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وزارة الداخليـــــة
قــرار وزاري 

رقـــم 2012/270
 بت�ضمية اأع�ضاء املجال�س البلدية للفرتة الأوىل

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 النتائج النهائية لنتخابات اأع�ساء املجال�س البلدية للفتــرة الأولـــى ال�سادر فـي 
9 �سفر 1434هـ املوافق 23 دي�سمرب 2012م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــــرر 

املــادة الأولـــــى
 ، الداخلية   ، الربميي   ، )م�سنــدم  حمافظـات  فـي  الأوىل  للفرتة  البلدية  املجال�س  ت�سكل 
�سمال الباطنة ، جنوب الباطنة ، جنوب ال�سرقية ، �سمال ال�سرقية ، الظاهرة ، الو�سطى( 

من الأ�سماء الواردة فـي الك�سوف املرفقة اعتبارا من تاريخ 30 دي�سمرب 2012م .

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

�ضدر فـي : 15 من �ضفــــــــــر 1434هـ 
املوافــــق : 29 من دي�ضمبـــر 2012م

حمـود بن في�ضـل البو�ضعيـدي
                                                                                        وزيــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــة



اجلريدة الر�سمية العدد )997(

ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة م�ضندم

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيد خليفة بن املردا�س بن اأحمــد البو�سعيدي1

رئي�ساحمافـــــــــــــــــــــــــظ م�سنــــــــــــــــــــــــــــــدم

العقيـــــد عبداللـه بن حممـــد بن جمعــــان ال�سيعـــــــــــري2
ع�سواقائد �سرطـة حمافظة م�سنـدم

�سلطـــــــــــان بن علـــــــــي بن حمــــــــــــــــــد العي�سائــــــــــــــي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظـــــة م�سندم

الدكتور حممـد بن �سام�س بن حممد احلو�سني4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سندم

نا�ســـــــــــــــــــــــــــر بن �سيــــــــــــــــــــــــــــــــــف ال�سعــــــــــــــــــــــــــــــــدي5
ع�سوامديـــر دائـــرة اخلدمات ال�سحيــة مبحافظـــــة م�سنــــــــــدم

عبداللـــــــه بن نا�ســـــــــــــر بن عبداللـه الندابـــــــــــــــي6
ع�سوامديــر دائــــرة الإ�سكـــــان مبحافظـــــــــة م�سنـــــــــــــــدم

اأحمـــــــــــــد بن عبداللــــه بن را�ســـــــــــد الفليتــــــــــــــــــــي7
ع�سوامديـــر اإدارة ال�سياحــــــــة مبحافظـــــــــــة م�سنـــــــــــــدم

املهند�س �سليمـــان بن حممـد بن �سالح ال�سحـــــي8
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة م�سنـــدم

علـــــــــــــــــــــي بن اأحمـــــــــــــــــد بن �سيـــــــــــــود ال�سحــــــــــــــي9
ع�سوامديـــر دائــرة التنمية الجتماعيـــة مبحافظة م�سنـــــــــدم

ع�سوااأحمـــــــــد بن حممـــــــد بن عبداللـــــــه الكمــــــــــــزاري10
ع�سواعلــــــــــي بن ح�ســــــــــــــن بن علـــــــــــــــــــي الكمــــــــــــــــزاري11
ع�سوا�سالــــــــح بن عبداللـــــه بن حممــــــــــد الظهـــــــــــوري12
ع�سوااأحمـــــــــد بن اإبراهيــــــــــــم بن علـــــــــــي الظهـــــــــــــوري13
ع�سواح�ســـــــــن بن �سليمـــــــــــــان بن ح�ســـــــــــن ال�سحـــــــــــــــي14
ع�سواعبداللـــــــــه بن حممـــــــــد بن ح�ســــــــــــن ال�سحـــــــــــــي15
ع�سوا�سيـــــــــــــــف بن حممـــــــــــــد بن را�ســــــــــــــــد ال�سعــــــــدي16
ع�سوا�سبيـــــــــــــح بن �سعيــــــــــــــد بن �سبيـــــــــــح املدحانـــــــــي17
ع�سواح�ســـــــــــــن بن حممـــــــــــد بن ح�ســــــــــــن الزرافـــــــــــــــي18
ع�سواحممـــــــــد بن را�ســــــــــــــد بن عبداللــــــــه ال�سعــــــــــدي19
عبداللــــــــــه بن را�ســـــــــد بن حمـــــــدان ال�سحـــــــــــــــــي20

مــــديــــــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــــــة خ�ســــــــــــــــــــــب
اأمينا لل�سر

ومقررا للمجل�س
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الربميي
ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيد اإبراهيم بن �سعيد بن اإبراهيم البو�سعيـــدي1

رئي�ساحمافــــــــــــــــــــــــــظ الربميــــــــــــــــــــــــــــي

العميــــد عبداللــــــه بن حممـــــــد بن �سيــــــــف احلو�سنـــــــــي2
ع�سواقائد �سرطة حمافظة الربميي

املهنـــــد�س را�سد بن �سعيد بن عبداللـه الكنــــدي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الربميـــي

