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 بالتنمیة العمرانیة، وقد تجسد ھذا ا�ھتمام فیما 
ً
 بالغا

ً
أولت السلطنة اھتماما

البعد  مبكر �ھمیة  إدراك  من  المدى  بعیدة  للتنمیة  استراتیجیة  أول  تضمنتھا 
توزیع  مثل  ا�ھداف  من  العدید  في  تمثلت  الشاملة  للتنمیة  المكاني 
واستكمال  علیھا  والمحافظة  السكانیة  المراكز  ودعم   ،

ً
جغرافیا ا�ستثمارات 

ھیاكل البنیة ا�ساسیة، وا�ھتمام الكبیر بالبیئة والمحافظة علیھا.

العمراني خ�ل  النمو  لتوجیھ  العام  ا
طار  العمرانیة  ا�ستراتیجیة  وتعد 
ا�جتماعیة  التنمیة  أبعاد  بین  التوازن  یحقق  بما  القادمة   

ً
عاما العشرین 

العمرانیة، لذلك  التنمیة   في 
ً
تتجسد مكانیا وا�قتصادیة والبیئیة والتي 

تعتبر ممكنا أساسیا لتحقیق رؤیة عمان 2040 ، كما أنھا تضمن تنافسیة 
المدن وقدرتھا على الصمود أمام المتغیرات المختلفة، وتتسق كذلك 
في أھدافھا مع أھداف ا¦مم المتحدة للتنمیة المستدامة 2030 حیث 
كانت السلطنة و� زالت من ضمن الدول التي وقعت على ا�لتزام بتطبیق 

مبادئھا في كافة الخطط وا�ستراتیجیات الوطنیة.

وتمثل ا�ستراتیجیة العمرانیة على المستویین الوطني وا¡قلیمي (استراتیجیات 
بالتزامن  اتسم  الذي  التشاركي  النھج  من  عدیدة  لمراحل   

ً
نتاجا المحافظات) 

لضمان التغذیة الراجعة، وتحقیق التكامل فیما بینھا، با¡ضافة إلى التوافق مع 
والخاصة  الحكومیة  القطاعات  مختلف  مع  والتنسیق   2040 عمان  رؤیة 
والمؤسسات ا�كادیمیة، وبمشاركة  مجتمعیة واسعة ل·خذ بتطلعات وآراء 

أصحاب الع¹قة.

تنـميـة عـمـرانــية 
مـســتــــدامـــــــــة 
لمجـتــــمـــعــــــات
مــــــــزدهــــــــــــــــرة



للتنمية  الوطنية  ا�ستراتيجية  اعتماد  تم 
العمرانية 2040 بمباركه سامية من حضرة 
طارق  بن  هيثم  السلطان  الج¹لة  صاحب 

-حفطة اهللا ورعاه-

 ،2021 مـــارس  شــهـــر  فـــي 
باعتبارهـا الممكـــن ا¦ساسي 
لــتـنـفـيــذ رؤيـــة عــمــان 2040، 
وا
طــار العــام لتوجيــه النمو 
العمرانــي للسلطنة للعشرون 

 القادمة.
ً
عاما
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الــحــضـــــاريÇ وا¡نــســانــــيÇ ا�ســـاَس المتيَن 
 

َ
¡رساِء عملية التنميِة التي شملْت كافة

ربــوِع السـلـــطـــنـــِة علـــــى اتــــســــاِع ُرقَعِتها 
 

Ñ
 أسرٍة ولكل

Ñ
 منجزاُتها لكل

َ
الجغرافيِة لتصل

ا�رِض  هذه  على  كاَن  ما 
ُ
حيث مواطٍن 

الــــطــيــبــة.

هــــيـــــثــــم بــــن طـــــــارق
18 نــــوفــمـــبــــر 2020م



ً
لنتخيـل مـعـا

مـ¹مـــَح مـن عـمـان 2040

اضـغـط علــى الصــورة لمشـاهـــدة الــفـــيــديــــو

6

https://youtu.be/8D7TcG1lVo8


الـــمــحــتــوى

7

خلفيات وأهداف مشروع ا�ستراتيجية العمرانية

محاور وأهداف ا�ستراتيجية العمرانية

تحقيق التنمية العمرانية ا�ستراتيجية

ا�ستدامة وا�ستجابة لتغير المناخ

تحقيق النمو ا�قتصادي وا�زدهار

إدارة البيئة: التراث الطبيعي والثقافي

إدارة الموارد الطبيعية: ا�من الغذائي والمائي

نظام نقل فعال

بنية أساسية فعالة

ا�طار الوطني المعتمد للتنمية العمرانية 2040

النمو السكاني المتوقع لغاية 2040

ا�ستراتيجيات العمرانية للمحافظات 2040

 أدوات التنفيذ

الفيديو التقني لمشروع ا�ستراتيجية العمرانية

لقاء معالي الوزير في برنامج رؤية اقتصادية
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ا�ســتـــراتــيــــجــيــة الــوطـنــيــة
للــتـنــمــيــة الـعــمــرانــيــة

ككل  للسلطنة  المستدامة  العمرانية  التنمية  لتحقيق  العـــام  ا¡طـــــــار  هي 
والتنميـــــة  ا�قتصاديـــــة  الـــتــنــمــيـــة  بــيـــن  مـــــا  التكامــــل  يحقـــــق  بمـــا  وللمحافظات 
مع  وبالتوافــق  والثقافي  البيئي  الموروث  على  الحفاظ  مع  ا�جتماعيــــــــة 

ا�هـــــداف وا�ولويـــــــــات الوطنية المتمثلة في رؤية عمان 2040. 
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7

9

يوجــــــه الـــســيـــاســـات العـــامـــة  للـــتـــنـمــيـــــــة، 
والـــبــرامـــج وا�ســتـــثــمـارات.

يـــع  وتـــوز الــســكــــــان  يـــــع  بـــتــوز يـــهـــتـــــــــم 
بـــيــــــن  الـــربــط  المختلفــة وكيفـيـــة  ا�نشطة 
مــنــســجــــم  بـــشـــكـــــــل  الـــمـــــواقــــــع  هــــــذه 
حمايـــــــــــة  مناطــــق  وتحديـــد  ومتكامـــــل 
والثقافــــــــــــــــي  الطبيـــعـــــــي  المـــــــوروث 

لمستقبل مستدام. 

 20 للـ  المـــــدى  طويلـــة  شامـــلـــة  رؤيـــــة 
 القادمة.

ً
عاما

إطار
وطــنــي

إطار
عـمـرانـي

إطار
استراتيجي



تنطلق ا�ستراتيجية العمرانية من البعد المكاني 
لتحقيق رؤية عمان 2040، وتوجه التخطيط 

العمراني بكافة مستوياته.

الرؤية العمرانية للسلطنة وأهدافها بالتوافق مع رؤية عمان 2040.
مراكز النمو الرئيسية على المستوى الوطني. 

السياسات العمرانية الوطنية (النقل/ الطاقة/ ا�من الغذائي..إلخ).
المشاريع ذات ا�همية الوطنية.

خطط إدارة البيئة والمناطق الساحلية.
إطار موجه للتخطيط ا¡قليمي والمحلي. 

التسلسل الرمي للتجمعات السكانية على مستوى المحافظات.
شبكات النقل والبنى ا�ساسية على المستوى ا¡قليمي.

خطط ا¡دارة والحماية البيئية على المستوى ا¡قليمي.
خطط التنمية ا�قتصادية.

ا�هداف والسياسات والمشاريع ا¡قليمية.
خطط التغيير (التطوير) الحضري (مناطق اقتصادية، التجديد الحضري..إلخ).

خطط التنمية الريفية.
إطار موجه للتخطيط المحلي.

 .(MasterPlans ،ا�حياء السكنية) خطط تفصيلية محلية
نطاقات استخدامات ا�راضي.

خطط التنقل.
المرافق المجتمعية والبنى ا�ساسية.

معايير التخطيط التفصيلية.
التصميم الحضري.

خطط محلية ¡دارة البيئة وا�ماكن التراثية.

المستوى الوطني
ا�ستراتيجية الوطنية

المستوى ا�قليمي
استراتيجيات المحافظات

المستوى المحلي (المدن)
الخطط الهيكلية والتفصيلية

مــســتــويـــات
الـــتـــخــطــيــط
الــعـمـــرانــــي
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منهجيـــة إعــــداد
ا�ســتـــراتــيـجـيـــة الــعـمـــرانــــية

