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As urbanization is a complex process, driving 
forces of urbanization have been identif ied at 
different levels and in different sectors. 

DYNAMIC POPULATION 
GROWTH
Population growth and migration have contribut-
ed to an increase in population of the Sultanate 
by factor of six from 450’000 in 1950 to 
2’775’878 in 2010. Although the governorates of 
Muscat and Batinah represent merely 5.3% of 
the total area of the Sultanate, they accommo-
date about 56% of the total population by nearly 
28% each. The high growth rates plus, the con-
centration of population in MCA plus the fact 
that female Omani Nationals are el igible to ap-
ply for a plot since 2008 have led to an increase 
in land demand. About 4000 applications have 
been registered only in one month in 2011 in 
Muscat and challenged the governmental bodies 
concerned. In order to meet this extremely high 
demand for new residential plots the govern-
ment had to f ind addit ional land to al locate, lo-
cated further away. Applicants often didn’t wait 
for the plots being serviced but started to build 
as soon as possible further contributing to the 
patchy structures and to a high consumption of 
land.

OIL BASED ECONOMY
Oman started recently to reflect on depleting oi l 
reserves. During the past decades however ‘en-
ergy saving’ was not on the agenda due the 
seemingly never-ending fossil  resources. Build-
ings – residential units in particular - have been 
erected without using soft measures to save en-
ergy. Knowledge and skil ls represented in ver-
nacular architecture entail ing concepts for cl i-
mate responsive urban and architectural design 
have gone lost, since technology such as air 
condit ion devices and concrete hollow blocks 
are the predominant way of constructing the 
non-insulated free standing vi l las. These are ex-
posed to the diff icult hot and humid cl imate in 
the coastal region of Muscat capital area. Large 
efforts are needed to create a comfortable in-
door cl imate for human beings. Besides the con-
sumption of l imited fossil  resources, household 
expenses for state subsidized electricity are 
very high and impact the famil ies’ budget con-
siderably. The state economy is sti l l  based to a 
high degree on oil ,  though diversifying the econ-
omy has become the ult imate development goal 
for the ”Vision 2020“ (f irst promoted in 1995).

Fossil fuels with oi l  and natural gas in particular 
are the sole energy source tapped in the Sultan-
ate. Natural gas is used to f ire turbines and to 
generate electricity. Desalination plants use the 
energy to separate water from salt. A major part 
of the electricity is used to run air-condit ioning 
units. The design of modern Omani vi l las re-
quires one AC-unit per room. Since both gas at 
the pump station and natural gas for combustion 
in factories, power and water plants is heavily 
subsidized, there is no incentive for the popula-
t ion to reduce consumption or look for alterna-
tive less demanding cars, devices, house typol-
ogies and sustainable ways of l iving. These 
f inite resources pollute the environment and 
contribute to global warming. While the absolute 
number is small due to the number of inhabit-
ants (<3 mio in 2011), the relative carbon foot-
print is astronomical. 

URBAN MANAGEMENT 
PRACTICE
A variety of governmental institutions (Ministers 
Council,  Ministry of Higher Education, Ministry 
of Transport, Ministry of Regional Municipalit ies, 
Ministry of Water and Electricity, Supreme Com-
mittee of Planning,) are involved in policy and 
decision-making, planning and implementation. 
Unfortunately coordination among the entit ies 
concerned is low. Areas that have been selected 
as new residential zones await basic services 
for years. Roads are implemented after people 
have moved into their new properties, while so-
cial services such as schools, health, sports and 
leisure faci l i t ies come at last. 

Urban development is practically not monitored. 
Once the plot has been allocated it is up to the 
individual plot owner either to develop his land 
or to wait for value increase and sell i t  on the 
private land market. A huge amount of lands are 
kept undeveloped for long periods and contrib-
ute signif icantly to sprawl. 

The real estate market is booming and the de-
mand for rental housing is increasing constantly 
in particular within Muscat Capital Area. What 
was init ial ly meant as a welfare policy has 
turned into a profit-oriented market-led urban 
development out of public control. 