مو�ســـــــــــى بن علــــــــــــــي بن حممــــــــــــــد الهنائـــــــــــــي4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الربميي

املهند�س ح�سن بن �سليمــان بن حممــد ال�ساملـــي5
ع�سوامدير عـــــام الإ�سكــــــــان مبحافظــــــــــة الربميــــــــــــي

نا�ســــــــــــــــــــــــر بن �سيـــــــــــــــــــــــف البو�سعيــــــــــــــــــــــــــــــدي6
ع�سوامديــــر دائـــرة اخلدمــــــات ال�سحية مبحافظة الربميــــــــي

�سيـــــــــــــــف بن �سالـــــــــــــــــم بن علــــــــــــــــــــي الكلبانــــــــي7
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحــة مبحافظتــــي الربميـــــي والظاهـــــرة

نا�ســــــــر بن حمـــــــــــــود بن عــــــــــو�س اليعقوبـــــــــــــي8
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة الربميــي

�سعيـــــــــــــــــد بن �سالـــــــــــــم بن حممــــــــد العلــــــــــــــــوي9
ع�سوااملكلف بت�سيري اأعمال مدير دائرة التنمية الجتماعية مبحافظة الربميي

ع�سوا�سقــــــــــــر بن عبداللـــــــه بن اأحمــــــــد البلو�ســـــــــــــــي10
ع�سواحممـــــــــــــــد بن �سليمــــــان بن �سيــــــــــــف العزانــــــــــي11
ع�سواحممـــــــــــــــــد بن علــــــــــــــي بن �سعيـــــــــــــد البـــــــــــــــادي12
ع�سوارا�ســــــــــــــد بن �سعيــــــــــــد بن �سليمـــــــــان الغيثــــــــــــــــي13
ع�سواحممـــــــــــــد بن �سيــــــــــــــف بن جمعـــــــــــــــة الكعبـــــــــــي14
ع�سواخميــــــــــــ�س بن �سالـــــــــــــم بن �سعيــــــــد الكعبـــــــــــــــــــي15
ع�سوانا�ســـــــــــر بن علـــــــــي بن م�سبــــــــــــــح ال�سام�ســـــــــــــي16
ع�سواحممـــــــــــد بن حمـــــــــد بن مفتـــــــــاح ال�سام�ســـــــــــــــي17
ع�سواحممــــــــــد بن �سلــطـــــان بن حممـــــــــــــد الكعبـــــــــــي18
ع�سوة�سيخـــــــــــــــة بنت علـــــــــي بن �سعيـــــــــــــد النعيميـــــــــــة19

املهنـــــد�س يعـــــــــــرب بن قحطــــــــــان اليحيائـــــــــــــــي20
مديـــــــــــــــــــــر بلديــــــــــــــــــــــــة الربميــــــــــــــــــــــي

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الداخلية

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هالل ال�سعدي1
رئي�ساحمافــــــــــــــــــــــــظ الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــة

العميـــد عامـــــر بن �سعيـــد بن علــــي احلجـــري2
ع�سواقائــد �سرطـة حمافظة الداخلية

املهند�س بــــدر بن علـــــي بن حممــــــد البحــــري3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الداخليـــة

الدكتور �سعيــد بن �سيــــف بن �سالـــم العامــري4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخليــة

املهند�س حمـد بن علــي بن �سليمـــان النزوانــي5
ع�سوامدير عام الإ�سكــــــان مبحافظـــــــــــــــة الداخليـــــــــــة

الدكتـــــــــــور �سالــــــــــــــح بن �سيـــــــــــــف الهنائــــــــــــــي6
ع�سوامديـــــر عـــــــام اخلدمـــات ال�سحية مبحافظـــــة الداخليــــــــة

7
هـــــــــالل بن حممــــــــــــد بن هــــــــــــالل العبـــــــــــري

املكلف بت�سيري اأعمال املديرية العامة للتنمية الجتماعية مبحافظة 
الداخليــــة

ع�سوا

مو�ســـــــى بن عي�ســــــــى بن �سالـــــــح الريامـــــــــــــــي8
ع�سوامديـــر اإدارة ال�سياحة مبحافظتي الداخليــــة والو�سطـــــــى

عبداللـه بن علـــــــي بن �سليمــــــــــــان ال�سقــــــــــري9
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة الداخليـــة

