
اجلريدة الر�سمية العدد )997(

ديــوان البــالط ال�سلطــاين 
قــرار ديوانــي

رقــم 2012/80
بت�سمية اأع�ساء املجل�س البلدي مبحافظة م�سقط

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،
واإىل بيان معايل ال�سيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية النتخابات اأع�ساء املجال�س البلدية 

للفرتة االأوىل ال�سادر فـي 9 �سفر 1434هـ املوافق 23 دي�سمرب 2012م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 
ي�سكل املجل�س البلدي للفرتة االأوىل فـي حمافظة م�سقط من االأ�سماء الواردة فـي الك�سف 

املرفق .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية . 

�ســدر فـي : 16 من �سفـــــــــر 1434هـ
املـوافـــــق : 30 من دي�سمبــر 2012م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي للفرتة الأوىل فـي حمافظة م�سقط

ال�سفةال�ســــــــــــــــــمم

�سعـــــــــادة املهنــــــــــد�س/ �سلطـــان بن حمـــــــدون بن �سيـــــــف احلارثـــــــي 1
رئي�سارئيــــ�س بلديـــــة م�سقــــــــط

�سعــــــادة ال�سيـــــخ / اإبراهيــــم بن يحيــــــى بن عبدالـلــــــه الرواحــــــــــــــي2
نائبا للرئي�سوالــــــــــــــــــــــي بو�ســــــــــــــــــــــــــــــــر

ممثلـــو اجلهـــات احلكوميــــــة 
ع�سوا قــــــائد �سـرطـــة حمافـظـــــة م�ســــقــــط - �ســـــرطة عمـــــان ال�سلــــطانيــة3

املهــــند�س/ عبداللــــه بن حممـــــــــد بن نا�ســــــــــر ال�سعــــــــــــــــدي4
ع�سوااملديــــــر العــام برئا�ســــة بلديــــة م�ســقــــط - امل�ســــــرف علــــــى الطــــــرق

الفــــــا�سل/ خلفــــــــــــان بن حممــــــــــــــد بن را�ســـــــــــــــد الغيثـــــــــــــي5
ع�سوامدير عام املديرية العامة لل�سوؤون االإدارية - وزارة الرتبية والتعليم

املهند�س/ عبد القوي بن عبداللـه بن عبد القـــوي اليافعــي 6
ع�سوامدير عـــــــــــام تخطيـــــــــط املدن وامل�ساحــــــــــة - وزارة االإ�سكـــان

الــدكتـــــــور/ �سالــــــم بن �سعـيــــــــد بن عبداللـــــــه الوهيـــــبـــــــــــــي7
ع�سوامــديـــــــــــــر عــــــــام ال�ســـــــــــوؤون ال�سحيــــــــــــــة - وزارة ال�سحــــــــــــــة

الفــــــا�سل/ �ســالـــــــــــــــم بن عـــــــــــــدي بن نا�ســـــــــــــــــر املعمــــــــــــري8
ع�سوامـــــديــــــر عــــــام التنميــــــــــــة ال�سياحيــــــــــة - وزارة ال�سياحـــــــــــــة

الفــــــا�سل / حممـــــــــــــد بن عبدالـله بن حممـــــــــــد املحرمــــــــي9
ع�سوامـدير عام ال�سوؤون البيئية - وزارة البيئة وال�سوؤون املناخيـة

الفــــــا�سلة/ لبيبـــــــــــة بنت حممـــــــــــــــد بن حمــــــــــــــد املعوليـــــــــة10
ع�سوةاخلبرية مبكتب وكيل الوزارة - وزارة التنمية االجتماعيـــة
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ممثلو الوليات التابعة ملحافظة م�سقط

اأ - ولية م�سقـــــــط 
ع�سواقـيـــــــــــ�س بن حممــــــــــــــد بن علـــــــــــــــــي املع�ســـــــــــــــري 11
ع�سوا�سالـــــــــــــــــــــم بن علـــــــــــــي بن خميــــــــــ�س اجلابــــــــــري 12

ب - ولية مطــــــرح 
ع�سواحممود بن عبدالقادر بن مري هادي ال�سهورزي 13
ع�سوازهـيــــــــــــــــــر بن عبدالر�ســـــــا بن فا�ســــل اللواتـــــــي 14
ع�سوا�ســـالــــــــــــم بن حممـــــــــــــــــد بن حمـــــــــد الغمـــــــــــــاري15
ع�سوافريــــــد بن اللــــه بخــــــ�س بن مهراب البلو�ســــــــــــــي 16

ج - ولية العامرات 
ع�سوة�سنـــــــــــــــــاء بنت هــــــــالل بن �سالــــــــــــــــــــم املع�سريــــــــة 17
ع�سوافهــــــــــــــد بن يحــــــيـــــــــــى بن يونـــــــــــ�س الناعــبــــــــــــــي 18
ع�سوامظفـــــــــر بن حممــــد بن نا�ســـــــــر الوهيــــــــبــــــــــــــــي 19
ع�سواعلـــــــــــــــــــــي بن �سالـــــــــــــــــــــم بن علــــــــــــي املع�ســـــــــــــري 20

د - ولية بو�ســــــــر 
ع�سوةال�سيمـــــاء بنت علـــــي بن اإبراهيــــــــــــم الرئي�سيــــــــــة 21
ع�سواخليـــــــــل بن حميـــــــــــد بن عبداللــــــــــــه احل�سـنـــــــــــي 22
ع�سوامالك بن هـــــــــالل بن حمـــــــــــــــــود اليحمــــــــــــــــــدي 23
ع�سوا�سالــــــــــم بن �سعيـــــــــــد بن �سعّيــــــــــــــد الرحـــــبــــــــــــــــي 24
ع�سواعامـــــــــــــــــر بن �سعــــيــــــــــــــد بن خلفــــــــان الوهيـــــــبي 25
ع�سوامبـــــــارك بن حمــــــــــــــــــــد بن �سالـــــــــــــــم الغاب�ســــــــــــي 26
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هـ - ولية ال�سيب 

ع�سواحمـــــــــدان بن داود بن حمــــــــــــدان اليو�سفــــــــــــي 27

ع�سوامقبـــــــــــول بن عيـــــ�سى بن �ساهـــــــــو البلو�ســـــــــي 28

ع�سواعبدالرحمن بن حامد بن خمي�س البلو�ســـــــي 29

ع�سوايو�ســـــــــــف بن نا�ســــــــــــر بن علي بني عرابــــــــــــــة 30

ع�سواخالــــــــــد بن �سعيـــــــــــد بن حممــــــــــد احل�ســـــــــني 31

ع�سوايحيــى بن حممـــــــد بن مبـــــــــارك العامـــــــــــــري 32

و - ولية قريات 

ع�سوةفاطمــــــــــة بنت نا�ســــر بن �سعيـــــــد ال�سنانيــــــــــة 33

ع�سوا�سعيـــــــــد بن خلفـــــان بن �سليمــــــــان البلو�ســــــــي 34

ع�سواعبداللــــــــه بن �سالـــــــح بن حمـــــــود البطا�ســـــي 35

ع�سوامبـــــارك بن حممــــــــد بن �سعيــــــــــــد العامـــــــري 36

اأهـل امل�ســورة والــراأي 

ع�سوا ال�سيخ/ يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي 37

ع�سوةاأني�ســــــــــة بنت �سالـــــــــــــح بن �سعيــــــد الرئي�سيـــة 38

39
اأحمــــــــــد بن نا�ســــــــــــر �سيــــــــــــــــــــــف الرواحــــــــــــي 

مدير عام املديرية العامة لبلدية م�سقط ببو�سر 
اأمينا لل�سر 

ومقررا للمجل�س


