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ً
وصـحــة
ُعـمــان أكـثــر اخضــرارًا

كلمات مضيئة من النطق السامي
في  18نوفمبر 1992م
“ونــود فــي هــذا الصــدد أن نشــير إلــى
أن هنــاك مــن يعتقــد أن إقامــة الحدائــق
العامــة و زرع أشــجار الزينــة فــي مســقط
و المــدن الرئيســية األخــرى إنمــا هــو هــدر
للميــاه ،اعتقــادًا منهــم أن ذلــك يتــم علــى
حســاب الميــاه المخصصــة أصــا للشــرب و
الزراعــة المنتجــة .و الواقــع أن األمــر مختلــف
تمامــا ،حيــث أن هــذه الحدائــق واألشــجار
التــي تســاعد علــى نقــاء البيئــة ،و تعــد
بمثابــة رئــة يتنفــس منهــا ســكان هــذه
المــدن ال تــروى بتلــك الميــاه المخصصــة
للشــرب أو الزراعــة المنتجــة .فقــد تمكنــت

الدولــة بفضــل التقنيــة الحديثــة مــن
توفيــر كميــات مــن الميــاه الســتخدامها
فــي عمليــات التشــجير المتناميــة ،و ذلــك
عــن طريــق معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي
التــي كانــت فــي الماضــي تذهــب هــدرا
ودون أيــة فائــدة تذكــر .ومــن ثــم لــم يعــد
هنــاك اضطــرار إلــى االعتمــاد علــى الميــاه
الصالحــة األخــرى”..
قابوس بن سعيد

رسالة الرئيس التنفيذي
إنطالقــً مــن المهمــة التــي تضطلــع بهــا حيــا
للميــاه ،نحــن ملتزمــون بتســخير كافــة الطاقــات
واإلمكانيــات المتاحــة مــن أجــل تشــييد أحــد
أضخــم مشــاريع الصــرف الصحــي وأكثرهــا
تعقيــدًا فــي منطقــة الخليــج العربــي ،متطلعيــن
إلــى خدمــة جميــع عمالئنــا األعــزاء ،وتقديــم أفضــل
الخدمــات لهــم.
إن طريقنــا لتحقيــق هــذا الهــدف المتمثــل فــي
خدمــة عمالئنــا وتحقيــق أقصــى درجــات الرضــا،
يبــرز مــن خــال حرصنــا علــى أن نكــون األفضــل
فــي تلبيــة إحتياجاتهــم وتطلعاتهــم.
ونظــرًا ألن حيــا للميــاه تعــي مســؤوليتها
المجتمعيــة جيــدًا ،فإننــا ملتزمــون بخدمــة
المجتمــع وتحقيــق قيمــة مضافــة ،والمحافظــة
علــى البيئــة والصحــة والمســاهمة فــي النهــوض
باالقتصــاد .وكســب ثقــة عمالئنــا مــن خــال العمل
علــى تحقيــق أداء يفــوق توقعاتهــم.
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إننــا نعتــز فــي حيــا للميــاه بالقيــم التاليــة ونعمــل
بــكل إخــاص وتفــان علــى تحقيقهــا:
االهتمام
النزاهة
العمل الجماعي
االحترام
الشفافية
االحترافية
نأمــل بــأن نكــون عنــد حســن ظــن عمالئنــا الكــرام
وأن نكســب ثقتهــم وننــال رضاهــم.

المهندس  /حسين بن حسن عبد الحسين

لمحة عن حيا للمياه
تأسست حيا للمياه (عالمة تجارية مسجلة للشركة العمانية لخدمات
الصرف الصحي ش.م.ع.م) في ديسمبر من عام 2002م كشركة مساهمة
عمانية مقفلة مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان ،و قد منحت حق
امتياز تطوير وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي
بمحافظة مسقط بموجب المرسوم السلطاني رقم  ،69/2005حيث
تمضي قدمًا بخطى ثابتة وراسخة لتنفيذ أحد أضخم المشاريع الهندسية
في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة ،كما تتطلع إلى ترجمة هدفها
األساسي الرامي إلى جعل سلطنة عمان دولة أفضل من خالل اإلرتقاء
بالمستوى الصحي لكافة المواطنين والمقيمين والمساهمة في التقليل
من أسباب التلوث الناجمة عن أنظمة الصرف الصحي التقليدية ،والوقاية
من انتشار األمراض واألوبئة ،فضال على حماية مصادر المياه الجوفية من
التلوث ،والمحافظة على المخزون المائي اإلستراتيجي باعتباره ثروة وطنية
تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ عليها لألجيال المستقبلية.