ع�سواعا�ســـــــــم بن �سالـــــــــم بن حممـــــــد اجلامــــــودي10
ع�سواعلـــــي بن نا�ســـــــــر بن �سعيـــــــــد البو�سعيـــــــــــــدي11
ع�سوااأحمـــــــــد بن حممـــــــــد بن �سالـــــــــم العامــــــــــــــري12
ع�سواحممـــــــــد بن م�سعــــــــود بن حممـــــد النعمانــــــي13
ع�سواحممـــــــــد بن �سعيـــــــــد بن حممـــــد الكميانـــــــــــي14
ع�سواحمـــــــــمد بن اأحمـــــــــد بن عي�ســــــــــى العمـــــــــــري15
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سوا�سالـــــــــم بن حمـــــــــــــــــد بن �سعيـــــــد املفرجـــــــــــــــــي16
ع�سوا�سعيـــــــــد بن �سلطــــــــان بن حممــــــــــــــد املعــنـــــــــــي17
ع�سوا�سعـــــــــــــــود بن علـــــــــي بن �سعيـــــــــد ال�سعيلـــــــــــــــــي18
ّــــــــم الـــــــــــــــــوردي19 ع�سواخالــــــــــــــد بن نا�ســـــــــــر بن �سليـ
ع�سواعلــــــــي بن عبداللــــــه بن ر�سيــــــد البو�سعيـــــــدي20
ع�سوا�سويــــــــــد بن عـــــــــــــو�س بن حـــــــــــارث التوبـــــــــــــي21
ع�سواعبداللــــه بن علـــــــي بن عبداللــــــــه الهطالـــــــــــي22
ع�سوا�سعــــــــــود بن را�ســــــــــــد بن �سعيــــــــــد اخلاطـــــــــري23
ع�سوامبـــــارك بن عبداللــــــه بن خلفــــــان املحروقــــــي24
ع�سواعلـــــــــــي بن �سعيــــــــــــــــد بن علـــــــــــــــي الدرعـــــــــــــــــي25
ع�سوانا�ســـــــر بن حميــــــــــــد بن برغـــــــ�س العامـــــــــــري26
ع�سواجمعـــــــــــــة بن خلفـــــــــــان بن علــــــــي الرواحــــــــــــي27
ع�سواخالـــــــــد بن �سالــــــــــــــــح بن �سليمـــان العـــــــــــــزري28
ع�سوا�سليمــــــان بن غا�ســـــم بن عوميـــــــر العامــــــــــــري29
ع�سوايونـــــــــ�س بن يعقـــــــــوب بن عي�ســــــــى ال�سيابـــــــــــي30
ع�سوا�سعيــــد بن اإبراهيــــــــــــم بن يو�ســــــف الرواحــــــــي31
ع�سوا�سالـــــــــم بن عمــــــــــــــر بن عبداللـــــــه املخلـــــــــــــدي32
ع�سوانا�ســـــــر بن حممـــــــد بن نا�ســــــــــر اله�سامـــــــــــــي33
ع�سوامبــــــارك بن را�ســـــــــــــــد بن نا�ســــــر الرحــــبـــــــــــــي34
ع�سوا�سعيـــــــــد بن نا�ســـــــــــــر بن حمـــمـــد ال�سيابـــــــــــــي35
ع�سواعبداللـــــــه بن حمــــــد بن حــــارب البو�سعيـــــــدي36
ع�سواهـــــــــالل بن �سعـيــــــــــــد بن حمـــــــــــد اليحيائــــــــــي37

عبداللـــــــــــــــــه بن حممــــــــــــــــــــــــــــد ال�سيابــــــــــــــــــــــــــي38
مديـــــــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــزوى

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الداخلية
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة �ضمال الباطنة
ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيخ مهنا بن �سيـــف بن �سالــم اللمكـــي1

رئي�ساحمافــــــــــــــظ �سمـــــــــــــــــال الباطنـــــــــــــــــــــــة

العقيد عبداللـه بن �سالح بن مبارك الغيالنـي2
ع�سواقائد �سرطة حمافظة �سمال الباطنـة

وليد بن يعقوب بن احلاج العبد ال�سعدي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة �سمال الباطنة

حمـــــــد بن علــــــي بن حمــــــــد ال�سرحانـــــــــي4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �سمال الباطنة

مهنـــــــــا بن �سالــــــــــح بن �سعيـــــد املنــــــــــذري5
ع�سوامدير عام الإ�سكان مبحافظة �سمـــــــــــال الباطنــــــــــة

�سالـــــــــــــــــــم بن ح�ســـــــــــــــــــــــن باعلـــــــــــــــــــــــــــــوي6
ع�سوامدير عام اخلدمات ال�سحية مبحافظة �سمال الباطنــة

7
عامـــــر بن حممـــــــد بن عامـــــر احلجــــــري

مدير عام املديرية العامة للتنمية الجتماعية مبحافظتي �سمـال  
الباطنة وجنــوب الباطنة

ع�سوا

�سالـــــــح بن �سعيـــــــــد بن نا�ســــر الهدابـــــــي8
ع�سوامديــــــــر عــــــــــام بلديـــــــــــــة �سحــــــــــــــــــــــــــــار

�سليمـــــان بن طالـــــب بن �سالــــــم الزعابــــي9
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحة مبحافظتي �سمال الباطنة وجنوب الباطنـة

�سالــــــــم بن �سعيــــــــــد بن �سالـــــــم امل�سكــــــري10
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخيـة مبحافظـــة �سمــــال الباطنــــة