حلقات
العمل الوطنية

مراحل إعداد
ا�ستراتيجية

الوطنية

جمع البيانات الوطنية
والتحليل والنمذجة

إعداد البدائل
واختيار البديل ا�مثل

تقييم البدائل
واختيار البديل ا�مثل

إعداد السياسات
العامة للتنمية ا�ستراتيجية

إعداد مسودة
العامة للتنمية ا�ستراتيجية

الوثيقة النهائية
ل¥ستراتيجية والوطنية

جمع البيانات مستوى
المحافظات

الخيارات العمرانية
ا�ولية للمحافظات

إعداد بدائل 
استراتيجيات المحافظات

تقييم البدائل واختيار البديل
ا�مثل لكل محافظة

إعداد مسودات ا�ستراتيجيات
العمرانية للمحافظات

الوثيقة النهائية
ل¥ستراتيجية المحافظات

حلقات
ا�ولويات
العمرانية

حلقات
فنية �عداد

البدائل

حلقات
العمل

الوطنية

حوار
مجلس
عمان

حلقات
عمل

الشباب
م¥حظات أصحاب الع¥قة

مناقشة بدائل
ا�ستراتيجية العمرانية

حلقات
العمل

المبدئية

حلقات
العمل
الفنية

حلقات
الرؤى العمرانية
للمحافظات

حلقات
مناقشة
البدائل

م¥حظات أصحاب
الع¥قة

آلية صنع
القرار

مراحل إعداد
استراتيجيات
المحافظات

حلقات
العمل الوطنية

توصية اللجنة
التسيرية بالبدائل

اعتماد المجلس
توصية المجلسا�على للتخطيط

ا�على للتخطيط
بالبديل ا�مثل

اعتماد
مجلس 
الوزراء

توصية اللجنة
التسيرية بالبدائل

اعتماد المجلس
ا�على للتخطيط

اعتماد
مجلس 
الوزراء

البرنامج
الزمني

مايو
2017

ديسمبر
2017

يونيو
2018

ديسمبر
2019

يوليو
2019

ديسمبر
2019

أبريل
2020

سبتمبر
2020

جمع البيانات
والتحليل

إعداد البدائل
ا�ستراتيجية الوطنية

تقييم ونقاش البدائل
ا�ستراتيجية الوطنية

إعداد مسودات
استراتيجيات
المحافظات

إعداد الوثائق 
النهائية

إعداد بدائل
استراتيجيات
المحافظات

تقييم ونقاش
بدائل استراتيجيات

المحافظات

1234567
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45%

8%

28%

18%

القطـــــــاع
الحكومـــــي

المؤسسات
ا�كاديميـــة

القطـــــــاع
الخــــــــــــاص

المجتمــــــــع
المدنــــــــــي

مشـاركــة
أصحاب المصلحة

200+
عدد الخبراء المشاركين

 100+
ير الفنية عدد التقار

عدد حلقات العمل
الرئيسية

+60 ألف
استبيان المسح

الوطني الشامل للنقل

35
مشروع ا�ســتـــراتــيـجـيـــة

الــعـمـــرانــــية فــي أرقــــــام

10

12



مـــخـــرجـــــات
ا�ســتـــراتــيـجـيـــة الــعـمـــرانــــية

العمرانية  والرؤى  للسلطنة  العمرانية  الرؤية 
لكل محافظة.

على  العمرانيــــــــة  للسياسات  عام  إطار 
المستوى الوطنـــــــــــــــــي (57 سياسة) وعلى 

مستــــــــــــــــــوى كل محافظة.

ونظام  الوطنية  التخطيطـــــيـــــــــــة  للبيانــــــات  قاعدة 
.(OPIS ) معلوماتـــــي داعم �تخاذ القرار

دليل معاييـــر التخطيط العمرانـــــــــي.

النمـــــــــــــــــــــــوذج الوطنــــــــــــي للنقـــــل.
National Transport Model

1234567
1
2
3
48

7
6
والتجمعات 5 للمــــــــــدن  الحضـــــــــــــري  التحول  خطط 

السكانية.

عاما   20 للـ  يــــــــة  واستثمار تنفيذية  برامج 
أربع خطط خمسية  على  القادمة مقسمة 

لكل محافظة.

مؤشـــرات ومستهدفات النمــو ا�قتصادي- 
النقــــــــــــــــــل،  ا�ساسيـــــــــــــة،  البنـى  ا�جتماعي، 
وغيرهـــــا  المناخ  وتغير  ا�ستدامـــــة  البيئـــــــــــة، 

وعلى مستوى كل محافظة.
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ارتباط أهــــداف
ا�ســتـــراتــيـجـيــة الـــعـمــرانــيــة

بأهــداف ا�مــم الـــمــتــحـــدة
للــــتـــنـــمـــيــــة الــــمــــســـتـدامــــة 2030



التخطيط العمراني المستدام

تحقيق النمو وا�زدهار (التنويع والنمو ا�قتصادي)

حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية

نظام نقل مستدام

بنية أساسية فعالة 
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ارتباط أهداف ا�ستراتيجية العمرانية
بأهــداف رؤيــة ُعـمــان 2040 

مجتمع إنسانه مبدع

دولة أجزتها مسؤولية

التخطيط العمراني المســتدام

التنويع والنمو ا�قتصـــــــــــــــادي

حـمـايــــة البـــيــئـــة وا�ستجــابــــــــة
للتـــغـــيـــــــــرات المناخيـــــــة

نـــظـــــــــــــــــــــــــــــام نــقـــــــــــل فــعــــــــــال

بــنــــيــــة أساسيــــــــــــــــــــة فعالــــــــــة

حــوكمـــــــــة نظــــــــام التخطيــــــط

ارتباط غير مباشرارتباط مباشر 

الوطنية،  والقدرات  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم 
الوطنية،  والثقافة  والتراث  والوية  المواطنة  الصحة، 

الرفاه والحماية ا�جتماعية.

البيئة والموارد الطبيعية

يع،  والمشار والدوائر،  للدولة  ا�داري  الجهاز  حوكمة 
يعات الرقابية التشر

ا�قتصادي  التنوع  ا�قتصادية،  وا�دارة  القيادة 
القطاع  والتشغيل،  العمل  سوق  المالية،  وا�ستدامة 
المحافظات  تنمية  الدولي  والتعاون  وا�ستثمار  الخاص 

والمدن المستدامة.

بيئة عناصرها مستدامة

اقتصاد بنيته تنافسية
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تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة 
للحـــــواضـــر  والتنافســـيــــة  النسبـــــيــــة 

والمحافظات.

فـــي  تسم  ممكنة  مجتمعات 
ا�جــتــمــاعــيـــة  أولـــوياتــهـــا  صــيــــاغــــة 
ضمن  وتعمل  والبيئية  وا�قتصادية 
يـــــــــــة  يـــــــة وا¡دار إطـــــــــــــار الـــ�مــــركــــز

وا�قتصاديـــة. 

نظام تسلســـل هـــرمـــي للتجمعات 
التنمـــيــة  يوجــه  فــعـــال  السكــــانـــيـــة 
المســـتــــدامـــة �ستيعـــــاب  يـــة  الحضر
المتنامـــي ويــوفـــر  السكانــــي  النمو 

الخدمات والمرافق ا�ساسية.

مدن ذكية ومستدامة نابضة بالحياة 
عالية  عمرانية  بجودة  حيوي  وريف 

للمعيشة والعمل والترفيه.

ية وريفية وتراث طبيعي  مناطق حضر
وثقافي تتميز بمرونة وقدرة عالية 
على التعامل مع المتغيرات المناخية. 

مـــتــــنـــــوعــــــــــة  نـــــــــقــــــــــل  وسائــــــــل 
مــتــكامـــلــــــة  الوصـــول،  وسهــــلــــــة 
الموجـــــه  العمرانــــيـــة  التنـــمـــيــــة  مـــع 
بشــــكــل سليم، وبنيـــــــــه أساسيـــــــــة 

مستدامة عالمية المستوى. 
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أهـــداف أولــويـــة تـــنـمــيـة
الـمـحـافـظــات والـمـــدن الـمـسـتـــدامـــة



الـبـديـل
ا�مـثـل 

مناقـشـة الـبـدائــل
مــع أصــحــاب الـعــ¥قـــة

منهجية إعداد بدائل
ا�ســتـــراتــيـجـيـــة الــعـمـــرانــــية الوطنية

.MEMO نموذج ا�قتصاد الكلي
.PSM النموذج السكاني

ا�تساق مع رؤية عمان 2040.
.MCE نتائج تحليل البيانات والسياسات الوطنية

موضوعات وطنية أساسية.

نتائج تحليل البيانات والسياسات ا¡قليمية والخيارات 
.RSS العمرانية ا�ولية من قبل استشاري المحافظات

ورش تشاركية مع أصحاب الع¹قة.
التوجهات العالمية والقضايا الرئيسية.

سيناريوهات التنمية ا�قتصادية.

الـــمـــدخـــ¥ت

نمط النمو العمراني (مركزي / متعدد المراكز)
نمط النمو ا�قتصادي / ا�جتماعي (طبيعي / متسارع)

الـــمـــوجـــهـــات الـــرئــيــســيـــة
الـتـقـيـيـم الـفـنـي للـبـدائــل

ا�هــــــــداف الــــــــرئـــــــيــــــــســـــيــــــة
بدائل ا�ستراتيجية العمرانية

نموذج اقتصادي/ اجتماعي متسارع

نموذج اقتصادي/ اجتماعي طبيعي

ي متعدد المراكز
نموذج عمران

كــــز
مر

ي 
مران

 ع
ذح

مو
ن الــبــديـــل 3

الــبــديـــل 2

الــبــديـــل 4
الــبــديـــل 1

المدينة العالمية
نموذج متسارع / مركزي

المدينة الرئيسية
نموذج طبيعي/ مركزي

مناطق المحافظات
نموذج طبيعي / متعدد

المراكز

مراكز المحافظات
نمو متسارع / متعدد

المراكز
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الرؤيــة العمرانيـــة 
للسلطنــــة

18



بما  جاذبة  حيوية  وجهة  ُتصبح   ، الغد  ُعمان 
تحويه من مدن عصرية ذكية...

 لتحقيق
ً
وقـــــرى نـــابــــــضة بالحياة تدعم بعضها بعضا

...
ً
الرفاه ا�جتماعي وا�قتصادي معا

وبالتوافق مع رؤية ٌعمان 2040..
تسعى للتكامل بين متطلبات التنمية....