القوى الدافعة: اسم المجموعة

على لهتم تحديد القوى الدافعةلذلك .التحضر  عملية معقدة يعتبر
.لف المستويات وفي مختلف القطاعات مخت

معدل النمو السكاني : القوة الدافعة 
السريع

ساهم النمو الطبيعي للسكان والهجرة إلى حقيقة أن إجمالي عدد 
1950في 50.000تقريبا ست مرات من تضاعفسكان السلطنة 

.2010في عام 2.775.878حتي 
من %  5.3بالرغم من ان محافظات مسقط و الباطنة تمثل 

٪ من 56سلطنة ، فهي تستوعب حوالي المساحة اإلجمالية لل
.٪ لكل منهما28دد السكان بما يقرب من إجمالي ع

ز السكان في ركوقد أدت معدالت النمو المرتفعة باإلضافة إلى ت
اصبحت 2008باإلضافة إلى حقيقة أنه منذ عام العاصمة مسقط 

القطعللحصول على تمؤهالأيضا المواطنات العمانيات
قوائم انتظار طويلة للحصول ىلمما ادى اللمواطنين،الممنوحة

في شهر طلب4000قد تم تسجيل حوالي و. أرضعلى قطعة
الهيئات الحكومية ووضعتفي مسقط فقط2011فى عام واحد  
.أمام تحديات كبيرةالمعنية

قطع األراضي ىلعمن أجل تلبية هذا الطلب المرتفع للغاية 
كومة أن تجد أراض إضافية جديدة السكنية الجديدة كان على الح

بعضفىجدا وةبعيدت على مسافاتكانللتخصيص ، والتى
بدأوا فى تم تخديمها ولكنالتي يالناس القطعنتظراألحيان لم ي

بناء رقع فىساهم إلى حد كبير مما . البناء في أقرب وقت ممكن
إلى استهالك كميات كبيرة ومما أدى،غير منتظمة في الموقع

.من األراضي

االقتصاد القائم على : القوة الدافعة 
النفط

. المستنفدة النفطيةالمواردلتفكير في في ابدأت عمان مؤخرا 
ى جدول ليس عل' توفير الطاقة ' كان خالل العقود الماضية

ضياع .الغير منتهيةالمصادر األحفوريةوفرةاألعمال بسبب 
المهارات التقليدية المعروفة والمطبقة في العمارة التقليدية، 

بخصوص التخطيط أستخدمت بما يتناسب  مع المناخ المحلي 
ية أقيمت دون المباني و الوحدات السكنأيضا المديني والعمارة

. لتوفير الطاقةاستخدام تدابير
نفقات فقد اصبحت إلى استهالك الموارد المحدودة ، باإلضافة 

ميزانية الكهرباء مرتفعة جدا ومؤثرة بحد كبير علىاألسرة على
إلى درجة عالية على النفط ، اقتصاد الدولة يستندال يزال. األسر

الذى أصبح الهدف التنموي الذى على الرغم من تنويع االقتصاد 
التنموية رؤيةال"من خالل1995عزيزه للمرة األولى في عام تتم 

" .2020للحكومة لعام 
من النفط و الغاز الطبيعي على وجه حفرياتلقود اتشكل و

استغاللها في مالتى يت،ةدر الطاقة الوحيداالخصوص  مص
توليد و توربينات الغاز الطبيعي لتسخين الويستخدم . السلطنة
. محطات التحلية الطاقة لفصل المياه من الملحتستخدم.الكهرباء

. ويستخدم جزء كبير من الكهرباء لتشغيل وحدات تكييف الهواء
في المباني المعيشية الراحةيمكن تحقيقالالوحداتمن دون هذه 

الفيالتتصميم يتطلب و. كتل الخرسانية المجوفة الالمصنوعة من 
. غرفةكلفيةتكييف واحدة وحدة حديثة العمانيال
ضخ والغاز الطبيعي لالحتراق في الألن كال من الغاز في محطة و

المصانع والطاقة والمياه و النباتات مدعومة بشكل كبير ، ليس 
لبحث عن بديل أقل االستهالك أو ان هناك بديل للسكان للحد م

واألجهزة ، والمنازل و األنماط المستدامة لطرق ، للسياراتتطلبا
في ظاهرة الموارد المحدودة تلوث البيئة وتساهمهذه . المعيشة 

.االحتباس الحراري
ة في عمان صغيرة المطلققيمة البصمة األيكولوجيةفي حين أن 

مليون ۳عدد السكان أقل من ( نخفضجداا، نظرا العدد السكان الم
.إال أن البصمة األيكولوجية للفرد تبقى مرتفعة) ۲۰۱۱نسمة  ضعف ممارسة اإلدارة : القوة الدافعة 

الحضرية
مجلس (مجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية تشارك 

الوزراء ، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة النقل، وزارة 
باء ، اللجنة العليا لل البلديات اإلقليمية ، ووزارة المياه والكهر

