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اجلريدة الر�سمية العدد )949(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/114

باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل املحافظني

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/6 باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/37 بتحديد اخت�سا�سات مكتب وزير الدولة وحمافظ 

ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ، 

واعتماد  م�سقط  حمافظة  اخت�سا�سات  بتحديد   2008/91 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يعتمد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وفقا للملحق رقم )1( املرفق .

 املـــادة الثانيــــة 

ي�سدر بتعيني املحافظ مر�سوم �سلطاين ، ويخ�سع فـي ممار�سة اخت�سا�ساته لإ�سراف وزير 

الداخلية فيما عدا حمافظي م�سقط وظفار .

املـــادة الثالـثــــة

فيما عدا حمافظي م�سقط وظفار ، حتدد اخت�سا�سات املحافظ وفقا للملحق رقم ) 2 ( 

املرفق .

املـــادة الرابعــة

يلغى املر�سـوم ال�سلطاين رقـــم 91/6 امل�سـار اإليـه ، كمــا يلغــى كــل ما يخــالف هـــذا املر�ســـوم 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

املـــادة اخلام�سة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 28 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــــق : 26 من اأكتوبــــــــر �سنة 2011م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مركز املحافظةالوليات التابعة لهااملحافظةم

حمافظة م�سقط1
م�سقط ، مطرح ، العامرات ، بو�سر ، 

ال�سيب ، قريات
ولية م�سقط

حمافظة ظفــار2

�ساللة ، طاقة ، مرباط ، رخيوت ، 

ثمريت ، �سلكوت ، املزيونة ، مق�سن ، 

�سليم وجزر احلالنيات ، �سدح

ولية �ساللة

ولية خ�سبخ�سب ، دبا ، بخا ، مدحاءحمافظة م�سندم3

ولية الربمييالربميي ، حم�سة ، ال�سنينةحمافظة الربميي4

حمافظة الداخلية5
نزوى ، بهالء ، منح ، احلمراء ، اأدم ، 

ازكي ، �سمائل ، بدبد 
ولية نزوى 

6
حمافظة �سمال 

الباطنة

�سحار ، �سنا�ض ، لوى ، �سحم ، 

اخلابورة ، ال�سويق
ولية �سحار

7
حمافظة جنوب 

الباطنة 

الر�ستاق ، العوابي ، نخل ، 

وادي املعاول ، بركاء ، امل�سنعة 
ولية الر�ستاق

8
حمافظة جنوب 

ال�سرقية

�سور ، الكامل والوافـي ، جعالن بني 

بوح�سن ، جعالن بني بو علي ، م�سرية
ولية �سور

9
حمافظة �سمال 

ال�سرقية

اإبراء ، امل�سيبي ، بدية ، القابل ، وادي 

بني خالد ، دماء والطائيني
ولية اإبراء

ولية عربيعربي ، ينقل ، �سنكحمافظة الظاهرة 10

ولية هيماهيما ، حموت ، الدقم ، اجلازرحمافظة الو�سطى11

امللحق رقم ) 1(

التق�سيم الإداري لل�سلطنة
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امللحق رقم ) 2(

اخت�سا�سات املحــافـــظ

يعترب املحافظ ممثال لل�سلطة التنفيذية ويتوىل ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :

العمل على �سمان �سيادة القانون وحماية م�سالح الدولة وتعزيز هيبتها .   - 1

متابعة تنفيذ �سيا�سات الدولة فيما يخ�ض املحافظة والإ�سراف على �سوؤونها وذلك   - 2

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

العمــل علــى توطيــد الــولء والنتمــاء وغــر�ض املواطنــة ال�ساحلــة واحلفــاظ على   - 3

يكفـــل  مبــا  واخلا�ســة  العامــة  واملمتلكـــات  العامــة  واملرافــق  العــام  والنظـــام  الأمن 

حتقيق ال�سالح العام ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

امل�ساركــة فـي اإعــداد م�سروعــات خطــط التنميــة ومتابعـة تنفيذهــا ح�سـب اخلطـــة   - 4

املعتمدة فـي نطاق املحافظة .

متابعة ح�سن �سري تنفيذ امل�ساريع الإمنائية فـي نطاق املحافظة واإبداء املالحظات   - 5

ب�ساأنها وتذليل املعوقات ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

الإ�سراف الإداري واملايل على الولة باملحافظة و�سري العمل مبكاتبهم والتوا�سل   - 6

مع املجتمع املحلي مبا يخدم ال�سالح العام .

متابعة �سوؤون القبائل بعد الرجوع اإىل وزير الداخلية .   - 7

رئا�سة املجل�ض البلدي ، والإ�سراف والرقابة واملتابعة على جميع اأعماله .  - 8

التن�سيـــق مــع اجلهـــات املخت�ســـة ب�ســاأن ا�ستفــادة احلكومــة مــن املقومــات واملـــوارد   - 9

املتاحة فـي املحافظة . 

التنمويـــة  للم�ساريـــع  املنا�سبـــة  املواقــع  اختيـــار  فـي  املخت�ســـة  اجلهـــات  م�ساركـــة   - 10

واخلدمية والقت�سادية واملخططات العمرانية .

التن�سيق مع اجلهات املخت�سة ملنع واإزالة التعديات على الأمالك واملرافق العامة   - 11

واإحرامات جماري الأودية وال�سواطئ . 
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تلقـــي تقاريـــر دوريـــة مــن الــولة واجلهـــات واملوؤ�س�ســات والهيئـات احلكوميــة حـــول   - 12

الأن�سطة والفعاليات فـي املحافظة واإبداء املقرتحات واملالحظات ب�ساأنها . 

متابعة مطالب املواطنني ورفع التو�سيات ب�ساأنها اإىل اجلهات املخت�سة ، واإحاطة   - 13

وزير الداخلية علما بها .

التن�سيق مع اجلهات املخت�سة ب�ساأن احتياجات املحافظة من املرافق العامة واخلدمات   -14

احلكومية ومتابعتها .

تقدمي تقرير ربع �سنوي اإىل وزير الداخلية حول �سري العمل باملحافظة .   -15

الإ�سراف على �سري انتخابات املجل�ض البلدي .  - 16

الإ�سراف على تطبيق خمتلف ال�سنن والأعراف ال�سائدة واملتبعة فـي املحافظة .  - 17

متابعة كل ما يتعلق ب�سالمة البيئة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .  - 18

متثيل املحافظة فـي عالقاتها مع الغري واأمام الق�ساء .  - 19

اأي مهام اأخرى يكلف بها من وزير الداخلية .   - 20