ُتنوع في اقتصادها وتوجد الفرص لقاطنيها...
وتحقق تنمية متوازنة لمختلف المحافظات…

ا�ستدامة  وقيم  العمانية  الوية  ُتثمن  بمجتمعات  تتميز 
الثقافـــــي  الطبيعـــية وموروثهـــا  بيئتهــــــا  بالمحافظـــة على 

ل·جيال القادمة...
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2020
نمو  مراكز  ضمن  السلطنة  في  التنمیة  تتركز 
استقطاب  مراكز  جعلتھا  فحسب،  محدودة 
للھجرة الداخلیة، نجم عن ذلك ضغوطات تنمویة 
ضعف  وبالمقابل  المراكز،  ھذه  في  وخدمیة 

كفاءة الخدمات في المناطق ا�خرى.

22



2040
تنمیة  تحقیق  إلى  العمرانیة  ا�ستراتیجیة  تھدف 
واضح  هرمي  تسلسل  على  تستند  توازنا  أكثر 
إلى  یؤدي  الذي  ا�مر   ، الخدمیة  المراكز  یع  لتوز
بناء على  المراكز  العمل في مختلف  توفیر فرص 
الھجرة  من  الحد  ثم  ومن  التنمویة،  إمكاناتھا 

الداخلیة نحو مراكز ا�ستقطاب الرئیسية.
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الــمـ¥مــح الــرئـيــسـيـــة 
ا�ســــتــراتـــيــجـيــة الــعــمـــرانــيــة

نسمة  مليون   7.5  -  7.1 السلطنة  تستوعب   2040 بحلول 
وبمعدل إجمالي ناتج محلي 3 - 5 %.

عبري،  (البريمي،  إقليمية  مراكز 
هيماء  صــــــور،  الرستـــاق،  إبــــــراء، 
وخصب) تنمو ليـبــرز دورهـــا ا¡قليمـــي 
فـي الـــمـحـافظــات لـــتـوفـيـر الـــخـدمات 
السكانية  للـــتــجــمــعــات  والوظـــــــائـــــــف 

المجاورة لها.

مناطــــــق التخطـــيــــــط ذات الطبيعــــة 
وهـــو مفهــــــوم   (  SPZ) الخـــاصـــــة
أدوات  لتوفيــــــــر  جديـــــد  تخطيطي 
ا¡دارة والتخطــــيط الفعــــالة للمناطــق 
الطبيعية  الهامة  المقومات  ذات 

والثقافية.

 على مستوى المنطقة، يرتكز على 
ً
 رائدا

ً
 إقليميا

ً
مسقـــــط مركزا

السيـــاحـــة  واللـوجـسـتــيـــــــــــــات،  وا�بتـــكــار،  المعرفــــــي  ا�قتصــــاد 
والقطاعات ا�خرى. 

الـــدقــــم من  نمو البوابات الوطنية وهي صــــ�لـــة، صــــــحـــــار، 
خ¹ل توسعة الموانئ والحركة الجوية والمصانع.

علـــى  اقتصادهــــا  يرتكــــز  رئيسي)  وطنـــي  (مركـــز  نــــــــــــــــزوى 
ا�بــــتــكـــار والــمـعــــرفـــة والتكنــولــوجــيــــا، والــســيـــاحة الثقافية.
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2040

على  التركيز  مع  الزراعية  الرقعة  توسع 
المـســـرات  وحـــوض  الـــنــــجــــد  سـهــــل 
البعيدة  المناطق  (في  الباطنة  وسهـل 
تحقيق  في  للمساهمة  الساحل)  عن 

ا�من الغذائي. 

في  العـــام  النقـــل  في  ا�ستثمــــار 
وبــيـن  الكبــــــرى  المــدن  ومراكـــز  مسقــــط، 
ربط  خطوط  وتنفيذ  السكانية  التجمعات 

لنقل البضائـع. 

مساحات  تحديد  المتجددة،  الطاقة 
يع  ومشار الشمسية  الطاقة  يع  مشار

ياح على البحر واليابسة. طاقة الر

خارطة ا�ستراتيجية الوطنية 
للتنمية العمرانية 2040

24

مركز محلي 
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محـــاور وأهـــــداف
ل¾ســــتــراتـــيــجـيــة الــعــمـــرانــيــة

للتنمية  وطنية  ســـيـــاســــة 
سبعة  على  تتوزع  العمرانية 

57 محاور رئـــــيســـيـــة
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ا�ستدامة وا�ستجابة لتغير المناخ1
التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره

الـمـحـور

تحقيق التنمية العمرانية ا�ستراتيجية2
تنمية متكاملة تستند على مقومات كل محافظة

تحقيق النمو ا�قتصادي وا�زدهار3
ا�زدهار ا�قتصادي وتنمية إقليمية متكاملة تعزز الميزة النسبية للمحافظات

إدارة البيئة: التراث الطبيعي والثقافي4
إدارة وحماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي 

إدارة الموارد الطبيعية: ا�من الغذائي والمائي والموارد المعدنية5
كفاءة ا�سته¹ك وا�ستخدام ا�مثل للموارد؛ إنتاج الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة؛ وكفاءة إدارة المياه والنفايات

نظام نقل فعال6
يز وسائل بديلة للتنقل - بما في ذلك المشي واستخدام الدراجات الوائية. تعز

بنية أساسية فعالة7
بنية أساسية تتسم بالصمود وا�ستدامة
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ا�ســتــدامة وا�سـتــجـابــة
لـــتــغــيــر المــنــاخ

التنبؤ بالتأثيرات المحتملة جراء تغير المناخ ويشمل ذلك تدابير تقليل 
خ¾ل  تحدث  قد  التي  ية  الضرور الحا�ت  في  والتكّيف  الخسائر 
والقدرة  المستقبل  المرونة في  الجديدة، مع ضمان  التطـورات 

1على ا�ستجابة لتغير المناخ.
وفي  التنمية  جوانب  كل  في  ا�ستدامة  تضمين 

يع الوطنية. إعداد وتنفيذ الخطط والمشار

على  وقادر  الكربون  منخفض  اقتصاد  إلى  ا�نتقال 
التكيف مع المتغيرات.

إلى  الطاقة  إنتاج  أنظمة  لتحويل  طموحة  خطط 
مصادر متجددة.

إدراج تدابير التكيف مع المتغيرات المناخية والتخفيف 
منها وتنفيذ التدابير المناسبة للحد من مخاطر ا�ضرار 

التي تلحق بالبنية ا�ساسية.

إعادة  خ¾ل  من  الدائري  ا�قتصاد  نحو  التحول 
استخدام / إعادة تدوير المواد.

إدخال التكنولوجيا في تحسين أنظمة النقل.
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المؤشرات الرئيسية

إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة
الحالي: %0.5     الهدف: 62%

ية ذات الطبيعة الخاصة إجمالي مساحات مناطق التخطيط البر
km2 73,544  :الهدف     km2 0 : الحالي

نسبة استخدام المركبات الكربائية
الحالي: %0     الهدف (حكومية): %33     (خاصة): 12,5%

نسبة استخدام النقل العام 
الحالي: %5     الهدف: 16%

كمية النفايات لكل فرد
kg/c/d 1 :الهدف     kg/c/d 1,2 :الحالي
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تحقيق التنمية العمرانية
ا�ستراتيجية

متوازنة،  تنمية عمرانية  تحقيق  إلى  العمرانية  ا�ستراتيجية  تسعى 
من  سلسلة  خ¾ل  من  السلطنة  في  النمو  توجيه  يتم  حيث 
"البوابات" و "المراكز"، بناًء على تسلسل هرمي للتجمعات السكانية. 
المستدام  ا�قتصادي  النمو  وتحقيق  توجيه  إلى  ذلك  سيؤدي 
في المراكز المستهدفة وتوفير فرص العمل والخدمات والمرافق 

2ومن ثم ضمان ا�ستقرار والحد من الهجرة الداخلية
ية.  النمو من خ¾ل شبكة من "البوابات والمراكز" الحضر
الرئيسية  البوابات  في  الرئيسي  التوسع   / النمو 

(مسقط، ص¾لة، صحار والدقم). 

ية / اقتصادية في  تحديد المراكز ا�قليمية كمراكز إدار
المحافظات.

الحضري  التصميم  تحسين  ية؛  الحضر المناطق  تكثيف 
وصنع المكان.

إدخال مبادئ المدينة الذكية.

