نتطلــع لمســتقبل أكثــر اخضــرارًا
باســتخدام الميــاه المعالجــة.

We're looking forward to
a greener future with
treated effluent.

ً
وصـحــة
ُعمان أكـثر اخضــرارًا
Greener & Healthier Oman

 م1992 نوفمبر18 كلمات مضيئة من النطق السامي في
“ونود في هذا الصدد أن نشير إلى أن هناك من يعتقد أن إقامة الحدائق العامة و زرع أشجار
 اعتقادًا منهم أن ذلك يتم على،الزينة في مسقط و المدن الرئيسية األخرى إنما هو هدر للمياه
 حيث، و الواقع أن األمر مختلف تماما.حساب المياه المخصصة أصال للشرب و الزراعة المنتجة
 و تعد بمثابة رئة يتنفس منها سكان،أن هذه الحدائق واألشجار التي تساعد على نقاء البيئة
فقد تمكنت الدولة بفضل .هذه المدن ال تروى بتلك المياه المخصصة للشرب أو الزراعة المنتجة
 و ذلك،التقنية الحديثة من توفير كميات من المياه الستخدامها في عمليات التشجير المتنامية
.عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي التي كانت في الماضي تذهب هدرا ودون أية فائدة تذكر
”..ومن ثم لم يعد هناك اضطرار إلى االعتماد على المياه الصالحة األخرى
قابوس بن سعيد

SPEECH OF HIS MAJESTY in November 18, 1992.
“In this regard, we would like to point out that there are people who believe that the
establishment of public parks and planting ornamental trees in Muscat and other major
cities is just a waste of water, for they think that this is done by using the water that is
originally allocated for drinking and agriculture. In fact, the reality is totally different;
as these gardens and trees, which help to purify the environment and produce clean
air, are not irrigated by the drinking water nor by the water that is used for agriculture.
In fact, the country has succeeded, through modern technology, to provide water for
the increasing operations of landscaping by ‘treated wastewater’ which used to go in
vain and without any little benefit. Therefore, there is no need now to rely on fresh
water sources for such activities”.
Qaboos Bin Said

حيا للمياه :بناء نظام إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة بمعايير عالمية
تأسست حيا للمياه وهي عالمة تجارية مسجلة للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) في
ديسمبر عام  2002كشركة مساهمة عمانية مقفلة مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان وذلك لتصميم
وإنشاء وإدارة مشروع إعادة استخدام المياه في محافظة مسقط.
حيا للمياه اسم يدل على الحياة واالخضرار ،فحيا كلمة عربية مشتقة من كلمة الحياة ،وتطلق على النباتات
التي تنبت بعد هطول األمطار في الصحراء ،وفسرتها بعض المعاجم العربية بالماء والخصب.
تتلخص مهمة حيا للمياه في تقديم خدمات الصرف الصحي المنزلية وغير المنزلية وتوفير الميـــــاه
المعالجة واألسمدة لزيادة المساحات الخضراء في محافظــــة مسقط وذلك من خالل معالجة المياه وجعلها
صالحة الستخدامات الري بهدف المحافظة على المخـــزون المائي نظيفًا وصحيًا باعتباره ثروة وطنية ينبغي
المحافظة عليها لألجيال القادمة.

Haya Water - building a world-class water reuse
system
Haya Water a registered trademark of Oman Wastewater Services Company (S.A.O.C.)
was established in December 2002 as a closed joint stock company owned by the
Government of the Sultanate of Oman. The Company is engaged in building and
operating a world-class water reuse system in the governorate of Muscat.
Haya Water is a name associated with life and greenery. 'Haya' comes from the Arabic
word 'Hayat', meaning life. 'Haya' means water or fertility, or lush vegetation that
grows after rain. The objective of Haya Water is to treat domestic and non domestic
wastewater and reuse it to keep Muscat green and clean. By keeping the reserves
clean and healthy, the Company helps to conserve the natural resources of Muscat for
future generations.

Treated Effluent Quantity

كمية المياه المعالجة
 مليون لتر من150 تنتج محطات المعالجة التابعة لحيا للمياه حاليًا ما يقارب
 إنتاج. لري الزراعة والمساحات الخضراء ومالعب الجولف،المياه المعالجة يوميًا
. مليون٥٦ م هو٢٠١٧ المياه المعالجـة في

Haya Water generates more than 150 million liters of
treated effluent daily for irrigating public parks, gardens,
golf courses, landscaping and other areas within Muscat.
TE total production in 2017 is 56 million.

استخدامات أخرى

Other Usage of Treated Effluent

:ومن ضمن االستخدامات األخرى للمياه المعالجة
• مجال التحكم بالغبار
• الزراعة المنتجة
• أعمال الطرق
• مجال االطفاء
• المالعب الرياضية
• أبراج التبريد
• غسيل السيارات األوتوماتيكي
• تقطيع الرخام
• النوافير
		• التعدين
)• الخرسانات الجاهزة (ريدي مكس

Other applications of Treated Effluent will include:
• Agriculture
• Dust Control Area
• Fire Fighting Area
• Construction Sites
• Cooling Towers
• Sport Stadiums
• Cutting of Marble
• Automatic Car Wash
• Mining
• Fountains
• Ready Concretes (Ready-Mix)

:كيفية الحصول على المياه المعالجة

Means of Getting Treated Effluent

يتم توفير المياه المعالجة التي يتم إنتاجها في محطات معالجة الصرف
:الصحي من خالل

Treated Effluent is available from Haya Water Sewage
Treatment Plants through:
• Treated Effluent Network which directly connects
public parks and other areas' customers.
• Green Tankers which transports treated effluent
watering lawns and specific place.
Treated Effluent Network

