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  سلطنة عمان 
  ف 
الوضع المات 

  البلدانمنُعمانسلطنةتعتي  •
  الت 

  لوقوعها نسبةالمائيةالموارد ندرةمنتعات 
  الجافةاطقالمننطاقف 

الت 
  الوضعاستقرار بعدمتتصف

100حوال  طار األملهطولالسنويالمتوسطيبلغحيثاألمطار،هطولوندرةالمات 
اوحملم   مليمي  10منيي 

  مليمي  350إلالصحراويةالمناطقبعضف 
.الجبليةالمناطقف 

ةكفيضاناتتسببالصخريةالمنحدراتعىلالغزيرةاألمطار هطولأنإل الجافالمناخمنالرغموعىل•   بير
ف 

ةكميةفقدانذلكعنوينتجاألحيانبعض   المياههذهمنكبير
.الصحراءأو البحر ف 

• 
 
  األمطار لقلةونظرا

معدلوارتفاعالمياهعىلالطلببازدياد مقارنةبالسلطنةالمائيةللدورةالرئيس  المورد تعتي  الت 
  العجز أصبحالجوفيةالمياهاستهالك

 المات 
 
 أمرا

 
  واقعا

 المناطقمنكثير ف 
ا
  متمثل

المياهمنسوبهبوطف 
  البحر مياهودخولواآلبار األفالجمنكثير وجفافنوعيتها وتدهور الجوفية

للسواحلالمتاخمةةالجوفيالخزاناتف 
  العجز ويقدر 

  المات 
 السلطنةف 

 
 القطاعاتأكي  الزراعةقطاعويعتي  مكعبمي  مليون(316)بـحاليا

 
للمياهاستخداما

.المتاحةالمائيةالموارد من(%90)يستهلكحيث
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  السلطنة
 
إدارة الموارد المائية ف

  السلطنة والعمل عىل تح
ديثها وتطويرها وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية موارد المياه ف 

 للسياسة العامة للدولة
 
 .وفقا

  تهدف إل استكشاف المزيد من موار 
د المياه القيام بالبحوث والدراسات والمسوحات الت 

.وتحديد األساليب الكفيلة بحسن إدارتها واستغاللها والمحافظة عليها

علوماتها وتدقيقها تشغيل وتطوير وصيانة شبكات المراقبة الهيدرولوجية بالسلطنة وتسجيل م
  تقييم الموارد المتاحة لالستخدامات المختلفة

.وتحليلها لالستفادة منها ف 

  مختلف مناطق السلط
  لتحديد كميات المياه المتوفرة ف 

ان المات  نةتقدير المير 

 للقوانير  واللوائح والقرارات المعمول بها وطب
 
 للضوابط إصدار تصاريــــح حفر اآلبار وفقا

 
قا

 .واإلجراءات

اف والتلوث وضع قوانير  واللوائح لحماية الموارد المائية للسلطنة من الستي  

:تبذل الحكومة جهودا حثيثة إلدارة وتنمية وتقييم الموارد المائية من خالل 
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  سلطنة عمان
السدود ف 

ز أهمية هذه السدود كونها تحجز جزء من مياه الفيضا: وفيةجسدود التغذية ال نات لالستفادة تي 
  والحد من تداخل مياه البحر إل خزانات التغذية الج

  تغذية الخزان الجوف 
وفيةمنها ف 

يضانات األودية مياه فبتحتفظسدود التخزين السطح  مصادر مائية مهمة فه  تشكل: سدود التخزين السطح  
ة السد لجمي ة من بحير   مهم يتم استغالله مباشر

الحياة ع أغراض عىل سطح األرض وبير  الجبال لتشكل مورد مات 
المختلفة

  تعمل عىل: سدود الحماية
توفير الحماية للقرى والمجمعات السكنيةه  السدود الت 

  استغالل الموارد المائية من اإلهدامن مخاطوالمنشئات
ر مياه الفيضانات، إضافة إل دورها ف 

  ال
.بحرف 

  تنم
 ف 
 
 هاما

 
  لعبت دورا

  السلطنة والت 
ه  و . ية الموارد المائيةتعتي  السدود من المنشآت المائية الحيوية ف 

در ممكن من منشآت هندسية تشيد عىل مجاري األودية واألنهار والمنخفضات بهدف حجز أكي  قعبارة عن
.المياه 
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تمـ بناءها السدود 

سدود 
التغذية

سدود 
التخزين

سدود 
الحماية 56: سدود التغذية الجوفية 

سد

:  سدود التخزين السطح  
سد115

سدود الحماية من مخاطر 
سدود3: الفيضانات 

 موزعة بمختلف ( 174)حالياالسدود عدد يبلغ
 
:السلطنةحافظاتمسدا
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السدود قيد النشاء

:  سدود التغذية الجوفية

سدود4

:  سدود التخزين السطح  
سد0

سدود الحماية من مخاطر 
سدود4: الفيضانات 

 موزعة ( 8)عدد بإنشاء حاليا الحكومةتقوم
 
السلطنة مناطق مختلفعىل سدا

سدود التغذية سدود التخزين سدود الحماية
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أهمية السدود التخزينية