يع التجديد الحضري. تطوير مشار

الخاصة  الطبيعة  ذات  التخطيط  مناطق  إنشاء 
ية والساحلية). (المناطق البر

كمراكز  الرئيسية  يفية  الر السكانية  التجمعات  تطوير 
خدمات للتنمية ا�قليمية.
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المؤشرات الرئيسية

نسبة عدد السكان في مسقط من إجمالي عدد السكان
الحالي: %29     الهدف: 31.3%

نسبة عدد السكان في البوابات والمراكز الوطنية من إجمالي عدد السكان
الحالي : %15 الهدف:  20.3%

يادة في مساحة ا�راضي السكنية حتى عام ٢٠٤٠ الز
يادة المطلوبة: 35,600 هكتار الحالي: 159,183 هكتار   الز

مجموع عدد الوحدات السكنية ا¡ضافية 
الحالي: 970,000 وحدة (تعداد 2020) الهدف: 911,400 وحدة

ية المساحات العامة للترفيه في المناطق الحضر
الحالي: 02 للفرد     الهدف: 102 للفرد

مساحات مناطق التحول الحضري
الحالي: 0 هكتار      الهدف: 18,677 هكتار

ية ذات الطبيعة الخاصة عدد مناطق التخطيط البر
الحالي: 0     الهدف: 5 مناطق
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مناطق التخطيط
ذات الطبيعة الخاصة

من أجل تحقيق التوازن بين حماية البيئة من جهة وعملية التنمية والتطوير 
جديد  تخطيطي  تصنيف  العمرانية  ا�ستراتيجية  حددت   ، أخرى  جهة  من 
يضمن مستوى أعلى من الحماية للمناطق التي أنتج التفاعل بين ا�نسان 
أحيائية  قيمة  أكسبها  ما  الزمن،  مّر  على  يًدا  فر طابًعا  فيها  والطبيعة 

وبيولوجية وطبيعية وتراثية ثقافية كبيرة .
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التسلسل الرمي
للتجمعات السكانية

لتحقيق منظومة عمرانية مستدامة تم تصنيف التجمعات السكانية إلى 
من  العديد  على  والقائم  لها  الوظيفي  للدور   

ً
وفقا مستويات  عدة 

وا�نشطة  الخدمات  يع  توز في  هرمية  إيجاد  إلى  ويرمي   ، ا�عتبارات 
 من حقيقة أنه � يمكن 

ً
لتحقيق الفاعلية ا�قتصادية وا�جتماعية انط¾قا

التجمعات  كل  مستوياتها)في  اخت¾ف  (على  الخدمات  مختلف  توفير 
السكانية بشكل متساٍو ، بل � بد من تركيزها في مواقع معينة تكون 
ذات إمكانيات قادرة على تلبية احتياجات السكان في المناطق. ويتضمن 
هذا التصنيف توفير الفرص ا�قتصادية المناسبة ال¾زمة من ا�راض للتنمية 
والخدمات  ا�ساسية  البنى  توفير  ضمان  إلى  بإضافة  المستقبلية 
هذه  تطبيق  من  وسينتج  المناسب  موقعها  في  ال¾زمة  المجتمعية 
يز التنمية  السياسة استقرار النمو السكاني في محافظات السلطنة وتعز
ية  الحضار المراكز  على  الضغط  تقليل  إلى  با�ضافة  العمل  فرص  وتوفير 

الكبرى.
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المــدن الكــبـــرى
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تأتي المدن الكبرى أعلى التسلسل الرمي للتجمعات السكانية في السلطنة 
وجاء تطوير مفوم المدن الكبرى ضمن ا�ستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
استجابة ل·دوار الوظيفية الهامة التي ستلعبها البوابات ا�قتصادية والمراكز 
وتوفير  العمل  فرص  توفير  من  يمكنها  بما  للتنمية  رئيسية  كمحركات  الوطنية 
ا�قتصادي  النمو  وسيتطلب  النمو،  عجلة  لدفع  ال¹زمة  ا�ساسية  البنية 
والسكاني الكبير الذي ستشهده هذه المدن إلى توسعة احتوائها الحضري 
بحيث تتكامل مع التجمعات المجاورة لها والتي بدورها ستستفيد من الفرص 
التي تتوفر في هذه البوابات والمراكز بما يؤدي إلى نشوء مدن كبرى ممثلة 
في (مسقط الكبرى، ص¹لة الكبرى، صحار الكبرى ونزوى الكبرى)، ا�مر الذي 
يمكنها من توفير خدمات عالية الجودة، ويؤهلها لتكون مراكز ل¹بتكار وا¡بداع 
لنطاق  خدماتها  تقدم  التي  القطاعات  مختلف  وتضم  المتقدم،  والتعليم 

ية والريفية. أوسع من المناطق الحضر
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مــسـقــط
الـــكـبــــرى

قاعدة  على  الكبرى  مسقط  ترتكز 
بركاء،  مع  بتكاملها  متنوعة  اقتصادية 
وا�بتكار،  المعرفة  اقتصاد  حول  وتدور 
المالية  اللوجستية  القطاعات  وتشمل 
السياحة) والصناعية،  (بما فيها  والخدمية 
رائدة على مستوى دول مجلس  وتكون 
 لخصائصها 

ً
التعاون لدول الخليج العربية نظرا

للسكن   
ً
جاذبا  

ً
مكانا تكون  بحيث  الطبيعية 

يارة. والعمل والز
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قاعدة  على  الكبرى  مسقط  ترتكز 
بركاء،  مع  بتكاملها  متنوعة  اقتصادية 
وا�بتكار،  المعرفة  اقتصاد  حول  وتدور 
المالية  اللوجستية  القطاعات  وتشمل 
السياحة) والصناعية،  (بما فيها  والخدمية 
رائدة على مستوى دول مجلس  وتكون 
 لخصائصها 

ً
التعاون لدول الخليج العربية نظرا

للسكن   
ً
جاذبا  

ً
مكانا تكون  بحيث  الطبيعية 

يارة. والعمل والز

صـــحـــار
الـــكـبــــرى

لوى  مع  بتكاملها  الكبرى  صحار  تكون 
المحافظة،  في  للنمو  الرئيسي  المحرك 
التحويلية  الصناعات  قطاع  على  التركيز  مع 

واللوجستيات.
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ص¥لـــــة
الـــكـبــــرى

طاقة  بتكاملها مع  الكبرى  ص�لة  تصبح 
سيما   � للمحافظة،  ا�قتصادي  المحرك 
مع وجود الميناء والمطار والمنطقة الحرة 
صناعية  أنشطة  من  حولها  وما 

ولوجستية.
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نـــــزوى
الـــكـبــــرى

طاقة  بتكاملها مع  الكبرى  ص�لة  تصبح 
سيما   � للمحافظة،  ا�قتصادي  المحرك 
مع وجود الميناء والمطار والمنطقة الحرة 
صناعية  أنشطة  من  حولها  وما 

ولوجستية.

تركز نزوى الكبرى بتكاملها مع منح على 
القطاعات الداعمة ل¾بتكار والمعرفة مثل 
ية  التعليم العالي والبحث والخدمات التجار
(الطبيعية  والسياحة  والتعدين  والتسويق 

والتراثية).
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تـــــحــقـــيــــق الــــنـــمــــو
ا�قـــتــصــادي وا�زدهـــار

العمرانية ا�ستغ¾ل ا�مثل لÞراضي والمباني  توجه ا�ستراتيجية 
ا�عمال  مجموعات  ضمن  المختلفة  ا�قتصادية  لÞنشطة 
الذي  ا�مر  والمراكز"  "البوابات  في    “Business Clusters”
السلطنة  مستوى  على  وا�زدهار  النمو  تحقيق  من  سيمكن 

3ككل.
نمو الناتج المحلي ا�جمالي بمعدل 3-5 %  سنوًيا 
حتى عام 2040 مع مساهمة أكبر من القطاع الغير 

نفطي.

سيرتفع عدد السكان إلى ما يقرب من 7.1 إلى 7.5 
مليون بحلول عام 2040.

وا�بتكار،  المعرفة  صناعات  على  ا�قتصادي  التركيز 
السياحة، التصنيع، اللوجستيات، التمويل والخدمات.

مسقط كمحرك اقتصادي رئيسي للب¾د.

النمو في البوابات الوطنية، ص¾لة وصحار والدقم،  
المرتبطة  والصناعات  المطارات   / الموانئ  على  بناًء 

ية. بها وظور مناطق ا�عمال المركز

مجمعات ا�بتكار وا�عمال في المراكز ا�قليمية.

وظفار  الباطنة  في  الزراعي  ا�قتصاد  مناطق 
مصايد  الزراعة/   - يفية  الر المناطق  و  والظاهرة 

ا�سماك، السياحة البيئية وأنشطة التعدين.
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المؤشرات الرئيسية

عدد المناطق الصناعية
الحالي: 11     الهدف: 16

عدد المناطق الحرة
الحالي : 3 الهدف:  6

عدد مناطق ا�عمال المركزية (مسقط، ص¹لة، صحار، نزوى والدقم )
الحالي : 2 الهدف:  5

المناطق ا�قتصادية الزراعية
الحالي : 0 الهدف:  3

نسبة القوى العاملة الماهرة (في القطاع الخاص )
الحالي: %58    الهدف: 83%

مناطق التجديد الحضري
الحالي: 0       الهدف: 6

مناطق النطاقات السياحية
الحالي: 4     الهدف: 22

النمو في عامل ا�نتاجية
الحالي: 4.7-     الهدف: 2.3
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إدارة البيئة: 
التراث الطبيعي والثقافي

ذات  والموارد  والمناطق  عام  بشكل  للبيئة  ا�مثل  ا�ستغ¾ل 
ية والساحلية  ا�همية البيئية والثقافية على وجه الخصوص (البر
يزها بشكل استباقي لصالح ا�جيال  ية) بحكمة وإدارتها وتعز والبحر

4الحالية والمستقبلية.
تحديد الموارد البيئية والتراثية المهمة وتصنيفها.

وتحديد  الطبيعة،  صون  مناطق  من  شبكة  تطوير 
والساحلية  ية  البر الخاصة  الطبيعة  ذات  المناطق 
ية  البر  

ً
بيئيا العالية  الجودة  ذات  المناطق  لحماية 

ية. والساحلية والحياة البحر

والمناظر  الثقافي  التراث  حفظ  مناطق  إنشاء 
الطبيعية والثقافية. 

خطة  خ¾ل  من  السلطنة  لسواحل  متكاملة  إدارة 
إدارة المناطق الساحلية.

التخطيط  للسلطنة من خ¾ل  ا�زرق"  "ا�قتصاد  تطوير 
البحري المكاني.

