )م · م3( 

الوسطى الظاهرة شمال 
الشرقية

جنوب 
الشرقية

جنوب 
الباطنة 

شمال 
الباطنة  الداخلية البريمي مسندم ظفار مسقط اإلجمالي السنوات 

2.1 9.2 0.7 24.0 78.1 35.0 3.0 2.7 4.2 48.3 170.7 378.0 2016
3.0 12.7 11.5 25.3 26.8 42.1 29.4 10.6 5.7 52.7 180.6 400.5 2017
2.5 10.5 0.6 30.8 82.6 41.2 3.2 2.4 4.2 56.9 186.6 421.5 2018
3.5 16.4 0.3 40.6 116.3 51.0 3.2 4.2 5.5 60.3 144.7 446.8 2019
3.7 16.8 12.1 31.1 31.3 48.6 47.8 9.0 5.6 63.8 205.2 475.0 2020

جدول )2( 
إجمالي إنتاج المياه حسب المحافظات )م · م3( 

الوسطى الظاهرة شمال 
الشرقية

جنوب 
الشرقية

جنوب 
الباطنة 

شمال 
الباطنة  الداخلية البريمي مسندم ظفار مسقط اإلجمالي الشهر 

0.3 1.3 0.9 2.3 2.1 3.9 3.2 0.7 0.4 5.1 15.9 36.1 يناير
0.3 1.2 0.9 2.0 2.1 3.7 3.2 0.7 0.4 5.0 15.1 34.7 فبراير
0.3 1.3 1.0 2.4 2.2 3.8 3.5 0.7 0.5 5.0 17.1 37.8 مارس
0.3 1.4 1.0 2.5 2.3 4.0 4.2 0.7 0.5 5.5 16.1 38.6 أبريل
0.3 1.5 1.1 2.8 2.6 4.3 3.6 0.8 0.5 5.6 17.9 41.0 مايو
0.3 1.5 1.1 2.6 2.5 4.2 4.1 0.8 0.5 5.4 18.3 41.4 يونيو
0.3 1.5 1.1 2.7 2.6 4.3 5.3 0.8 0.5 5.2 17.6 42.0 يوليو
0.3 1.5 1.1 2.6 2.6 4.3 4.9 0.8 0.5 5.3 18.4 42.5 أغسطس
0.3 1.5 1.0 2.7 3.3 4.1 4.0 0.8 0.5 5.7 17.2 41.1 سبتمبر
0.3 1.4 1.0 2.8 3.3 4.2 4.1 0.8 0.5 5.4 17.7 41.6 أكتوبر
0.3 1.5 0.9 2.7 3.1 3.9 4.0 0.7 0.4 5.5 16.5 39.5 نوفمبر
0.2 1.2 0.9 2.8 2.6 3.9 3.8 0.7 0.4 5.0 17.3 38.8 ديسمبر
3.7 16.8 12.1 31.1 31.3 48.6 47.8 9.0 5.6 63.8 205.2 475.0 المجموع



16 جدول )3( 
إجمالي إنتاج المياه حسب المحافظات )األهمية النسبية %( 

الوسطى الظاهرة شمال 
الشرقية

جنوب 
الشرقية

جنوب 
الباطنة 

شمال 
الباطنة  الداخلية البريمي مسندم ظفار مسقط الشهر 

يناير 7.7 8.0 8.1 7.8 6.7 8.0 6.8 7.3 7.4 7.7 8.1
فبراير 7.4 7.9 7.8 8.0 6.6 7.6 6.6 6.6 7.8 7.2 7.8
مارس 8.3 7.8 8.2 7.8 7.2 7.8 7.2 7.8 8.2 7.9 8.3
أبريل 7.9 8.6 9.4 8.1 8.7 8.3 7.4 8.1 7.9 8.2 9.2
مايو 8.7 8.8 8.8 8.7 7.4 8.9 8.3 9.2 9.0 8.7 8.3
يونيو 8.9 8.4 8.7 9.0 8.6 8.7 8.0 8.4 9.1 8.9 8.5
يوليو 8.6 8.2 8.8 8.8 11.2 8.8 8.3 8.7 9.1 9.1 7.9
أغسطس 9.0 8.3 8.5 9.3 10.2 8.8 8.3 8.5 9.3 9.2 9.0
سبتمبر 8.4 8.9 8.4 8.9 8.4 8.4 10.5 8.7 8.3 9.0 9.2
أكتوبر 8.6 8.5 9.0 8.4 8.6 8.6 10.5 9.1 8.6 8.5 8.9
نوفمبر 8.1 8.5 7.2 7.4 8.4 8.0 9.9 8.6 7.8 8.7 9.2
ديسمبر 8.4 7.9 7.2 7.8 7.9 8.0 8.3 9.0 7.4 7.1 5.4

المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

جدول )4( 
إجمالي إنتاج المياه حسب مصدر المياه  )مليون متر مكعب( 

2020 2019 2018 2017 2016 البيان
١- محطات التحلية 306.0 326.1 340.4 366.7 393.8
محطات التحلية في مسقط والمناطق األخرى 279.6 298.6 315.1 337.4 364.3
محطات التحلية في ظفار 26.4 27.5 25.3 29.3 29.5
٢- اآلبار 72.8 75.7 80.0 80.1 81.2
اآلبار في مسقط والمناطق األخرى 50.1 50.5 49.4 49.0 46.4
اآلبار في ظفار 22.7 25.2 30.6 31.1 34.8

اإلجمالي 378.0 400.5 421.5 446.8 475.0



17

جدول )5( 
إجمالي المياه الموزعة حسب السنوات  ) م . م3(

المجموع الناقالت السنوات   الشبكات
242.3 45.4 196.9 2016
266.7 50.1 216.5 2017
334.3 64.7 269.6 2018
351.0 61.6 289.4 2019
359.0 60.4 298.6 2020

جدول )6( 
إجمالي المياه الموزعة حسب المحافظات ) م . م3(

المجموع   الناقالت المحافظات   الشبكات  
مسقط 141.4 8.95 150.4
ظفار 18.1 31.1 49.2
مسندم 4.3 0.38 4.7
البريمي 7.3 0.72 8.0

الداخلية 28.0 5.54 33.5
شمال الباطنة 38.4 2.48 40.9

 جدول )7(
إجمالي المياه الموزعة حسب المحافظات ) األهمية النسبية % (

المجموع الناقالت المحافظات   الشبكات
مسقط 94.0 6.0 100.0
ظفار 36.8 63.2 100.0
مسندم 91.9 8.1 100.0
البريمي 91.0 9.0 100.0
الداخلية 83.5 16.5 100.0
شمال الباطنة 93.9 6.1 100.0
جنوب الباطنة 87.1 12.9 100.0
جنوب الشرقية 90.3 9.7 100.0
شمال الشرقية 75.0 25.0 100.0
الظاهرة 83.7 16.3 100.0
الوسطى 56.3 43.7 100.0
المجموع 83.2 16.8 100.0
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جدول  )8(

معدل المياه الموزعة مقارنة بالمياه المنتجة ) م . م3(

2020 2019 2018 2017 2016 البيان
اإلنتاج 378.0 400.5 421.5 446.8 475.0
التوزيع  242.3 275.0 340.7 360.4 359.0
75.58 80.66 80.83 68.66 64.10 المعدل %

جدول )9(
  عدد التوصيالت الجديدة حسب السنوات 

خاص المجموع حكومي السنوات 
41,525 40,379 1,146 2016
47,263 46,855 408 2017
49,858 49,361 497 2018
91,079 89,773 1,306 2019
27,081 26,922 159 2020

جدول )10(
  عدد التوصيالت الجديدة حسب المحافظات

المجموع   خاص المحافظات   حكومي
مسقط 62 10,275 10,337
ظفار 7 2,404 2,411
161 163 2 مسندم
البريمي 14 189 203

الداخلية 39 5,105 5,144
2,664 2,672 8 شمال الباطنة
جنوب الباطنة 42 3,158 3,200
1,731 1,753 22 جنوب الشرقية
شمال الشرقية 23 623 646
الظاهرة 1 385 386
الوسطى 3 195 198

المجموع 159 26,922 27,081
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جدول )11( 

التوصيالت الجديدة حسب المحافظات ومعدالت النمو %

معدالت النمو %  
المحافظات

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2016
مسقط 225,164 245,561 258,183 276,738 287,075 9.1  5.1  7.2  3.7 
ظفار 64,295 70,239 75,489 80,179 82,454 9.2  7.5  6.2  2.8 
محافظات أخرى 210,428 242,816 266,704 335,069 349,402 15.4  9.8  25.6  4.3 
المجموع 499,887 558,616 600,376 691,986 718,931 11.7  7.5  15.3  3.9 

جدول )12(
متوسط استهالك الفرد للمياه 

2020 2019 2018 2017 2016 البيان
االنتاج ) م . م 3( 378  400.5  421.5  446.8  475.0 
عدد السكان ) مليون ( 4  4.5  4.6  4.6  4.5 

التوزيع ) م . م 3( 242.3  275.0  340.7  360.4  359.0 
اجمالى  نصيب الفرد من المياه المنتجة )متر مكعب ( 60.6  61.1  74.0  78.3  79.8 
141 إجمالي القيمه المضافة للمياه 105  105  104  132 

كمية  المياه الفاقدة  135.7  125.5  80.8  86.4  116.0 
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جدول )13(

إجمالي عدد ونوع السدود واالبار المنزلية حسب السنوات

2020 2019 2018 2017 2016 البيان
169 162 156 156 153 اجمالى عدد السدود 
51 47 46 46 44  سدود التغذية 
115 112 107 107 107 سدود التخزين 
3 3 3 3 2  سدود الحماية 