ع�سواعلـــــــي بن درويـــــــــ�س بن علــــــــــي العجمـــــــي11
ع�سوا�سالــــم بن مبـــارك بن عبداللـه البلو�ســــــي 12
ع�سواعلـــــــــــي بن اأحمــــــــــد بن علـــــــــي املعينــــــــــــــــي 13
ع�سواخالــد بن �سلطــــان بن حممــــد اجلابــــــري 14
ع�سواحمــــــد بن خديـــــــــم بن حممــد اجلابــــــري15
ع�سوااأحمـــــــــد بن �سعيـــــــــد بن اأحمــــد البدرانــــي16
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سواحممــــــــــــد بن عبداللــــــــــه بن اأحمـــــــــــد العبـــــــــــري17
ع�سواعـــــــــــــــو�س بن خلــــــــــف بن حممــــــــــــد امليا�ســـــــــــــــــي18
ع�سوااأحمــــــــــــــــــد بن علــــــــي بن ح�ســــــــــــــن الزعابــــــــــــــــــي19
ع�سواحمــــــــــد بن عبداللـــــــــه بن اأحمــــــــــــد املقبالــــــــــــــــي20
ع�سوا�سقــــر بن حممـــد بن علي بن ح�سن البلو�ســـــــي21
ع�سوايو�سف بن حممد بن �سعيد بن م�سعود املعمري22
ع�سوا�سلمــــــــــــان بن حممـــــــــــــد بن ح�ســــــن الفـــــــــــــزاري23
ع�سوااإبراهيـــــــــم بن علــــــــــــــي بن ح�ســـــــــــــن ال�سحـــــــــــــــي24
ع�سوااإبراهيـــــــــــــم بن �سعيــــــد بن �سالـــــــــــــم املعمـــــــــــــري25
ع�سوابـــــــــــــدر بن نا�ســـــــر بن عبداللـــــــــــــه اخلالــــــــــــــدي26
ع�سوااأحمــــــــــــــد بن را�ســـــــــــــد بن اأحمــــــــــــد الفـــــــــــــــزاري27
ع�سوامبـــــــــارك بن �سالـــــــــــــم بن �سعيـــــــــــــد ال�سيابــــــــــــــي28
ع�سواجنــــــــــــــف بن حمــــــــــد بن جنــــــــــــف العجمــــــــــــــــــــي29
ع�سواعلــــــــــــي بن كـــــــــــرم بن علــــــــــــــــــي البلو�ســــــــــــــــــــــــــــي30
ع�سوةمـــــــــوزة بنت عبداللـه بن حممـــــــــد احلو�سنيــــــــة31
ع�سواحبيـــــــــب بن حمــــــــــــــد بن را�ســـــــــــــد احلو�سنــــــــــــي32
ع�سواعلـــــــــي بن مبـــــــــــــارك بن م�سبــــــــــــــح الر�سيـــــــدي33
ع�سوا�سعيـــــــــد بن �سيــــــــــــف بن �سالــــــــــــــــم امل�سعــــــــــــــودي34
ع�سواعبداللــــــه بن �سيـــــــــف بن علــــــــــي اجلهـــــــــــــــــــوري35
ّــــــل بن حـــــارب اخلمي�ســـــــــــــي36 ع�سواخميـــــــــ�س بن جميــــ
ع�سواخميـــــــ�س بن نا�ســــــر بن خميـــــــــ�س ال�سعـــــــــــــــدي37
ع�سوارا�ســـــــــــد بن خليفـــــــــة بن را�ســــــــــد اخلمي�ســــــــــــــــي38
ع�سوا�سالــــــــــح بن عبيـــــــــــــــد بن حمـــــــــــد القطيطـــــــــــي39
ع�سواحممــــــــــــد بن �سعيـــــــــــد بن حممـــــــــد املقبالــــــــــــــي40

حممد بن خميــــــــــ�س بن اإبراهيـــــــم اجلديــــــــــدي41
مديـــــــــــــــــر بلديــــــــــــــة اخلابــــــــــــــــــــــــــــــــورة

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة �سمال الباطنة
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب الباطنة

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ هالل بن �سعيد بن حمدان احلجري1
رئي�ساحمافــــــــــــــــــــظ جنــــــــــــــوب الباطنــــــــــــــــــــة

العقيــد حم�ســـن بن اأحمــــد بن عبداللـه العبـــــــــــري2
ع�سواقائــد �سرطـــة حمافظــة جنـــوب الباطنــــــــــــــــــة

3
�سليمــــــــــــــان بن حمـــــــــــــــــد بن علــــــــــــــي اجلهـــــــــــــــوري

املياه مبحافظة جنوب  وموارد  الإقليمية  البلديات  عام  مدير 
الباطنـة

ع�سوا

4
الدكتـــور نا�ســــر بن عبداللــــــــه بن �سالــــم العبــــــري

مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب 
الباطنــــة

ع�سوا

را�ســـــــــــــد بن حمـــــــــــــــــدان بن را�ســـــــــــــد احلامتــــــــــــــــي5
ع�سوامديـــــــر عــــــام الإ�سكان مبحافظة جنوب الباطنـة

اأحمـــــــــــــــــــــــــــــد بن حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد الو�ساحـــــــــــــــــــــــــــــــــي6
ع�سوامديــــر عـــــام اخلدمات ال�سحية مبحافظة جنوب الباطنـــة

�سليمـــــــان بن طالــــــــــــب بن �سالــــــــــــــم الزعابــــــــــــــــــــــــي7
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحة مبحافظتي �سمال الباطنـة وجنوب الباطنة

نا�ســــــــــــــر بن �سالــــــــــــم بن را�ســــــــــــــــد الربيكــــــــــــــــــــــــي8
ع�سوامديـر اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة جنوب الباطنة