مراقبة ورصد حالة البيئة في جميع المحافظات.
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المؤشرات الرئيسية

خطط  ا¡دارة البيئية للمحميات القائمة (مكتملة ومعتمدة وممولة)
الحالي: 1     الهدف: 16

المحميات المقترحة مع وجود خطط ا¡دارة البيئية لها
الحالي : 0 الهدف:  46

مناطق التخطيط الساحلية ذات الطبيعة الخاصة مع خطط إدارتها
الحالي : 0 الهدف:  5

مناظر طبيعية ثقافية مصانة محددة
الحالي : 0 الهدف:  31

نسبة مساحة المحميات البحرية من إجمالي مساحة المنطقة ا�قتصادية الخاصة للسلطنة
الحالي: %0.33    الهدف: 10%

مناطق حفظ التراث الثقافي الخاصة
الحالي: 0       الهدف: 56
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المواقع البيئية الهامة 
ومناطق صون الطبيعة

العمرانية،  ل¾ستراتيجية  الرئيسة  ا�هداف  من  يعد  يزها  وتعز البيئة  حماية 
به من مقومات  تزخر  لما  القائمة والمقترحة  المحميات  تحديد  تم  وقد 
لتحقيق  وحمايتها  الكافي  ا�هتمام  إعطائها  أجل  من  متميزة  بيئية 
الحاضرة  مع ا�حتفاظ  للمتطلبات  التي ترمي إلى ا�ستجابة  ا�ستدامة 

بحق ا�جيال القادمة في الحصول على احتياجاتها
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نطاق إدارة المناطق 
الساحلية ومناطق 

التخطيط الساحلية ذات 
الطبيعة الخاصة

باعتبارها  السلطنة  كامل سواحل  الساحلية  المناطق  إدارة  نطاق  يشمل 
منطقة حيوية وجاذبة للكثير من ا�نشطة، ا�مر الذي يستدعي ا�دارة 
ا�قتصادية  المتطلبات  مختلف  بين  التنسيق  يضمن  بما  لها  المتكاملة 
الطبيعة  ذات  الساحلية  التخطيط  مناطق  وتعد  والبيئية.   وا�جتماعية 
الموارد  أهم  تضم   التي  للمناطق  جديد  تخطيطي  تصنيف  الخاصة 
إطار  تطوير  يتطلب  الذي  ا�مر  الهامة،  والساحلية  ية  البحر والمقومات 
لÞجيال  يدة  الفر الموارد  إدارة  التنمية وضمان حسن  لتوجيه  عمل دقيق 

الحالية والمستقبلة.

طريق ثانوي
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45

مواقع التراث
العالمي المعتمدة

والمقترحة

تسعى ا�ستراتيجية العمرانية إلى حماية وتثمين أصول التراث الثقافي بما 
وا�قتصادي  وا�جتماعي  العمراني  التخطيط  متطلبات  مع  يتماشى 
وتحديد  وترميمها،  لحمايتها  تنظيمي  إطار  صياغة  وإلى  المستدام 
إمكانيات إعادة استثمارها وإدارتها، والحفاظ على الوية العمانية من 

خ¾ل إدماجها في عمليات التنمية العمرانية على اخت¾ف مستوياتها.
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إدارة الموارد الطبيعية:
ا�من الغذائي والمائي

يز ا�من الغذائي / تسعى ا�ستراتيجية العمرانية إلى ا�دارة  لتعز
ا�راضي  حماية  خ¾ل  من  والمائية  الزراعية  للموارد  المحكمة 
لمصايد  المناسب  الساحلي  والنطاق  الزراعية،  للتنمية  المناسبة 

5ا�سماك.
تكثيف ا�نتاج الزراعي في المناطق الزراعية القائمة.

ا�غذية  تصنيع  مراكز   / جديدة  زراعية  مناطق  إنشاء 
للمساهمة في ا�من الغذائي.

لموارد  مكثفة  وإدارة  جديدة  زراعي  إنتاج  تقنيات 
المياه.

إعادة هيكلة المناطق الزراعية التقليدية.

إنشاء  الساحلية؛  المصايد  وطرق  مرافق  تحديث 
يع ا�ستزراع المائي. أسطول تجاري؛ وتطوير مشار

تحسين إدارة مناطق الرعي.
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المؤشرات الرئيسية

يادة في إجمالي المياه المتاحة (متر مكعب في السنة) نسبة الز
الحالي: 2 بليون م3 سنويا     الهدف: 40%

ا�راضي المتاحة للتوسع الزراعي المستقبلي  
الحالي : 544 كم2 الهدف: 1,044كم2

يادة في استغ¹ل ا�راضي الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة الز
الحالي : 65,000 هتكار  الهدف:  1,044 كم2

مستوى تحقيق ا�من الغذائي
الحالي :  %48 الهدف:  70%

حجم ا¡نتاج من خ¹ل ا¡ستزراع السمكي
الحالي: 1,705 طن في السنة    الهدف: 220,000 طن في السنة
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مياه  إمدادات  آبار   حقول  لحماية  المحددة  النطاقات  الخارطة  توضح 
الشرب،  حيث تسعى سياسات ا�ستراتيجية العمرانية إلى حماية المياه 
الجوفية من ا�ستنزاف ومن التلوث وتطبيق العديد من اôليات وا�دوات 

لتحقيق ا�دارة المستدامة لها.

مناطق حماية حقول 
آبار مياه الشرب
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المناطق الصالحة 
للزراعة

على  التركيز  مع  للزراعة  الصالحة  المناطق  العمرانية  ا�ستراتيجية  حددت 
 
ً
مناطق النجد في ظفار، والمسرات في الظاهرة، وسل الباطنة (بعيدا

في  ا�خذ  مع  الغذائي،  ا�من  في  رئيسي  كمساهم  الساحل)  عن 
ا�عتبار أهمية ا�دارة المستدامة للموارد المائية المحدودة، واستغ¾ل 

الموارد المائية غير التقليدية، واستخدام تقنيات ا�نتاج الحديثة.
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50

مناطق التعدين

لÞولويات   
ً
التعدين  مصنفة وفقا العمرانية مناطق  ا�ستراتيجية  حددت 

الطبيعة  ذات  التخطيط  ومناطق  المعدن  قيمة  ا�عتبار  في  تأخذ  التي 
الخاصة، بما يحفظ تلك المناطق ويحقق التعدين  المسؤول و المستدام 
باستثمار الموارد المعدنية ذات القيمة العالية وفق ضوابط واشتراطات 

محددة.
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نظام نقل
فعال

متكامل  نقل  نظام  تحقيق  إلى  العمرانية  ا�ستراتيجية  تسعى 
ا�قتصادية  التنمية  يعزز   

ً
تقنيا ومتقدم  وفعال  ومستدام 

المستويين  على  للسلطنة  التنافسية  القدرة  ويعزز  وا�جتماعية 
لÞفراد  للتنقل  البديلة  النقل  وسائل  ويعزز  والدولي  ا�قليمي 

6والبضائع.
الوطنية (تحت  يعة  السر الطرق  يع  تنفيذ كافة مشار

ا�نشاء أو الملتزم بها).

على  للركاب  وأخر  للشحن  حديد  سكة  خط  إنشاء 
طول سل الباطنة.

الحاف¾ت  نظام  ودعم  الخفيف  الميترو  خيار  إدخال 
السريعة في مسقط.

وفي  مسقط  في  العام  النقل  في  ا�ستثمار 
البوابات والمراكز الرئيسية ا�خرى.

تشجيع وسائل وأنماط التنقل النشطة مثل المشي 
وركوب الدراجات عبر شبكات محددة.

على  للس¾مة  الوطنية  ا�ستراتيجية  وتنفيذ  تطوير 
الطرق.
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المؤشرات الرئيسية

ً حجم شحن البضائع سنويا  (عبر سكة الحديد) 
الحالي: N/A     الهدف: 23 مليون طن سنويا

عدد الركاب يوميا عبر سكة الحديد
الحالي : N/A     الهدف:  531 ألف راكب

نسبة مستخدمي النقل العام
الحالي: %5     الهدف: 16% 

ين عبر المطارات ًعدد المسافر
       الهدف: 89 ألف راكب يوميا

ً
الحالي: 35 ألف راكب يوميا

انخفاض وفيات حوادث الطرق 
الحالي: 235 لكل مليون شخص    الهدف: 109 لكل مليون شخص

ًحركة نقل البضائع سنويا  
     الهدف: 204 مليون طن سنويا

ً
الحالي: 50 مليون طن سنويا

ًشحن البضائع عبر الموانئ
     الهدف: 189 مليون طن سنويا

ً
الحالي: 44 مليون طن سنويا
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منظومة النقل 

 20 مدى  على  النقل  لمنظومة  المستقبلية  يع  المشار الخريطة  توضح 
وفق  العمرانية  ا�ستراتيجية  من  اعتمادها  تم  والتي  القادمة  سنة 
ا�ساسية  البنية  يع  مشار مواقع  موضحة  المعطيات،  من  مجموعة 
الحاف¾ت،  يع السكك الحديدية والمسارات ا�ضافية لنقل  للطرق ومشار
وخدمات النقل البحري، مكونه مقترحات لتنقل متكامل متعدد الوسائط 

لنقل ا�فراد والبضائع من وإلى السلطنة وداخلها.
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بنية أساسية
فعالة

المصادر  تكون  أن  تضمن  ومبتكرة  خضراء  أساسية  بنية  تطوير 
المتجددة لتوليد الطاقة وامداداتها في طليعة جميع الخدمات 
يفية  والر ية  الحضر المناطق  في  ا�ساسية  البنية  شبكات  وأن 

7متاحة.
الطاقة  مصادر  من  الطاقة  إنتاج  إلى  التحول 

المتجددة.