3,154 3,039 2,402 1,810 1,273 إجمالي عدد االبار المنزلية 

 جدول )14(
عدد السدود واألبار المنزلية حسب المحافظات

عدد اآلبار المنزلية المحافظات   عدد السدود
2 6 مسقط
7 13 ظفار
4 6 مسندم
3 6 البريمي
32 80 الداخلية
11 8 شمال الباطنة
41 23 جنوب الباطنة
9 2 جنوب الشرقية
3 8 شمال الشرقية
3 17 الظاهرة
0 0 الوسطى

115 169 المجموع
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جدول )15(

المياه العادمة في محطات الصرف الصحي

السنوات البيان
20162017201820192020

66**72737372عدد  محطات  معالجة  مياه الصرف الصحي  في السلطنة 

6566666559حيا *

77777صاللة للصرف الصحي 

الطاقة االستيعابية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في 
 369,538  350,905  338,207  272,087  280,787 السلطنة )م . م3(

 317,398  310,905  303,207  237,087  239,587 حيا *

 52,140  40,000  35,000  35,000  41,200 صاللة للصرف الصحي 

 105,681,818 96,109,323  94,213,448  91,426,317  85,155,071 كمية المياه المعالجة )مليون متر مكعب(

 64,754,712  48,213,403  47,525,647  47,814,797  43,462,975 كمية المياه المعالجة المستهلكة )مليون متر مكعب(

51.0452.3050.4450.1761.27نسبة المياه المستهلكة %

كمية المياه المستهلكة حسب - حقن جوفي )متر مكعب /يوميا(                
 7,150,681  5,323,911  1,364,538  6,661,292  4,556,077 * صاللة

 88,255,451  83,052,896  80,327,237  72,486,606  68,482,823 كمية تدفق مياه الصرف بمحطات المعالجة في السلطنة )م . م3(

 88,205,390  83,008,678  80,285,307  72,443,212  68,482,823 حيا *

 50,061  44,218  41,930  43,394  - صاللة للصرف الصحي 

63106116134148عدد المستفيدين من مياه الصرف الصحي ) التوصيالت و عقود الصهاريج (

638296111124حيا *

024202324صاللة للصرف الصحي 

 1,138,663  1,019,825  986,367  890,020  841,364 إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الصرف الصحي يوميا  )نسمة(

 1,083,671  1,019,825  986,367  890,020  841,364 حيا *

 54,992  -  -  -  - صاللة للصرف الصحي 

 11,086  15,279  11,840  11,062  33,653 كمية األسمدة المنتجة في محطات الصرف الصحي  )طن(

 8,996  13,393  10,782  9,955  9,349 حيا *

 2,090  1,886  1,058  1,107  24,304 صاللة للصرف الصحي 

 40,253,358  42,572,009  45,324,787  36,950,228  33,395,931 كمية المياه المطروحة في البحر )م . م3(

 34,697,358  37,423,383  36,687,801  33,214,537  33,395,931 حيا *

 5,556,000  5,148,626  8,636,986  3,735,691  - صاللة للصرف الصحي 

4744464870.4نسبة الفائض المفقود من المياه المعالجة 

4744464840حيا *

000030.4صاللة للصرف الصحي 

6394109125289 عدد الجهات المستفيده من المياه المعالجة 

  عدد التوصيالت المنزلية لشبكة الصرف الصحي في السلطنة                                    
 212,361  188,470  172,792  149,783  108,114 )باأللف(

 عدد المشتركين في شبكة الصرف الصحي حسب نوع القطاع            
 233,677  220,703  202,908  176,051  108,114 في السلطنة 

 4,489  4,691  4,386  3,093  1,301 الحكومي 

 11,693  11,447  9,252  7,477  5,497 التجاري 

 217,495  204,565  189,270  165,481  101,316 السكني

*تشمل جميع محافظات السلطنة ما عدا محافظة ظفار.
**تم إلغاء بعض المحطات الصغيرة ودمج المحطات في محطة واحدة.
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جدول ) 16 ( 
الهطول المطري وحجم التدفق  والكميات المحتجزة في السدود الجوفية حسب السنوات 

السنوات 
البيان

2020 2019 2018 2017 2016
1643 1932 850 860 1054 المتوسط السنوي لهطول االمطار بمختلف محافظات السلطنة ) ملم (

914 303 313 74 176 حجم التدفق / الجريان السطحي لألمطار بمختلف محافظات السلطنة 
)م . م3 (

121 210 68 41 98 كميات المياه المحتجزة في سدود التغذية الجوفية بمختلف محافظات 
السلطنة ) م . م3(

مصادر البيانات :- 

- وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

- الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي ) حيا – ديم (

- شركة صاللة لخدمات الصرف الصحي

- المديرية العامة للمياه – مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار




