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االستثمار وفق قانون المحافظات والشئون البلدیة

2040رؤیة عمان االستثمار وفق 

العائد االستثماري المحقق
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من النطق السامي 

عل��ى المح��افظین ب��ذُل م��ا بوس��عھم لتنمی��ة المحافظ��ات " 
وجلب االستثمارات التي تنھض بمحافظ�اتھم تماش�یاً م�ع

خط��ط الحكوم��ة المنبثق��ة م��ن ال��رؤى المس��تقبلة قص��یرة 
.الم�����������������������������دى وطویل�����������������������������ة الم�����������������������������دى

رجوع



.حدیثھابعض سندات الملكیة و الرسومات المساحیة الخاصة بالمواقع التابعة للوزارة قدیمة ولم یتم ت

.عدم وجود سندات ملكیة و رسومات مساحیة لبعض المواقع التابعة للوزارة

.الرسوم المساحیةاالحداثیات لقدم وضوح للوزارة بسبب عدم عدم االستدالل على بعض األراضي المملوكة 

.ارتباط االقبال على االستثمار بالوضع االقتصادي

.عدم تناسب بعض المواقع ومخصصاتھا مع حاجة االستثمار بالمنطقة المحیطة بھا في الوقت الحالي

.عدم توافر الخدمات األساسیة بالقرب من بعض المواقع المملوكة للوزارة

.تعدي بعض الجھات واالفراد على بعض أراضي الوزارة بالحیازة الغیر قانونیة ومرور بعض الخدمات على األراضي
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التحدیات و المعوقات

رجوع
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.عدم وجود قانون خاص باالستثمار أسوة بقانون المناقصات

.اجراءات ابرام عقد االنتفاع یأخذ وقت طویل

.المستثمرینیجعلامروھذاالعقاريالسجلبأمانةالعقدتسجیلعندلإلیجاراالجمالیةالقیمةمن%1نسبتھمابدفعاالنتفاععقودابرامعندالمستثمرینقیامالزامیة

.والماليالفنيالعرضتوافقحالفيالمباشراالسنادامكانیةعدم 8

9
10

11



االستثمار وفق قانون المحافظات والشئون البلدیة
)2020/ 101(المرسوم السلطاني 

6المادة 4المادة 

11المادة 

تتمت������ع المحافظ������ة بالشخص������یة االعتباری������ة، 
واالس��تقالل الم��الي واإلداري، وتك��ون لھ��ا أھلی��ة

تمل���ك األم���وال الثابت���ة، والمنقول���ة، وإدارتھ���ا، 
والتص����رف فیھ����ا، وتتب����ع ال����وزیر فیم����ا ع����دا 
محافظ����ات مس����قط، وظف����ار، ومس����ندم، فتتب����ع 

.الوزیر المختص

المحافظةاختصاصات
تنمی�������ة، واس�������تثمار م�������وارد المحافظ�������ة، -۳

والت�����رویج لھ�����ا م�����ن أج�����ل تحقی�����ق التنمی�����ة 
ك المستدامة، وخلق فرص عمل للمواطنین، وذل

.بالتنسیق مع الجھات المختصة
العم�����ل عل�����ى االس�����تفادة م�����ن المقوم�����ات -٤

یق م�ع السیاحیة والتراثیة المتاحة، وذلك بالتنس
.الجھات المختصة

الوزیراختصاصات
الرقاب������ة عل������ى اس������تثمار م������وارد-٥

علم����������ا وإحاطتھ����������االمحافظ����������ات، 
بالمش����روعات الوطنی����ة الكب����رى الت����ي 
تخ��رج ع��ن نط���اق اختصاص��اتھا، وفق���ا 

.للسیاسة العامة للدولة

رجوع التالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة جنوب الباطنة المحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
182

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

42

48

50

19

رجوعالتالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة شمال الباطنة المحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
205

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

43

56

51

7

رجوعالتالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة جنوب الشرقیةالمحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
127

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

45

36

21

8

رجوعالتالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة شمال الشرقیةالمحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
189

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

56

85

26

7

رجوعالتالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة البریميالمحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
80

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

28

25

5

15

رجوعالتالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة الداخلیةالمحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
293

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

104

127

35

10

رجوعالتالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة الظاھرةالمحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
148

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

42

37

27

24

رجوعالتالي



الفرص االستثماریة وفق االطار الزمني 
لمحافظة الوسطىالمحدد لعشر سنوات 

عدد األراضي 
74

المرحلة 
االولى

المرحلة 
الثانیة

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة 

2021-2022

2023-2026

2027-
2030

2030ما بعد 

7

14

23

17

رجوع



التطلعات 

رجوع

.لةتمكن المحافظات من تمویل مشاریعھا وتنفیذ خدماتھا من خالل االیرادات المحص

ربط برنامج تنمیة المحافظات بزیادة العائد اإلستثماري للمحافظات

تمكین االستثمار بالمحافظات من خالل تسھیل اجراءات العقود ومنح المزید من 
).مالیة وإداریة(الصالحیات 