زين تتمثــل أهميـــة ســدود التخـــ
  الســــــــــتفادة مــــــــــ

ن الســــــــــطح  ف 
  مجـــــــــــال

الميــــــــــاه المحتجــــــــــزة ف 
  
الزراعـــــــــــة وتربيـــــــــــة الماشـــــــــــية ف 

يـــــــــــة والريفالمنـــــــــــاطق الجبليـــــــــــة 
  تغذيـــــــــــــةوتســـــــــــــاهم كـــــــــــــذلك 
ف 

وتعزيــــــــــــــــــز مناســــــــــــــــــيب الميــــــــــــــــــاه 
الجوفية 
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اكة المجتمعية سدود الشر

تشيــــع عملية انشاء السدود

  طرح المناقصات
التخلص من الطرق المتبعة ف 

تخفيف الضغط عىل موازنة الحكومة

اعطاء األولويات من قبل الحكومة لبناء سدود الحماية

زيادة عدد السدود وبالتال  انعكاسها عىل الجانب الزراع  والقتصادي

  قراهم  وعدم الهجرة منها بحثا عن ال
  استقرار المواطنير  ف 

ماءالمساهمة ف 

اكةسدود مبادرةتعد    المبادراتحدىإالمجتمعيةالشر
  المجتمعتبناها الت 

  العمات 
تعت  والت 

ةالسدودبناءبتمويل   منها لالستفادةوذلكاألهال  قبلمنالصغير
جملةوهناكالمياه،توفير ف 

:المبادرةلهذهاإليجابيةالنقاطمن
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اكة المجتمعيةاآللية المتبعة ف  سدود الشر

امهم بتحمل التكاليف حسب المواصفات الف نية المعدة من قبل استقبال طلبات المواطنير  متضمنة خطاب منهم بالي  
ة الزمنية لإلنشاء ح إلقامة السد وتعليمات المهندس والفي  . الوزارة والموقع المقي 

عها لالعتماد ثم رف( اإلنشائية ، الكميات ، والتكاليف" )اختيار الموقع والتصميم"دراسة الطلبات من جميع النواح  
.  والموافقات

ون هذا التعاقد بير  تسليم نسخة من قائمة الكميات والتصاميم لألهال  حت  يتست  لهم التعاقد مع المقاول عىل أن يك
ة  .الهال  والمقاول مباشر

وع السد مرفق به أسماء الهال  المخولير  
.مخاطبة البنك من قبل الوزارة لفتح حساب باسم مشر

 بالوزارة وبالتنسيق مع الهال  
.متابعة تنفيذ األعمال اإلنشائية للسد من قبل المختصير 

  سجالت الوزارة وتحمل الوزارة اعمال الصيانة المستقبلية 
.إضافة السد ف 

.بيلة وعدم نسبها ال افراد أو ق( الولية ، القرية ، الوادي)يتم تسمية السدود وفق النظام عىل اساس الموقع 

  
  حال رغبة األهال  ف 

، أو السدود بتمويل كىل  إنشاء ف   
:يتم التعامل وفق الخطوات اآلتية جزت 
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اكة المجتمعية ف  رقامأسدود الشر

اكة عداد أ سدود الشر
المجتمعية

الجاهزة

ذقيد التنفي
مرحلة 
التعاقد

قيد 
الدراسة

3ممليون 0.622

 األهال  والمق
اول يتم التعاقد بير 
اف ماليا  الوزارةبإشر

يتم دراسة طلبات السدود 
المقدمة من قبل األهال  

اف عىل تنفيذ السدو  د يتم الشر
من قبل مهندس  الوزارة

10

75

15

  مليون 0.977
ريال عمات 
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اكة المجتمعية الجاهزة سدود الشر

سنة الجاهزية
السعة 
التخزينية 

(3مليون م)

الرتفاع 
(م)

الطول
(كلم)

نوع السد السد المحافظة

2019 0.045 3 145

تغذية 
جوفية

سوسا

2020الداخلية 0.043 7 88 الرحبة

2021 0.230 12 76 دوفيا

2020 0.0125 7 29 الخد

شمال الباطنة

2020 0.015 6 43 مهضم

2020 0.076 8 54
  ميحة

بت 
كيوم

2021 0.030 9 40 صحيدا

2021 0.0187 8 39 جذع

2017 0.0644 8 115 العفىل   الظاهره
2022 0.039 6 80   

العرسر

تغذية 
جوفية

10 عدد السدود
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اكة المجتمعية الجاري تنفيذها سدود الشر

سنة 
الجاهزية

ية السعة التخزين
(3مليون م)

(م)الرتفاع 
الطول

(كلم)
نوع السد السد الولية المحافظة

جاري 
التنفيذ

0.155 8 50

تغذية 
جوفية

المصله نزوى

الداخلية

جاري 
التنفيذ

0.015 5 30 الظويــهر بدبد

جاري 
التنفيذ

0.03 3 130 نهيده

بهال
جاري 
التنفيذ

0.039 6 54 نادان

جاري 
التنفيذ

0.0056 5 23 حيل الطريق

ي عي 
الظاهره

جاري 
التنفيذ

0.0125 5 20 صدامة
الدراوشة

جاري 
التنفيذ

0.357 6 226
العارض

7عدد السدود
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دوفياسد وادي 
بولية الحمراء
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شــكــرا

لحسن الستماع