الطاقة  احتياجات  من   %  60 حوالي  استهداف 
(الطاقة  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  الوطنية 

ياح). الشمسية وطاقة الر

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لتلبية المتطلبات 
الزراعية.

يز شبكة متكاملة للبنية  تشجيع ا�قتصاد الدائري وتعز
ا�ساسية.
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المؤشرات الرئيسية

القدرة التوليدية الفعلية للطاقة
الحالي:  8,950 ميجاواط     الهدف: 28,544 م

إجمالي إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية
MK 13,400  :الهدف MW 100> : الحالي

ية ية\البحر ياح البر إجمالي إنتاج الطاقة من محطات طاقة الر
الحالي: 50 ميجاواط/ 3,300 ميجاواط   الهدف:  0 ميجاواط/ 1,350

يع نسبة تغطية خدمات ا�تصا�ت وا¡نترنت السر
الحالي: %78  الهدف:  100%

استه¹ك الفرد من المياه
الحالي: 180 لتر للفرد الواحد     الهدف: 150 لتر للفرد الواحد 

نسبة مساهمة الطاقة المتجددة
الحالي:  %0.5      الهدف: 62% 

(Waste to energy) محطات إنتاج الطاقة من النفايات
الحالي: 0     الهدف: 3
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البنى ا�ساسية
الوطنية ونطاقات 
الطاقة المتجددة

الطاقة  توليد  البنى ا�ساسية ومصادر  يع  الخريطة مواقع مشار توضح 
والخارجية  الداخلية  البينية  الربط  توفير شبكة  المتجددة، مع  الطاقة  من 
لتحقيق  الكافية  الطاقة  ين  تخز يع  مشار وتطوير  وتخطيط  لها  المخطط 
أهداف الحفاظ عليها وتحسين مستوى استقرار ومرونة النظام، وذلك 

يع. ين لتنفيذ المشار لتوفير بيئة جاذبة ل¾ستثمارات تعزز ثقة المستثمر
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النمو السكاني 
المتوقع لغاية 2040
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محافظة مسندم

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

44,500
66,600

150%

2017

محافظــة البريمي

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

114,500
181,800
160%

2017

محافظة الظاهرة
ان

سك
 ال

دد
ع

نسبة التغيـيــــر

2040

214,000
290,800
135%

2017

محافظـــــــة الوسطى

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

46,300
250,00
440%

2017

محافظـــــة ظــفـــار

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

457,600
597,300
130%

2017

محافظة شمال الباطنة

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

747,000
1,289,700
173%

2017

محافظة جنوب الباطنة

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

417,900
1,000,000
240%

2017
محافظة مسقط

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

1,449,200
2,500,000
172%

2017

محافظة شمال الشرقية

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

281,000
364,000
130%

2017

محافظة جنوب الشرقية

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

312,500
391,000
125%

2017

محافظة الداخلية

ان
سك

 ال
دد

ع

نسبة التغيـيــــر

2040

461,500
654,500
140%

2017
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ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة
مسقط 

بوابة ُعمان
للعالم 

عالية  بجودة  عالمية  أهمية  ذات  حضرية  مدينة  مسقط 
ومستدامة قائمة على القيم والثقافة العمانية. 

نمط عمراني بين الكثافة المتوسطة والعالية.

تنمية متماسكة ومدمجة حول محطات النقل العام الرئيسية.

ية. إعادة تطوير غ¹ كمنطقة ا�عمال المركز

التركيز على الخدمات المالية، التجارة، الضيافة والسياحة.

تطوير مسارات ا�ودية كحدائق عامة.

قطار ميترو خفيف يربط بين روي والسيب.

خط سكة حديد لنقل الركاب يربط بين السيب وصحار.

الخاصة  المركبات  بغير  التنقل  وتشجيع  التنقل  وسائل  تعدد 
وتشجيع المشي.

مديـــنــــة على مستوى عالمي من التطور 
وثراء  بارزة،  ية  عصــــر بمعالـــــم  والتقـــــدم، 
من  راســـــخـــة  أســـــس  على  قائم  حضاري 
التقاليد الثقافية والقيم العمانية ا�صيلة.
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59

وواضحة  محددة  هيكلة  مع  متوازنة  وريفية  حضرية  تنمية 
البوابة  الكبرى  ص¹لة  مدينة  فيها  وتكون  السكانيه  للتجمعات 

ا�قتصادية لجنوب السلطنة.

الماهرة  للعمالة  الجميلة  بأجوائها  جاذبة  ص¹لة  مدينة  تصبح 
الجودة  ذات  الجديدة  المصانع  يز  لتعز وا�جنبية؛  الوطنية 
يبة منه، والمناطق  التكنولوجية العالية في الميناء والمناطق القر

الحرة والمطار.

يتم دعم المناطق ا�يكولوجية في جبال ظفار من خ¹ل عمليات 
التجديد بمساهمة المجتمعات المحلية وا¡دارة الفعالة من قبل 

الجهات المعنية في المحافظة.

ا�من  برنامج  تحقيق  في  بنجد  للزراعة  الصالحة  المناطق  تسم 
الغذائي للسلطنة.

في العديدة  يخية  والتار والثقافية  ا�جتماعية  ا�صول  ُتستخدم 
العمانية  والوية  ا¡قليمي  التميز  يز  لتعز المحافظة  أنحاء  جميع 

في المنطقة ومكانتها كوجهة سياحية دولية.

ا�ستراتيجية 
العمرانية

لمحافظة 
ظفار

ا�قتصاد 
المتوازن

61

يز الصناعات الحديثـــــــة عاليـــــــة التقنيــــــة،  بتعز
منطقــــــة  في  للزراعة  الصالحة  وا�راضــــي 
يز هويتهــــــا العمانيــــة، ودعـــــم  النجد، وتعز
 كوجهة سياحية 

ً
موقعها وتميزها إقليميا

دولية.
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ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة 

شمال 
الباطنة

ا�قتصاد 
اللوجستي

63

61

يز التبادل  مركـــــــــز رئيسي لتجــــارة الدولية بتعز
التجــــــــــاري مع الـــــدول المحيطــــــة وتوسيع 

نطاق الوصول الى ا�سواق العالمية.



وبوابة  أساسيا  يا  حضر مركزا  الكبرى  صحار  منطقة  ستشكل 
 
ً
مركزا السويق  وستصبح  السلطنة.  شمال  في  رئيسية  اقتصادية 

.
ً
 اقتصاديا

ً
إقليميا

للتجارة  رئيسية  وبوابة  مركز  إلى  الباطنة  شمال  محافظة  تتحول 
الدولية والصناعة والخدمات اللوجستية للسلطنة، مع ا�ستفادة 
أكثر  اقتصاد  لنمو  ا�ساسية  البنية  شبكات  تطوير  من  الكاملة 

كفاءة.

كمركز  ويعمل  متزايدة  استيعابية  بطاقة  صحار  ميناء  تشغيل 
على  اعتماده  يز  تعز في  ويساهم  رئيسي،  ولوجستي  صناعي 

ا�ستدامة.

الزراعي وصيد  التركيز على التعدين والموارد المعدنية وا�قتصاد 
ا�سماك المتوزع على طول ساحل الباطنة. 
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ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة 

الداخلية 

ا�قتصاد 
المعرفي

63

يز دورها  تصبح مركز �قتصاد المعرفة  بتعز
والثقافة  للعلم  كمركز  العريق  التاريخي 

والمعرفة .



كمركز  يخية  التار وأهميتها  دورها  ترسيخ  الداخلية  محافظة  تعزز 
ية  محور ووجهة  دافعة  قوة  وتصبح  السلطنة  في  للمعرفة 

لجميع المناطق الداخلية.

وجذابة  متماسكة  حديثة  حضرية  مراكز  إلى  المدن  ستتحول 
بتصاميم جيدة، مع وجود واحات تقليدية جميلة في وسطها.

(ا�عمال القيمة  عالي  الداخلي  ل¹قتصاد  مركًزا  نزوى  تصبح 
والتصميم والثقافة)، ذي هوية عمانية مميزة، وتوفر الخدمات 

والترفيه للمحافظة والمناطق الداخلية المجاورة.

والحمراء  به¹ء  الرئيسية مثل  المدن  الخدمات في  مراكز  توسيع 
وأدم، وذلك من خ¹ل إقامة مراكز تجارية متعددة ا�ستخدامات، 
نزوى  في  الموجهة  السياحة  مع  متكامل  سياحي  واقتصاد 

�غراض الترفيه وسياحة ا�عمال والسياحة الثقافية.
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مساحة وسط  جيًدا  ومترابطة  حديثة  بمراكز  الوسطى  محافظة  ستتميز 
شاسعة من الصحاري والسواحل.

تصبح الدقم، احدى البوابات الوطنية للسلطنة، مدينة نابضة بالحياة تقدم 
مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق لسكانها وللمحافظة ككل.

على  الخاصة،  ا�قتصادية  والمنطقة  الميناء  خ¹ل  من  الدقم  تركيز  ينصب 
التصنيع والبتروكيماويات ومجمع مصايد أسماك  توليد قيمة مضافة من 

حديث واسع النطاق.

الحكومية  ل,دارة  حديثة  مرافق  يقدم  إقليمي  كمركز  هيما  تطوير  يتم 
والقطاع الخاص.