هذا وتعكف الشركة على وضع الخطط المستقبلية لتطوير وإنشاء
وإدارة مرافق الصرف الصحي في المحافظات األخرى التي كانت تدار من
ِقبل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه والتي يقع تحت نطاقها 44
سكانية متفاوتة ،حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من
كثافات
والية ذات
ٍ
ٍ
محطات المعالجة.
وحول مشاريع الصرف الصحي في المحافظات األخرى عدا ظفار ،فإن حيا
للمياه ستقوم بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي ومشاريع محطات
معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة في الفترة من عام
2016م وإلى عام 2025م.

وتسعى حيا للمياه إلى تحقيق أهداف مشروع إعادة استخدام المياه
المعالجة وفقًا لجدول الخطة الرئيسية ،مع األخذ بعين اإلعتبار الطفرة
العمرانية والنمو السكاني المضطرد الذي تشهده محافظة مسقط .هذا
وطبقًا للخطة المذكورة فإن حيا للمياه تعمل جاهد ًة على توصيل خدمة
الصرف الصحي لمحافظة مسقط حسب الخطة المعتمدة.
ونظرًا لإلنجازات التي حققتها حياه للمياه في مجال تخطيط و تنفيذ وإدارة
مشاريع الصرف الصحي في محافظة مسقط قررت الحكومة الرشيدة في
عام 2014م بتكليفها بمسؤولية تطوير وإنشاء وإدارة مرافق الصرف
الصحي في جميع محافظات السلطنة عدا محافظة ظفار.
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المهمة

القيم:

تقديــم خدمــة للمجتمــع عبــر تحويــل ميــاه
الصــرف الصحــي إلــى منتــج صديــق للبيئــة.

العمــل دومــً ضمــن فريــق مــن المهنيين
واالحترافييــن ومعاملــة بعضنــا البعــض
ـام واحترام
وكذلــك عمالئنــا بــكل اهتمـ ٍ
وممارســة األعمــال بأقصــى درجــات
الشــفافية والنزاهــة واإلخــاص.

الرؤية
توصيــل أكبــر عــدد ممكــن مــن المنشــآت
بخدمــة الصــرف الصحــي وبنــاء نظــام
إلعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة
ـات عالميــة وبالتالــي حمايــة البيئــة
بمواصفـ ٍ
العمانيــة مــن خــال توظيــف الكفــاءات
والخبــرات وكســب ود ورضــا المســاهمين
والعمــاء.

العالمة التجارية:
ُعمان أكثر اخضرارًا وصحةً .

5

مصطلحات
الخــط الرئيســي :يقصــد بــه األنبــوب الــذي يتــم
تمديــده بمحــاذاة الطــرق الرئيســية ويتجــاوز
قطــره  400ملــم.
الخــط الفرعــي :يقصــد بــه األنبــوب الــذي يتــم
تمديــده بمحــاذاة الطــرق الفرعيــة و أمــام المبانــي
والمنشــآت ،ويتجــاوز قطــره  200ملــم.
وصلــة العقــار :يقصــد بهــا األنابيــب التــي تصــل
غــرف التفتيــش الرئيســية خــارج العقــار بالخــط
الفرعــي لشــبكة الصــرف الصحــي.
التوصيــل الجــاف :يقصــد بــه توصيــل غــرف
التفتيــش لــكل عقــار بغــرف التفتيــش الرئيســية
التــي تــم وصلهــا فــي المرحلــة الســابقة بالخــط
الفرعــي و ذلــك فــي مرحلــة مــا قبــل التشــغيل.
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التوصيــل الرطــب :يقصــد بــه مرحلة التشــغيل
الفعلــي حيــث تبــدأ ميــاه الصــرف الصحــي الخارجــة
مــن المبانــي والمنشــآت بالتدفــق عبــر شــبكة
الصــرف الصحــي الحديثــة.
خــزان الصــرف الصحــي التقليــدي :يقصــد
بــه موقــع تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي الخاصــة
بالمبانــي والمنشــآت.
الميــاه المعالجــة :يقصــد بهــا الميــاه الناتجــة
مــن معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وفقــً لمعاييــر
قياســية و التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي
أعمــال الــري والتشــجير والتبريــد وغيرهــا.

إرشادات يجب اتباعها:
احرص على ...
عــدم التخلــص مــن الشــحوم وبقايــا
الطعــام وغيرهــا عبــر شــبكة الصــرف
الصحــي ،حيــث أن هــذه المخلفــات غيــر
قابلــة للتصريــف عبــر الشــبكة.
إخطــار حيــا للميــاه فــي حــال حــدوث
أي خلــل فــي عمــل الشــبكة ســواء
التســريب أو االنســداد المفاجــئ و ذلــك
مــن خــال مركــز االتصــال 80077111
عــدم تصريــف أيــة ســوائل تزيــد درجــة
حرارتهــا عــن  65درجــة مئويــة عبــر
شــبكة الصــرف الصحــي.
عــدم تصريــف أيــة ســوائل قــد تحتــوي
علــى مــواد خطــرة قــد تســبب أضــرارًا
فــي شــبكة الصــرف الصحــي أو األفــراد
العامليــن.