220 Bz/m3

Green Tanker

110 Bz/m3

•
• صهاريج نقل المياه (الناقالت الخضراء) التي تعمل على نقل المياه
.شبكة أنابيب لنقل المياه المعالجة للمستفيدين

.المُ عالجة إلى المستفيدين يتم توفيرها من قبل العميل

م/ بيسة٢٢٠ بسعر

شبكة أنابيب المياه المعالجة

م/ بيسة١١٠ بسعر

الصهاريج الخضراء

٣

٣

State-of-the-art Technology
Haya Water utilises the highest standards of technology
for the different Water Treatment Plants such as the
Membrane Bioreactor (MBR) Technology, which is one
of the best technologies in the world since it secures
the production of high-quality and pollutant-free treated
water.

Fresh Water Conservation through
usage of Treated Effluent
Water is a national wealth and all efforts should be exerted
to conserve it for future generations. Working towards
this objective, Haya Water strives to provide treated water
suitable for irrigation and other usages.
The use of Treated Effluent in landscaping as a substitute
of fresh water will conserve underground water. Treated
Effluent will contribute to increasing green areas
by establishing parks at a lower cost. In addition, it will
lead to a reduction of cost relating to the use of fertilizers,
since the necessary elements for the plants are present
in the water.
Treated Effluent contributes to the establishment of
recreational facilities such as parks and waterfalls, which
gives beauty and elegance to Muscat.

استخدام أحدث التقنيات المتطورة
تعتمد حيا للمياه على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية في
مختلف محطات المعالجة كتقنية المفاعل الغشائي والذي يعتبر أحد أفضل
األنظمة المطبقة في العالم لضمان الحصول على مياه معالجة عالية الجودة
.وخالية من أي نوع من الملوثات

المحافظة على المياه العذبة من خالل استخدام
المياه المُ عالجة
الماء ثروة وطنية يجب المحافظة عليها والبد من بذل الكثير من الجهود
 ومن هذا المنطلق تسعى حيا.للمحافظة عليها لتستمر لألجيال القادمة
للمياه للحد من إستنزاف المياه العذبة من خالل معالجة مياه الصرف الصحي
.الستخدامات الري والتشجير وغيرها
تتمثل فوائد إعادة استخدام المياه المعالجة في أعمال التشجير كبديل عن
المياه العذبة مما يؤدي إلى توفير هذه المياه للمستقبل والمحافظة على
 وستساهم هذه المياه في زيادة المساحات الخضراء.المخزون المائي نظيفًا
 كما تؤدي أيضا إلى التقليل من،وإقامة الحدائق والمنتزهات بتكلفة أقل
التكاليف المتعلقة باستيراد واستعمال األسمدة بسبب وجود العناصر
.الضرورية للنبات في هذه المياه
تسهم المياه المعالجة في إقامة المرافق الترفيهية كـالحدائق والشالالت
.والنوافير المائية والتي تعطي جماالً ورونقًا لمدينة مسقط

جودة المياه المُ عالجة
يتم إنتاج المياه المعالجة وفق المواصفات والمقاييس المتبعة عالميًا ،هذا وقد أنشأت الشركة أول مختبر عُ ماني مركزي حاصل على
شهادات األيزو ( )ISO 9001/2008 & 14001/2008( ،)ISO/IEC 17025من مركز اعتماد تقييم المطابقة بدبي ،ويتم إنتاج المياه
المعالجة والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم .٩٣/١٤٥

((ملغم/لتر) (الفئة أ)

(ملغم/لتر) (الفئة ب)

المعايير والمواصفات
االحتياج البيولوجي الحيوي لألكسجين ()BOD
(المواد العضوية)

15

20

إجمالي المواد الصلبة العالقة ()TSS

15

30

9-6

9-6

الفسفور الكلي ()TP

٣٠

٣٠

نسبة األمونيا ()NH3

5

10

النيترات ()NO2

50

50

البكتيريا القولون البرازية (لكل  100مل)

200

1000

الرقم الهيدروجيني ()pH

Treated Effluent Quality
Haya Water produces treated water meeting international standards. Haya Water treated water produced
is continuously monitored by the first Omani Central Laboratory which has accreditation (ISO 9001/2008,
14001/2008 and ISO /IEC17025 from the Dubai Accreditation Center. Treated water produced under stringent
conditions and as per Ministerial Decision No. 145/93.
Parameter

TE (Class A) (mg/l)

TE (Class B) (mg/l)

BOD (Organic Matter)

15

20

Total Suspended Solids (TSS)

15

30

6-9

6-9

30

30

pH (within range)
Phosphorus (total as P)
Ammonia (NH3)

5

10

Nitrate (as NO2)

50

50

200

1000

Faecal Coliform (per 100 ml)

المياه ثروة وطنية يجب المحافظة
عــليهــا مـــن أجــل األجيـــال الـــقادمـــة،
ً
وصحة.
معًا من أجل ُعمان أكثر اخضرارًا

Water is a precious natural resource
which we must protect for our future generations.
Together let’s make Oman greener and Healthier.

Haya Water is a registered trademark of Oman Wastewater Services Company S. A. O. C.
Haya Water is committed to a green environment. This paper is 100% recycled.

.م.ع.م.حيا للمياه هي عالمة تجارية مسجلة للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ش
٪100  هذا الورق هو معاد التدوير بنسبة.حيا للمياه تلتزم بواجبها نحو بيئة خضراء