الدكتـــور �سعيـــــــد بن حميـــد بن �سعيد احلرملـــــــــــي9
ع�سوامديـــــر دائــرة التنمية الجتماعيــة مبحافظة جنوب الباطنة

ع�سواعلـــــــــــــي بن �سعيـــــــــــــــــــــــد بن خلـــــــــــــــــــف العبــــــــــــــــــــري10
ع�سواخميــــــــــــ�س بن �ســــــــــــــرور بن خلفـــــــــــــان ال�سكيلـــــــــــــــي11
ع�سوارا�ســــــــــــــد بن م�سعــــــــــــــــــود بن نا�ســــــــــر ال�سيابــــــــــــــــــي12
ع�سوايا�ســـــــــــــــر بن حمـــــــــــــــــــود بن خلفـــــــــــان العبــــــــــــــــــــري13



اجلريدة الر�سمية العدد )997(

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سوا�سليمـــــــــــــــان بن حممــــــــــــــــــد بن حمــــــد ال�سكيلـــــــــــــــي14
ع�سواخليفــــــــــــــة بن �سيـــــــــــــــف بن خميــــــــــ�س املعمــــــــــــــــــــري15
ع�سوازاهـــــــــــــر بن خلفـــــــــــــان بن زاهـــــــــــــــــر اخلزيــــــــــــــــــــري16
ع�سواعبداللــــــــــــــه بن �سيــــــــــف بن حمــــــــــــــاد اخلرو�ســـــــــــي17
ع�سوايعقــــــــوب بن �سالــــــــــــح بن حممـــــــــد العبيدانــــــــــــــــــي18
ع�سوانا�ســــــــــر بن من�ســــــــــــــور بن مرهـــــــــون الريامــــــــــــــــي19
ع�سوابــــــــــــــدر بن مـــــــــالـك بن �سيــــــــــــــــــــف املعولـــــــــــــــــــــــــــــــــــي20
ع�سوا�سالــــــــــــــــم بن علــــــــــــــــــــي بن �سعيـــــــــــــــــد الناعبـــــــــــــــــــــي21
ع�سوانا�ســـــــــــــر بن علــــــــــــــــي بن �سبيــــــــــــــــــــح املالكـــــــــــــــــــــــــــي22
ع�سوارا�ســـــــــــــــــد بن خميـــــــــــ�س بن عبداللـــــــــــه الهـــــــــــــــادي23
ع�سوايون�س بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن البلو�ســـــــي24
ع�سواخالـــــــــــــــــد بن خلفـــــــــان بن حممـــــــــــــــــد الر�سيـــــــــدي25
ع�سواخميـــــــــــ�س بن عامـــــــــــــــــر بن حمــــــــــــــد امل�سيفــــــــــــــري26
ع�سواحمـــــــــــــــود بن �سعيـــــــــــــــــــــد بن بــــــــــدر البلو�ســـــــــــــــــــــــي27
ع�سوايو�ســـــــــف بن عبدالرحمـــــــــــن بن حمـــــــد املجينــــــــــي28
ع�سوا�سعـــــــــود بن عبدالرحيـــــــــــــم بن اإ�سحـــاق البلو�ســـــــي29
ع�سواعبداللــــــــــه بن �سالــــــــــــم بن عبداللــــــــــــه ال�سعـــــــــــدي30
ع�سواجعفــــــــــــــــر بن عبداللــــــــــــــــه بن علــــــــــــــي البلو�ســـــــــــي31
ع�سواحممـــــــــــــود بن مهنــــــــــــا بن خلفـــــــــــان اخلرو�ســـــــــــي32
ع�سوةحمفوظــــــــة بنت حمــــــــــــــد بن �سعيـــــــــــد العامريـــــــــة33

حميــــــــــــــــد بن �سيــــــــــــــــــــف بن حممـــــــــــــد البـــــــــــــــــادي34
مــــــــــــديـــــــــــر بلديــــــــــــــــــة الر�ستـــــــــــــــــاق

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب الباطنة
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب ال�ضرقية

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ عبداللـه بن م�ستهيل بن �سامل �سما�س1
رئي�ساحمافـــــــــــــــــــظ جنـــــــــــــــــوب ال�سرقيــــــــــــــــــة

العميــــــــــــد �سالـــــــــــم بن حممـــــــــد بن �سالـــم الـــــروا�س2
ع�سواقائد �سرطة حمافظة جنوب ال�سرقيـة

3
علـــــــــــــــي بن حمــــــــــــــــد بن عبداللــــه اليعقوبـــــي

مديـــر عام البلديات الإقليمية ومــــوارد امليـــــاه مبحافظة جنــــوب 
ال�سرقية

ع�سوا

4
الدكتــور عي�سى بن خلـــــف بن �سالـــــم التوبـــــــي

مديـــــر عـــام املديريــــة العامـــــة للرتبيــــة والتعليم مبحافظـــــة 
جنــــوب ال�سرقية

ع�سوا

املهند�س عبداللـه بن طالـــب بن علــي الهنائي5
ع�سوامدير عــام الإ�سكــان مبحافظـة جنـــوب ال�سرقيـــــة