تقدم المراكز المحلية ا�خرى في المنطقة مستوى أعلى من المتوسط 
من الجزء  هذا  في  نسبًيا  الكبيرة  المسافات  عن  للتعويض  المرافق  من 

السلطنة.

الطاقة  ا�نتقال في  يز  لتعز المحددة  الجغرافية  المنطقة مزاياها  تستخدم 
من النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ية الطبيعية الشاسعة في منطقة الوسطى بعناية،  تتم حماية الحياة البر
وتتم إدارتها بشكل جيد والترويج لها كوجهة لسياحة المغامرات.

ا�ستراتيجية 
العمرانية

لمحافظة 
الوسطى

مستقبل 
الطاقة 

المتجددة
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يز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة  تعز
موقهــــــــــعــــا  خصائــــــص  من  با�ستفادة 

الجغرافي.
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ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة 

مسندم*

ممر 
الع�قات 

الدولية

67

69

الطبيعية  ا�ستغــــ¹ل ا�مثل للمقومــــــــــــات 
موقعها  وتوظيف  يــــدة،  الفر والثقافية 
يــــــــــــــز  تــــــعــــــــز في  المتــــــــفـــــرد  الجغرافـــــــــــــــي 
الع¹قات  وتقويـــــــــة  ا�قتصــــادي  النمــــــــــــو 
ا�قتصادية بين السلطنة والدول المجاورة.



من  مزيج  على  التركيز  ا�قتصادية  مسندم  استراتيجية  تسعى 
البيئية وتنويع ا�قتصاد، حيث ستساهم قطاعات أخرى  السياحة 
في  المحاجر  واستغ¹ل  والتجارة  والزراعة  ا�سماك  مصايد  مثل 

الدفع ا¡قتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

الرئيسية وراء  من المقرر أن يصبح قطاع السياحة القوة الدافعة 
الطبيعي  الجمال  على  الحفاظ  واستهداف  المحافظات،  تنمية 

المتميز للمنطقة.

مبادئ  ث¹ثة  على  لمسندم  العمرانية  ا�ستراتيجية  تقوم 
تخطيطية: التصميم المتكامل. تحديد النطاقات والمرونة.

تعمل المخططات الهيكلية كأداة لتوجيه التنمية المستقبلية في 
المواقع المطلوبة.

إعتماد  وتم  للتخطيط  ا�على  المجلس  قبل  من  مسبقا  مسندم  استراتيجية  إعداد  تم   *
تضمين مخرجات  تم  حيث  التنفيذ  لمتابعة  تشكيل مكتب  تم  كما  ا�ستراتيجية في عام2014 

الدراسة ضمن مشروع ا�ستراتيجية العمرانية.
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71

وواضحة  محددة  هيكلة  مع  متوازنة  وريفية  ية  حضر تنمية 
للتجمعات السكانية، تكون فيها الرستاق المركز ا¡داري الرئيسي، 
خزائن  مدينة  فيها  بما  ا¡قليمي  ا�قتصادي  المركز  بركاء  وتصبح 

ا�قتصادية.

ا¡قتصاد  ومناطق  ونخل،  الرستاق  في  السياحية  المناطق  تتركز 
الزراعي في المصنعة.

الخاصة،  الطبيعة  ذات  التخطيط  مناطق  خ¹ل  من  الحماية  تحقيق 
ومناطق حفظ التراث الثقافي، ومناطق صون الطبيعية.

والريفية  ية  الحضر المناطق  بين  للربط  ا¡قليمي  النقل  نظام  يز  تعز
 - (صحار  ا¡قليمي  القطار  ذلك  بما في  المحافظة،  وخارج  داخل 

السيب) ومسارات الحاف¹ت.

ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة 

جنوب الباطنة

ا�قتصاد 
المندمج

69

تصبح  مسقط  مع  اقتصادها  إندماج 
النمو  تحقيق  حيث  من   

ً
توازنا أكثر  منطقة 

ا�قتصادي الذي يشمل النطاق الساحلي 
وا�نحاء الداخلية من المحافظة.
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ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة 

الظاهرة 

مثلث 
ا�نسجام 

ا�قتصادي

71

73

القطاعـــــات وا�نشطـــــة  بين  ا�نسجـــــــــــــام  
ا�قتصاديـــــــــــة في المجــــــا�ت اللوجستــــــية، 
الغذائي،  والتصنيع  التطبيقية،  والهندسة 

والزراعات المتطورة المهمة.



 قوتها في اقتصادات القيمة العالية في 
ً
يجيا ستعزز محافظة الظاهرة تدر

الصناعات الهندسية الداعمة للنفط والغاز، والخدمات اللوجستية ، وتجهيز 
من  وا�ستفادة   ، الوطني  المستوى  على  المتقدمة  والزراعة  ا�غذية 
ربطها مع خطوط العبور الدولية والمراكز ا¡قليمية من خ¹ل تحسين الربط 

بصحار والبريمي ونزوى والدقم  وجنوب الباطنة (خزائن).

حاضنة  وإنشاء  بعبري  العالي  التعليم  في  كبير  توسع  التنمية  سيصاحب 
عنقودية / حديقة للتكنولوجيا.

ستطور كل من عبري وضنك وينقل ع¹قات مترابطة ومتكاملة في مختلف 
القطاعات ا�قتصادية.

ستشهد عبري أعلى معدل نمو مع التجديد الحضري لمركز المدينة.

في  الجبلية  والبيئات  ا�ماكن  على  الضوء  المتخصصة  السياحة  ستسلط 
المحافظة وستساهم في حماية مناطقها الطبيعية والتراثية.

ستساهم المحافظة بشكل كبير في تنويع مصادر الطاقة الوطنية من خ¹ل 
يع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية). مشار
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ا�قتصاد 
المبتكر

ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة 

شمال 
الشرقية
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هندسة  مجال  في  مرموق  وطني  مركز 
التكنولوجيا التطبيقية والتقنيات المتقدمة.



خ¹ل  من  وذلك  المحافظة،  في  رائد  إقليمي  مركز  إبراء  مدينة 
تطوير قطاع التعليم العالي المرتبط بالتكنولوجيا، وإنشاء مجمع 
يبية  التجر بالمشروعات   

ً
مسنودا وا�بتكار،  التكنولوجيا  �عمال 

في  تكنولوجي  مجمع  بتطوير  ذلك  كل  يرتبط  أن  على  الوطنية. 
المحافظات  يخدم  بالحياة  نابض  حضري  كمركز  الجامعة  محيط 

.
ً
المجاورة عبر الطرق السريعة المطورة مؤخرا

على  ستحتوي  وبالتالي  الرئيسي،  الخدمي  المركز  سناو  تمثل 
ية  الضرور المجتمعية  والخدمات  المرافق  من  متكاملة  مجموعة 

لتغطية منطقة عمرانية واسعة.

الخدمات  لتوفير  كمركز  والواصل)  المنترب  من  كل  (وتشمل  بدية 
المرافق  من  ستحتويه  ما  خ¹ل  من  الكبير  ا¡قليمي  للقطاع 
المنطقة، كما ستركز إدارة  ال¹زمة لخدمة  المجتمعية  والخدمات 

التنمية على الحد من الزحف العمراني غير الموجه.

الشرقية،  رمال  في  التخييم  لسياحة   
ً
جاذبا  

ً
مركزا بدية  ستمثل 

كما  ا�ستخدامات،  متعددة  تجارية  منطقة  إنشاء  وستشهد 
ية وابتكارية  سيتم دعم نمو المدينة من خ¹ل تطوير نشاطات تجار

في مجال الزراعة وتصنيع ا�غذية.
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ا�قتصاد 
ا�زرق
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77

وتصنيع  وإنتاج  وتربية  صيد  في  رائد  مركز 
وتسويق ا�سمـــــــــاك (من البحـــــــار أو عـــبـــــــر 
ا�ستـــــــــــزراع السمكــــــي) وفــــق مواصفات 

عالمية من حيث الجودة والتنوع.



 إقليميا للمحافظة، تتضمن با¡ضافة إلى السياحة 
ً
مدينة صور مركزا

الطرق  تخدمه   
ً
ولوجستيا  

ً
صناعيا  

ً
قطاعا ية؛  البحر ًوا�نشطة 

ا�لتفافية التي سيتم إنشاؤها، بما يؤّمن نقل حركة المرور بعيدا
عن مركز المدينة، با¡ضافة إلى إنشاء محطة للحاف¹ت تقع بالقرب 

من مستشفى صور، ومسارات خاصة للحاف¹ت والشاحنات.

تعطي ا�ستراتيجية أولوية خاصة لتطوير وتأمين خدمات العبارات 
من ا�شخرة إلى صور ومسقط.

يعتمد النمو في ا�جزاء الداخلية من المحافظة (الكامل والوافي، 
الزراعة،  تطوير  بو حسن) على  بني  بو علي، وجع¹ن  بني  جع¹ن 

وا�ستزراع السمكي، وتربية الجمال، والتصنيع الغذائي.