عــدم رمــي النفايــات غيــر القابلــة
للتصريــف فــي شــبكة الصــرف الصحــي
مثــل :المحــارم الورقيــة ،حفاضــات
األطفــال ،قطــع القمــاش.
عــدم تصريــف المــواد الغازيــة أو المــواد
القابلــة لإلشــتعال.
عــدم تصريــف أيــة مــواد قــد تســبب
إعاقــة لجريــان الميــاه مثــل الرمــال،
الطيــن ،الزجــاج ،البالســتيك ،الخشــب،
الشــعر ،أو المــواد الكيميائيــة التــي
تؤثــر علــى الشــبكة.
عــدم تصريــف أيــة مــواد معدنيــة أو
صلبــة فــي شــبكة الصــرف الصحــي.
ســداد الرســوم الشــهرية لخدمــات
الصــرف الصحــي بانتظــام.
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اآلن يمكنك التخلص من خزان الصرف
الصحي القديم
بعــد أن قامــت حيــا للميــاه بتوصيــل
وحدتــك الســكنية بشــبكة الصــرف
الصحــي الحديثــة ،يمكنــك اآلن التخلــص
مــن خــزان الصــرف الصحــي القديــم الــذي
لــم تعــد بحاجــة الســتخدامه ،ألن عــدم
التخلــص منــه قــد يتســبب بأخطــار جمــة.
هــل تعلــم أن اإلبقــاء علــى خــزان الصــرف
الصحــي القديــم و غيــر المســتخدم قــد
يتســبب بالعديــد مــن المشــاكل و منهــا :
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•
•
•
•

مشــاكل صحيــة مثــل التهابــات الجلــد
والعيــن أو التهابــات الصــدر.
تلوث المياه الجوفية.
تكاثر الحشرات و القوارض.
انهيار التربة.

و عليــه ،ننصــح بالتخلــص مــن خــزان
الصــرف الصحــي وذلــك مــن خــال
ردمــه.

رسوم الخدمات :
تحســب رســوم خدمــة الصــرف الصحــي كمــا هــو
موضــح فــي الجــدول التالــي:

إقســم الوحــدات المســتهلكة مــن ميــاه
الشــرب علــى ( 220تحويــل الجالــون إلــى متــر
مكعــب ) .

الــرســوم
الشهرية

إضــرب الناتــج فــي ســعر التعرفــة الموضــح فــي
الجــدول.

الوحدات
السكنية

0.154

 2ريال

إضافــة الرســوم الشــهرية الموضحــة فــي
الجــدول إلــى الناتــج النهائــي.

الوحدات
الحكومية

0.193

 5ريال

هــذا الناتــج هــو تكلفــة خدمــة الصــرف الصحي
للمســكن أو المنشــأة.

الوحدات
التجارية
والصناعية

0.231

 5ريال

مــن الــذي يتحمــل دفــع مســتحقات رســوم
خدمــة الصــرف الصحــي؟

التعرفة
المستفيد
مـن
(ريال عماني /للمتر
الخـدمة
المكعب)

كيفيــة احتســاب رســوم خدمــة الصــرف
ا لصحــي :
يعتمــد احتســاب رســوم اســتهالك ميــاه
الشــرب علــى الجالــون ،فــي حيــن يتــم احتســاب
رســوم خدمــة الصــرف الصحــي بالمتــر المكعــب،
ولكــي تتمكــن مــن معرفــة رســوم خدمــة الصــرف
الصحــي للمســكن أو المنشــأة ،يرجــى اتبــاع
الخطــوات التاليــة:

تقــع مســؤولية دفــع مســتحقات رســوم خدمــة
الصــرف الصحــي علــى المالــك أو المســتأجر
المســجل باســمه فاتــورة ميــاه الشــرب.
أمــا فــي حالــة خلــو العقــار ،يتحمــل مالــك العقــار
ســداد الرســوم المســتحقة.
ولتســهيل عمليــة تحديــث البيانــات ،يرجــى
إخطــار الجهــات المختصــة عنــد اإلقامــة فــي العقــار
أو إخالئــه.
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التزامنا نحوك
نلتزم بالرد على استفساراتكم
مركــز خدمــة العمــاء يعمــل علــى مــدار
العــام لتقديــم الخدمــات والــرد علــى
االستفســارات وذلــك مــن خــال مكتــب
خدمــة العمــاء ومركــز االتصــال بالمكتــب
الرئيســي (بيــت حيــا) اتصــل بنــا علــى
الرقــم 80077111
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ملتزمــون بزيــارة الموقــع خــال ســاعة
مــن اســتقبال مكالمــة العميــل.