حممـــــــــــــــــــــــــــد بن خميــــــــــــــــــــــ�س الفار�ســــــــــــــــــــــــي6
ع�سوامدير عام اخلدمات ال�سحية مبحافظة جنوب ال�سرقيـة

7
�سيـــــــــــــــــــف بن حمــــــــــــــد بن علــــــــــي اجلابـــــــــــري

املكلـف بت�سييــر اأعمــال املديريــة العامـــة للتنميــــة الجتماعية 
مبحافظتي جنوب ال�سرقية و�سمال ال�سرقية

ع�سوا

8
عبداللــــــــه بن �سالـــــــــم بن �سامــــــ�س احلجــــــري

مديــــر اإدارة ال�سياحـــة مبحافظتـــي جنــــوب ال�سرقيـــــة و�سمـــــال 
ال�سرقيــة

ع�سوا

9
حمـــــــــد بن حممـــــــد بن عبداللــــــه الها�سمــــــــــي

مديـــــــــر اإدارة البيئـــــــة وال�ســـــوؤون املناخيــــــة مبحافظــــــة جنــــــوب 
ال�سرقيــة

ع�سوا



اجلريدة الر�سمية العدد )997(

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سوا�سالـــــــــح بن عبداللـه بن حمـــــــد احلرتو�ســــــــي10
ع�سوا�سالـــــــــم بن عامـــــــــــــــر بن خميـــــــ�س احلربـــــــــــــي11
ع�سوانا�ســـــــــر بن �سالـــــــــــــم بن حميــــــــــد العامــــــــــــري12
ع�سوا�سالـــــــم بن عبداللـــــه بن حممــــــــــــــــد املخينـــــــــي13
ع�سواخميـــــــــ�س بن نا�ســـــــــــــر بن را�ســـــــــــــــد العلـــــــــوي14
ع�سواحمـــــــد بن جمعـــــــة بن حمــــــــــــــــد العرميــــــــــــــــــي15
ع�سواجا�ســــــــم بن حممـــــد بن حمـــــــــــــد الرا�سبـــــــــــــــي16
ع�سواحمــــــــــــــــــد بن حليـــــــــــ�س بن �سالــــم الها�سمــــــــــي17
ع�سواعبدالعزيز بن را�ســـــــــد بن حممـــــــــد احل�سنـــي18
ع�سوا�سالــح بن عامـــــــــر بن �سلطـــــــــان امل�سايخـــــــــــــي19
ع�سواحمـــــــــمــــــد بن �سالـــــــــم بن علـــــــــــي الكا�سبـــــــــــي20
ع�سوا�سيـــــــــف بن �سالــــــــــــــم بن را�ســـــــــــــد ال�سنيـــــــــدي21
ع�سوافايـــــــــل بن حمــــــــــــــد بن خربـــــــــــو�س الزرعـــــــــي22
ع�سوا�سعيـــــــــــــد بن نا�ســـــــــر بن حممد ال�ساعــــــــــــدي23
ّــــــم العرميــــــــــي24 ع�سواحممـــــــــد بن مبـــــــــارك بن �سليـ
ّــــــــم بن خميـــــــ�س الفار�ســـــــي25 ع�سوانا�ســــــــــــــر بن �سليـ
ع�سواحممــــــد بن علــــــــي بن حممـــــــــد ال�سواعـــــــــــــي26
ع�سواعبداللـه بن عامـــــــر بن را�ســـــــــــد الكا�سبـــــــــــــــــي27

املهنــد�س �سليمـان بن حمـد بن حميـد ال�سنيدي28
مــــــــــديــــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــة �ســــــــــــــــــــور

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب ال�سرقية
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة �ضمال ال�ضرقية

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ يحيى بن حمود بن حمد املعمري 1
رئي�ساحمافــــــــــــــــظ �سمـــــــــــــــــــال ال�سرقيـــــــــــــــــــة

العقيــــد �سالـــم بن را�ســـد بن خميــــ�س العلــــوي2
ع�سواقائـد �سرطة حمافظة �سمال ال�سرقية

3
�سعيــــــــــد بن �سليـــــــــــم بن عبداللـــــــه الكلبانــــــــــي

مدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة �سمال 
ال�سرقية

ع�سوا

4
الدكتور علي بن نا�سر بن عبداللـه احلرا�سي

مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �سمال 
ال�سرقيـة

ع�سوا

الدكتــــــــــــــــــــور علـــــــــــي بن عامـــــــــــر ال�ســـــــــــــــاوي5
ع�سوامدير عام اخلدمات ال�سحية مبحافظة �سمال ال�سرقيـة

عبداللــــــــــه بن جمعـــــــة بن حممــــــد الها�سمــــــي6
ع�سوامدير دائرة الإ�سكان باإبراء مبحافظة �سمال ال�سرقية

7
عبداللـــــه بن �سالـــــم بن �سامـــــــ�س احلجـــــــــــــري

اإدارة ال�سياحـــــة مبحافظتي جنوب ال�سرقيـــة و�سمـال  مديـــر 
ال�سرقيـة

ع�سوا

نـــــــــــزار بن �سالــــــــــم بن حممـــــــــــــــد اآل فنـــــــــــــــــــــه8
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة �سمال ال�سرقيـة