البيئية  للمناطق  وا¡دارة  الحماية  من  أعلى  مستوى  تحقيق 
جبال  تحديد  خ¹ل  من  بالمحافظة؛  الخاصة  الطبيعة  ذات  والتراثية 
كمناطق  الساحلي  الشريط  من  وأجزاء  الشرقية،  ورمال  الحجر، 
تخطيط ذات طبيعة خاصة، مع التركيز على إنعاش وإعادة تأهيل 
ية، وإقامة الطريق التراثي «طريق النحاس» الذي يمر  المراكز الحضر

 إلى شمال الباطنة.
ً
بعدة محافظات عبر جبال الحجر وصو�
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ا�ستراتيجية 
العمرانية 
لمحافظة 

البريمي

ا�قتصاد 
ا�خضر المبتكر

77

الرائدة على المستوى المحلي في مجال 
البحوث وتوظيف التكنولوجيا الخضراء.
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من  ا�ستفادة  مع  اكتفاء،  أكثر  البريمي  محافظة  ستصبح 
الدولية  ا�سواق  مع  الترابط  فرص  يز  لتعز ا�ستراتيجي  موقعها 

والمحافظات المجاورة لها.

ستصبح المحافظة رائدة محلًيا في مجال البحث وا�ستفادة من
التكنولوجيا الخضراء وسيكون هذا القطاع ركيزة النمو المستقبلي 
لها، وسيمكن من جذب ا�نشطة ا�قتصادية وتوفير فرص العمل 

وتحسين جودة الحياة.

المركز  كونها  البريمي  مدينة  ا�قتصادية في  ا�نشطة  تركيز  يتم 
لمدينة  الثانوية  المراكز  وتدعمها  للمحافظة  وا¡داري  ا¡قليمي 

محضة والسنينة. 

تستمر محضة في التطور كمركز �نشطة للتعدين وتربية المواشي 
وا�نشطة السياحية. 

الثروة  يع  مشار تحتضن  كونها   ،
ً
اقتصاديا  

ً
نموا السنينة  تشهد 

الغذائي  ا�من  لتحقيق  الدفع  في  سيسم  مما  الحيوانية 
للسلطنة.
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خطة 
التحول 
الحضري

مسقط 

تتمتع  محددة  اقتصادية  طبيعة  ذات  معينة  مواقع  تخصيص 
يز النمو  بحوافز مالية وتنظيمية تمكنها من جذب ا�ستثمارات وتعز
ا�قتصادي. مثل: منطقة ا�عمال (غ¹ والمطار) منطقة المعرفة 
وا�بتكار (الخوض، حلبان)، ومنطقة الصناعات النظيفة (المسفاة، 

الرسيل).

(روي  التجديد  مناطق  تشمل  التي  العمراني  التحول  مناطق 
ومطرح)، ومناطق إعادة التطوير مثل غ¹ بما يمكنها من القيام 
بالكثافة  ية ل·عمال والتجارة تتسم  الجديد كمنطقة مركز بدورها 

العالية وتعدد ا�ستخدامات.

توجيه التنمية حول محطات النقل العام المتكاملة، حيث تم تحديد 
المترو  بحوالي 800 متر على مسار  المحطات  التأثير لهذه  نطاق 
هذه  حول  ستتركز  ثم  ومن  السريعة،  الحاف¹ت  ومسار  الخفيف 
من  تحويه  بما  ا�ستخدامات  متعددة  كثيفة  تنمية  المحطات 

مكاتب أعمال وتجارة التجزئة والمساكن.

مدينة  ضمن  ا�ودية  في  طولية  ومتنزهات  حدائق  سبع  تحديد 
مسقط.
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المتابعة
والـــتـقــيــيــم

العمرانية  ا�ستراتيجية  تنفيذ  وتقييم  متابعة  يتم 
الوطنية كل خمس سنوات بناًء على قياس مؤشرات
ا�داء الرئيسية (KPI) المرتبطة بالسياسات والغايات 
عشر  كل  شامل  تقييم  إجراء  يتم  كما  المستهدفة. 
سنوات حيث يتم تقييم جميع السياسات وا¡جراءات 
السكانية  البيانات  على  بناء  وتحديثها  وا�هداف 

وا�قتصادية وا¡حصاءات المحدثة. 

استراتيجيات المحافظات: يتم المتابعة والتقييم على 
السكاني  النمو  وتيرة  اخت¹ف  مختلفة حسب  فترات 
وا�قتصادي في المحافظات حيث يتم التحديث كل 
السكاني  النمو  ذات  للمحافظات  سنوات  خمس 
وا�قتصادي المتسارع مثل (مسقط، جنوب وشمال 
لبقية  سنوات   10  -  8 وكل  وظفار)  الباطنة 

المحافظات.

الكبرى  المدن  مخططات  وتقييم  تحديث 
سنوات  ث¹ث  كل  يتم  ية  الحضر والمخططات 
على  وا�قتصادية  السكانية  التغيرات  لمواكبة 

المستوى المحلي وتحديثها بشكل مستمر.
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معايير 
التخطيط 
الوطنية

وتحديد  لتصنيف  م¹ئمة  تخطيطية  أدوات  توفر 
ا�دوات  وتوفير  ا�راضي  استخدامات  وتنظيم 

التنظيمية للتطوير المستقبلي.

العامة  الصحة  لضمان  ا�ستخدامات  وضبط  توجه 
وا�ستقرار للمقيمين والزوار .

حماية قيمة الممتلكات وا�راضي ومناطق التخطيط 
في  الحياة  جودة  يضمن  بما  الخاصة  الطبيعة  ذات 

السلطنة.

استخدامات  بين  التنسيق  وضمان  التوافق  تحقيق 
ا�راضي.

والمنشآت  المباني  وحجم  ارتفاع  وتحديد  تنظيم 
ا�خرى.

المناسب  للتصميم  توجيهية  أسس  توفير 
والمظر  والموقع  الحجم  حيث  من  للمشاريع 

العام.

تسهيل توفير المرافق والخدمات العامة وضمان 
سولة الوصول إليها.

يز ترابط التجمعات السكانية وسولة الوصول  تعز
والس¹م  الحركة  العام مع ضمان سولة  للنقل 

وا�مان.

يز ودعم التنمية المستدامة بتوفير المتطلبات  تعز
من  با�ستفادة  والبيئية  وا�قتصادية  ا�جتماعية 

أفضل الممارسات العالمية.
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OPIS - النظام الوطني
للمعلومات التخطيطية

ا�نظمة  من  عدد  من  يتكون  متكامل  مركزي  نظام 
على  ويعتمد  مراحل،  عدة  في  تطويرها  يتم  الفرعية 
اتخاذ  لدعم  كأداة هامة  الجغرافية  المعلومات  نظم 

القرارات المتعلقة بالتخطيط العمراني.

المعنية  الجهات  ربــــــط  على  النظام  سيعمل 
المستويات  بمختلف  الصلة  ذوي  والمستخدمين 

التخطيطية تحت مظلة واحدة. 

84

سيتم ربط النظام في مراحله المستقبلية مع ا�نظمة 
من  القرار  صناع  ا�داة  هذه  وتمكن  ا�خرى،  الوطنية 
التنفيذية  التنموية والسياسات  تقييم وتحديث الخطط 
وتأثيراتها، وكذلك  المشاريع  بين  التضارب  لضمان عدم 
لذا  التطوير،  أو  ل¹ستثمار  معينة  مواقع  تخصيص  عند 
فإن هذا النظام سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية 

وأهداف التنمية العمرانية.
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النموذج الوطني
للنقل 

نموذج متكامل يشمل نقل الركاب والبضائع لجميع أنماط النقل البري والبحري والجوي. 

في  المساعدة  وبالتالي  النقل  وسائل  في  با�ستثمار  المتعلقة  القرارات  لدعم  أداة 
يع الطرق والنقل العام.  إعداد خطط العمل وتحديد أولويات مشار

يع التطويرية ودراسة مدى تأثيرها  تحديد مدى م¹ئمة شبكة النقل �ستيعاب المشار
على الشبكة.

تقييم وتحديث ا�ستراتيجيات العمرانية الوطنية وا¡قليمية.

الطرق  على  الرسوم  تحديد  بسياسات  يتعلق  فيما  وا�ستراتيجيات  السياسات  تقييم 
العام ومركبات  النقل  الحديدية وأنظمة  السكك  تعرفة استخدام  والمواقف وتحديد 

ا�جرة.

تقييم مدى الطلب على التنقل وتحليل مستويات ا�زدحام وزمن الرح¹ت على الطرق 
ية. وتقدير انسيابية الحركة المرور
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وطنًيا إطاًرا  تشكل  العمرانية  ا�ستراتيجية 
لضبط وتوجيه النمو العمراني، لتسم في 
له،  ا�مثل  وا�ستخدام  الموقع  بين  الربط 
لتعظيم فرص استثمار إمكانات كل محافظة 

ومدينة. 

تكاملية  برؤيٍة   
ً

ديناميكية  
ً

استراتيجية مكونــه 
 ،2040 عمان  رؤية  أهداف  مع  تتوافق 
للتنمية  المتحدة  ا�مم  وأهداف 

المستدامة.
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الفيديو التقني لمشروع 
ا�ستراتيجية العمرانية

0:50 /5:04 HD

300 views

Oman urban planing strategy |  مستقبل ُعمان العمراني| #عمان_ل�نسان

أضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو

https://youtu.be/yui8U1FN3Q4
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0:50 /5:04 HD

300 views

#رؤية_اقتصادية  | ا�ستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية | الث¥ثاء 16 مارس 2021م

أضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو

ير لقــاء معــالــي الـــوز
فــي برنامــج رؤيــــة اقتصـــاديـــة

حــول مشــروع ا�ستــراتــيــجيـة العـمرانــيــة

شـكر خــاص للمـصــور:
هيثــم الفارسـي 

@farsithaitham

https://youtu.be/Hz5hlekZUM0
https://www.instagram.com/farsihaitham/


https://twitter.com/onss_oman?s=20
https://thuraya.biz