ملتزمــون بالــرد خــال  10أيــام مــن
اســتالم مخاطباتكــم الخطيــة.



فــي حــال حــدوث عطــل طــارئ بشــبكة

الصــرف الصحــي الرئيســية ،نلتــزم
بالبــدء بأعمــال صيانــة الشــبكة خــال
 ٤ســاعات مــن حــدوث الخلــل.


تلتــزم حيــا للميــاه بتعريــف العمــاء
بالخدمــات التــي تقدمهــا مــن خــال
برامــج معتمــدة.



ملتزمــون بالنظــر فــي إحتياجــات
عمالئنا.

منتجاتنا وخدماتنا
تقــوم حيــا للميــاه بتوفيــر العديــد مــن المنتجــات
والخدمــات فــي ُعمــان (مــا عــدا ظفــار) والمتمثلــة
فــي:
 .1الميــاه المعالجــة التــي يمكن اســتخدامها
فــي:
أعمال التشجير وري المسطحات الخضراء.
ري الحدائق العامة و المنتزهات.
ري الميادين الرياضية و مالعب الجولف.
توفيــر الميــاه لالســتخدامات الصناعيــة
والمشاريع والزراعة المنتجة.
توفيــر الميــاه للمشــاريع التجميلية كالشــاالت
الصناعيــة و النوافيــر.
 -2ســماد كأل :ســماد عضــوي و طبيعــي يتــم
إنتاجــه بمواصفــات و مقاييــس عاليــة الجــودة،
تطابــق المعاييــر المحليــة و الدوليــة.

 -٤خدمــة معالجــة االنســدادات :تُقــدم هــذه
الخدمــة المدفوعــة لمعالجــة حــاالت االنســداد
فــي مجــاري الصــرف الصحــي مقابــل رســوم
محــددة.
 -٥المختبــر المركــزي :تقــدم هــذه الخدمــة
المدفوعــة خدمــات التحاليــل الكيميائيــة
والفيزيائيــة والبيولوجيــة الدقيقــة لميــاه
الصــرف الصحــي والميــاه المعالجــة وميــاه
البحــر وميــاه الشــرب وعينــات المخلفــات
الصلبــة الناشــئة عــن عمليــات الصــرف
الصحــي .ويوفــر المختبــر الحلــول التحليليــة
المتميــزة لتلبيــة كافــة احتياجــات العمــاء.
للحصــول علــى هــذه الخدمــات الرجــاء
التواصــل عبــر مركــز االتصــال علــى الرقــم
80077111

 - ٣خدمــات شــفط ميــاه الصــرف الصحــي:
تقــوم الشــركة بتوفيــر  20صهريــج لشــفط
ميــاه الصــرف الصحــي وذلــك للحيلولــة دون
حــدوث طفــح لميــاه المجــاري فــي الطرقــات
وبيــن األحيــاء الســكنية ،حيــث تقــدم هــذه
الخدمــة لألفــراد والشــركات والمؤسســات
الحكوميــة مقابــل رســوم محــددة.
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اكتشف عجائب الطبيعة في بحيرات األنصب
فــي إطــار جهودهــا المســتمرة للحفــاظ علــى
البيئــة ،نفــذت حيــا للميــاه مشــروعًا رائــدًا تجســد
فــي بحيــرات األنصــب الطبيعيــة والتــي تعــد مــاذًا
طبيعيــً ألكثــر مــن  290نوعــً مــن الطيــور المقيمــة
والمهاجــرة ،و بذلــك تعــد مقصــدًا هامــً لهــواة
و محترفــي مراقبــة الطيــور ،كمــا تعــد واحــدة مــن
أجمــل المواقــع الطبيعيــة فــي الســلطنة التــي
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يمكــن التعــرف مــن خاللهــا علــى بعــض أهــم
عناصــر الحيــاة البريــة فــي ُعمــان.
للراغبيــن فــي زيــارة بحيــرات األنصــب الطبيعيــة،
يرجــى زيــارة موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت
 www.haya.omأو التواصــل عبــر مركــز االتصال
على الرقــم80077111 :

اتصل بنا
للتواصل معنا يمكنكم االتصال على مركز االتصال 80077111
مساء.
يعمل مركز االتصال يوميًا من الساعة  6:00صباحًا وحتى الساعة10 :00
ً
أو زيــارة مكتــب خدمــة العمــاء فــي «بيــت حيــا» مــن الســاعة
مساء من األحد إلى الخميس بغال الصناعية  -بيت حيا.
 7:00صباحًا وحتى الساعة ٢:30
ً
أو التواصل عبر البريد اإللكترونيcustomerservice@haya.om :
لمزيد من المعلومات  -يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.haya.om
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