حمــــــــــود بن �سالــــــــــــــم بن �سعيــــــــــــــد املنجـــــــــــــــــي9
ع�سوامدير دائرة التنميـة الجتماعية مبحافظة �سمال ال�سرقيــة

ع�سواعبداللــــــه بن �سعيـــــــــد بن اأحمـــــــــد امل�سكـــــــــــــري10
ع�سواعــــــــــــــــواد بن علـــــــــي بن م�سعـــــــــود الأبـــــــــــــــــروي11
ع�سواحممـــــــــد بن اأحمــــــد بن م�سعــــــــــود احلب�ســــــــــــي12
ع�سوامهنــــــــا بن حممـــــــــد بن �سعيـــــــــــــــــــــد الفـــــــــزاري13
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ع�سوا�سعيـــــــــــــد بن �سالــــــــــــم بن حمــــــــــود ال�سبيبــــــــــــي14

ع�سوااأحمـــــــــــــد بن نا�ســــــــــــر بن را�ســــــــد املحروقــــــــــي15

ع�سواالعبـــــــــد بن عبداللــــــــــــــه بن علـي اجلحافـــــــــــــــي16

ع�سواحميـــــــــد بن �سلطــــــــان بن حمــــــود اجلحافـــــــــــي17

ع�سواحممــــــــــد بن بــــــــــــدر بن �سالــــــــــــم احلجــــــــــــــــري18

ع�سوا�سالـــــم بن خويـــــــــدم بن علـــــــــــــــــــي الوهيبـــــــــــــــي19

ع�سوا�سعيـــــــــد بن اأحمـــــــــــد بن عامــــــــــــــــــــر ال�سعـــــــدي20

ع�سوااأحمـــــــــد بن عبداللـــــــه بن حمــــــــــــــد احلارثــــــــــي21

ع�سواحمـــــــــود بن �سعيـــــــــــــــــــد بن �سيـــــــــــــف ال�سعـــــــدي22

ع�سواخميـ�س بن عبداللــــــــــــــه بن �سالــــــــــم ال�سعـــــــــدي23

ع�سوا�سالـــــم بن عبداللـــــــــــــــــه بن �سيـــــــــف احل�سنــــــــــي24

ع�سوانا�ســـــــــر بن �سعـــــــــــــــــــــود بن نا�ســـــر احلنظلــــــــي25

ع�سوابـــــــــــــــدر بن �سيـــــــــــــــــف بن �سليمــــــــــــان املالكــــــــــــي26

ع�سوةعليــــــــــاء بنت نا�ســــــــــر بن حممــــــــــد امل�سكريــــــــة27

عبداللــــــــــــــــه بن علـــــــــــــــــــــــــــــي احلــــمحــــامــــــــــــــــــي28
مـــــــــــــديــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــــة اإبـــــــــــــــراء

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة �سمال ال�سرقية
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الظاهرة

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعـــــادة ال�سيــــخ �سيف بن حمري بن حممد ال�سحـــي1
رئي�ساحمافــــــــــــــــــــــــــــــــظ الظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

العقيـــــــد �سالـــــــم بن حممــــــــد بن جمعــــة احلارثـــــــي2
ع�سواقائـــــــد �سرطـــــــــة حمافظــــــــة الظاهـــــــــــــــــرة

حممــــــــــــد بن مو�ســــــــــــى بن جمعــــــــــة الزدجالــــــــــــــــــي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الظاهـرة

حمــــــــــــــــــد بن �سالــــــــــــــــم بن �سعيــــــــــــــــد النعمانــــــــــــــــــي4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الظاهرة

املهند�س خمي�س بن �سيف بن زهران اآل عبدال�سالم5
ع�سوامديـــر عــــام الإ�سكــــان مبحافظــــــــــة الظاهــــــرة

علـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــن عبداللـــــــــــــــــــــــــــــــــه احلب�ســـــــــــــــــــــــــــي6
ع�سوامديــر عام اخلدمــات ال�سحيــة مبحافظة الظاهـــرة

7
خميـــــــــــــــــ�س بن زاهــــــــــــــــــــر بن �سليـــــــــــــــــــم الفهـــــــــــدي

مديــــر عــــام املديريــــة العامـــة للتنميــــة الجتماعيـــة مبحافظة 
الظاهرة

ع�سوا

�سيــــــــــــــــــــف بـــن �سالــــــــــــــــم بـــــن علـــــــــــــــــــي الكلبانـــــــــــــي8
ع�سوامديـــر اإدارة ال�سياحــة مبحافظتي الربميي والظاهرة

عامــــــــــــــــــر بــــن علـــــــــــــــي بــــن حمــــــــــــــــــدان الهنائــــــــــــي9
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة الظاهرة

ع�سوا�سهـــــــــــــــــــــــم بن را�ســــــــــــــــــــــــد بن �سيـــــــف ال�سهومــــــــــــــي10
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

ع�سوا�سنيـــــــــدي بن حميــــــــــــد بن �سنيـــــــــــــــدي ال�سعيلـــــــــــــــي11