خاص عن تنفیذ مشاریع خدمیة وترفیھیة بالمحافظات بالشراكة مع القطاع ال
.طریق اإلستثمار 

1

2

3

4

5

6

7

.موائمة الخطة االستراتیجیة الوطنیة مع الخطط اإلستثمار للمحافظات
.االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة العمرانیة* 
.الفرص استثماریة لجھاز االستثمار* 
.استراتیجیة وزارة التراث والسیاحة* 

.تشریع خاص وتنظیم اإلجراءات االستثمار

.طرح المزایدات إلكترونیا



6
خاصقانونوجودعدم

بقانونأسوةباالستثمار
المناقصات

االنتفاععقدابراماجراءات
طویلوقتیأخذ

عقودابرامعندالمستثمرینقیامالزامیة
القیمةمن%1نسبتھمابدفعاالنتفاع

ةبأمانالعقدتسجیلعندلإلیجاراالجمالیة
.المستثمرینیجعلامروھذاالعقاريالسجل

10

االسنادامكانیةعدم
حالفيالمباشر
الفنيالعرذتوافق

والمالي

7

8

التحدیات و المعوقات: تابع



22المادة 
23المادة 

24المادة 

البلدیةاختصاصات
قامة المھرجانات الترفیھیة واألنشطة إ.28

الثقافیة والریاضیة واالجتماعیة وفقا للقوانین
المعمول بھا، وذلك بالتنسیق مع الجھات 

ةالمختص
قتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من ا.38

أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وخلق فرص عمل 
للمواطنین فیما عدا المشروعات الوطنیة الكبرى 

التي تخرج عن اختصاص المحافظة وفقا 
.ةللسیاسة العامة للدول

المحافظةمالیة
السنةوتبدأمستقلة،میزانیةللمحافظةیكون

ینایر،شھرمناألولالیومفيللمحافظةالمالیة
مندیسمبرشھرمنوالثالثینالحاديفيوتنتھي

مناألولىالمالیةالسنةتبداأنعلىعام،كل
الحاديفيوتنتھيالنظام،بھذاالعملتاریخ

.ذاتھالعاممندیسمبرشھرمنوالثالثین

مامللمحافظةالمالیةالمواردتتكون
:یأتي

يفلھاتخصصالتياالعتمادات-۱
.للدولةالعامةالمیزانیة

.یرللغتقدمھاالتيالخدماتمقابل-۲
التيوالمنحواإلعانات،الھبات،-۳

سمجلموافقةبعدالمحافظ،یقبلھا
.الوزراء

.أموالھااستثمارعوائد-٤
دتحدالبلدیة،الرسوممننسبة-٥

.الوزراءمجلسمنبقرار

ةاالستثمار وفق قانون المحافظات والشئون البلدی:تابع

رجوع



2040رؤیة عمان االستثمار وفق 

المحور
االقتصاد والتنمیة 

األولویة ).سیةاقتصاد بیئتھ تناف(
تنمیة المحافظات 
والمدن المستدامة 

التوجھ االستراتیجي
ا تنمیة شاملة جغرافیًا تتبع نھًجا ال مركزیًا وتطور عددً 

محدوًدا من المراكـــــــــــز الحضریة الرئیسة واستخدام 
مستدام لألراضي وذلك وفق محور اقتصاد بیئتھ تنافسیة

).تنمیة المحافظات والمدن المستدامة(

الھدف االستراتیجیة
االجتماعیةأولویاتھاصیاغةفيتسھمممكنةمجتمعات

داریةاإلالالمركزیةإطارضمنوتعملوالبیئیةواالقتصادیة
.واالقتصادیة

رجوعالتالي



2040رؤیة عمان االستثمار وفق :تابع 

االقتصادیةالتنمیةلمشاریعكفاءةأكثرإدارة
.االقتصادیةالالمركزیةتعزیـــــــــــــــــــزخاللمن

.الالمركزیة االقتصادیة مطبقة في المحافظات
جودةوأكثرمتطورةعامةخدمات

.المحافظاتمستوىعلىوكفاءة
مؤھلةبالمحافظاتوفروعھاالمدنيالمجتمعمنظمات

.الشاملةاإلقلیمیةالتنمیةفيبفاعلیةللمشاركـة

.خدمات الكترونیة محلیة أعلى جودة وأكثر كفاءة

.مباني مراكز المحافظات وجھة حضاریة مشرفة

.مدن وأحیاء سكنیة بالمحافظات مؤھلة للتعامل مع التغیرات المناخي

السنویةالخطة
االستثماریةوالفرصالمشروعاتلترویجوخطة2040حتىالشاملةالتنمیةاستراتیجیةوضعـ
الحلولواقتراحوالصعوباتالتحدیاتورصداالستثماریةللمواقعالراھنالوضعدراسةـ
.خدمیةتجاریھسیاحیةالمجاالتحسباالستثماریةالفرصوتصنیفشاملمسحعداداـ
تنفیذیةاستثماریةخارطةعملـ
سنويبشكللإلستثمارمواقعطرحـ
اإلستثماريالعائدمنالمحافظاتایراداتزیادةـ

رجوع



رجوع

العائد االستثماري المحقق
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