و لكن.في السياسة وصنع القرار والتخطيط و التنفيذ) تخطيط 
ة، وتبقىخفضالتنسيق بين الجهات المعنية منتبقى درجةلألسف

اختيارها كمناطق سكنية جديدة  لسنوات دون تم يالمناطق التي 
يتم تنفيذها بعد أن انتقالحتى الطرق. الخدمات األساسية

الخدمات االجتماعية تاركين الجديدة الملكياتفي االشخاص
الرياضية و المرافق الوحدات الصحيةوحدها مثل المدارس و

.والترفيهية 
بة والرصد المراقالتنمية الحضريةالتجد عمليةو عمليا 

بمجرد تخصيص قطعة األرض . الضروريين للتنمية الحضرية 
إما لتطوير أرضه أوالنتظار زيادة القطعةلصاحب االمركيتر

كمية هائلة من تترك و. سوق األراضي الخاصة القيمة وبيعها في 
ساهم بشكل كبير في راضي غير المطورة لفترات طويلة مما ياأل

.االمتداد عملية 
الطلب على استئجار بإضطراد ويتزايدوق العقاراتسيزدهر

ما و . مستمر ال سيما في منطقة العاصمة مسقطبشكلالمساكن في 
تنميةتحول إلى ،رعايةسياسة كان من المفترض في البداية 

قودها السوق الموجه لتحقيق الربح في المناطق الحضرية خارج ي
.نطاق السيطرة العامة
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PHYSICAL AND ADMINISTRA-
TIVE  CONSTRAINTS
Muscat Capital Area is facing certain con-
straints that foster as well the vast expan-
sion of housing areas. Some restrict ions to 
land use for sett lements are related to natu-
ral condit ions such as inhabitable mountains 
with steep slopes, valleys (wadis), and f lood 
prone areas. 

When the latest structure plan was elaborat-
ed in 1991, expansion areas had to be des-
ignated far away from former sett lement 
cores because of land claimed by govern-
mental institutions, most of them by the Min-
istry of Defense, for the Petroleum Develop-
ment Company, for extension of the 
international airport. Other areas had been 
already allocated i.e. to The Sultan Qaboos 
University or represent Diwan and Palace 
properties. Next to larger Mutrah area, the 
sett lement of As Seeb was declared the sec-
ond center of dual-core urbanization. Over 
the last 20 years efforts have been made to 
al locate land there in particular. The vast ur-
ban expansion schemes as studied in Al 
Khoud are located here. These imposed 
governmental restrict ions on land use and 
the strategic implementation of the dual 
core urbanization contribute to a consider-
able east-west extent along the coastl ine. 

The fragmented and patchy urban structure 
within MCA also applies to other urbanizing 
areas in Oman.

ية واإلداريةدالقيود الما: القوة الدافعة 
توسع التي تعزز،تواجه منطقة العاصمة مسقط بعض القيود

ى استخدام األراضي القيود علترتبط بعض . المناطق السكنية
الجبال والوديان، مناطقالطبيعية مثل المعطياتللمستوطنات ب

.والمناطق المعرضة للفيضانات
ت مناطقكان، 1991في عام يةوضع أحدث خطة هيكلعندما تم 

بسبب ةالسابقالمستقرات مراكز بعيدا عن مصممةالتوسع
األراضي التي تطالب بها المؤسسات الحكومية، ألغراض معينة 

، لتوسعات المطار الدولىمن وزارة الدفاع، لشركة تطوير للبترول
جامعة السلطان لصالحمثالمناطق أخرى  بالفعل وتم تخصيص

إلى جانب مطرح .قصرالديوان ومخصصات التشكلقابوس 
مشكلة معها ،مطرحدي بعوالية سيب إلى المركز الثانتتحول

ولقد بذلت جهود كبيرة في السنوات العشرين ،النواة المزدوجة
ويشكل . األخيرة من أجل توزيع أراضي في منطقة سيب للمواطنين

إمتداد منطقة الخود، التي درست ضمن هذا لبحث تشكل جزءا من 
الشرق بينتباينفىكبيرحدتساهم هذه القيود إلىمن.والية سيب 

غير المجزأة والبنية الحضرية النطبق ت. طول الساحلعلىوالغرب 
فى مناطق األخرى على ضمن منطقة العاصمة مسقط أيضا ةمكتمل

.التحضر في سلطنة عمانطريقها الى 
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Current land market.

Land is a l imited ressource, aerial photo of an area of Greater Muscat.