ع�سوا�سلطـــــــــــــــــــان بن مبـــــــــارك بن خليفــــــــــــــــــة الكلبانـــــــي12

ع�سوا�سعيــــــــــــــــد بن خليفـــــــــــــــة بن �سيـــــــــــــــــف ال�سعيـــــــــــــدي13

ع�سواعلـــــــــي بن حممــــــــــــــــــد بن علـــــــــــــــــــــي النا�ســــــــــــــــــــــري14

ع�سواحميـــــــــد بن م�سعــــــــــــــــود بن عبداللــــــــــــــــه ال�سملــــــــــــي15

ع�سواحممـــــــــــــــــــــد بن �سالــــــــــــــــــح بن علـــــــــــــــي البــــــــــــــــــــادي16

ع�سوام�سعــــــــــــود بن مبــــــــارك بن م�سعـــــــــــــــــــود العلـــــــــــــــــوي17

ع�سوا�سيـــــــــف بن عبداللـــــــــــــــــه بن �سعيـــــــــــــــــد الربخــــــــــــــــــي18

ع�سواالعطــــــــــــــــا�س بن حممـــــــــــــــــد بن �سيـــــــف الزيــــــــــــــــدي19

ع�سوا�سليمـــــــــــــــان بن عبداللـــــــــــــــــه بن حمــــــــد الكلبانــــــــــــي20

ع�سواعبداللـــــه بن م�سعـــــــــــــود بن را�ســــــــــــــد العلــــــــــــــــــــــــــوي21

ح�ســــــــــــــــــن بــــن علـــــــــــــــــي بــــن حممــــــــــــــد الهوتــــــــــــــــي22
مـــــــــــديــــــــــــــــر بلديــــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــري

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الظاهرة
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الو�ضطى
ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيخ مع�سد بن حممد بن عبداللـه اليعقوبــي1

رئي�ساحمافــــــــــــــــــــظ الو�سطـــــــــــــــــــــــى

العقيد خمي�س بن جمعــة بن م�سبـــح البهلويل2
ع�سواقائـــــــــــد �سرطـــــــــــة حمافظـــــــــة الو�سطـــــــــــى

حممــــــــــــــــد بــــن �سيـــــف بـــن حممــــــــد التوبــــــــــــــي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الو�سـطى

�سالـــــــــم بــــن �سعيــــــــــــــد بـــن م�سلـــــــم املع�سنــــــــــــــــي4
ع�سوامديــــر اإدارة الرتبيـــة والتعليـــم مبحافظـــــة الو�سطــــى

حمـــــــدان بــــــن را�ســـــــــــــــد بــــــن علــــــي امل�سيفــــــري5
ع�سوامـــديــر دائـرة الإ�سكـان بهيماء مبحافظـــــة الو�سطــــــــــى

اأحمــــــــــــــد بـــــن حممــــــــــــــد هديــــــــــــــــــه املهــــــــــــــــري6
ع�سوامديـــر دائرة اخلدمات ال�سحية مبحافظة الو�سطـــــــى

مو�ســـــى بــــن عي�ســــى بــــن �سالـــــــــــــــح الريامــــــــــي7
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحة مبحافظتي الداخلية والو�سطـــى

8
املهنــــد�س �سعيــــد بن نا�ســـر بن علــــي العبدلــــي

املكلف بت�سييــــر اأعمـــــال مديــــر اإدارة البيئــــة وال�سوؤون املناخيـــــــــة 
مبحافظــــــــــــــة الو�سطـــــــــــــــــــى

ع�سوا

�سالــــم بــن حممــــــــــــد بـــن نا�ســـــــر املحروقـــــــــــــــي9
ع�سوامدير دائرة التنمية الجتماعية مبحافظة الو�سطـى

ع�سوا�سعيــــــــــد بن مبــــــارك بن �سقـــــــر احلر�سو�ســــــــــي10
ع�سوامبـــارك بن �سعيـــــد بن �سهيـــــــــل احلر�سو�ســـــــــــــي11
ع�سواثوينــــــــــــي بن نا�ســـــــــر بن علــــــــــــــــي اجلحافــــــــــــي12
ع�سوا�سعيــــــــــد بن �سيـــــــــــــــــف بن نبهـــــــان احلكمانـــــــــــي13
ع�سوا�سبيــــــح بن را�ســــــــــــــــــــــد بن �سعيـــــــــد اجلنيبـــــــــــي14
ع�سوا�سعيـــــــد بن �سالـــــــــــــح بن حمـــــــدون اجلنيبــــــــــــي15
ع�سوا�سعيـــــد بن ربيـــع بن ب�سيـــر الغزيلي اجلنيبـــــــــي16
ع�سوازايـــــــــــد بن عبـــــــــــــــدون بن م�سلــــــــــم اجلنيبــــــــــــي17
ع�سواعبيــــــــــــد بن حممـــــــد بن �سعيـــــــــــد احلكمانـــــــــــي18
ع�سواحممــــــد بن �سالـــــــم بن �سهيــــــــــــل احلر�سو�ســــــــي19
حمــــــــــــــــــــــــــــــود بن جمعـــــــــــــــــــــــــــة الها�سمـــــــــــــــــــــــــــي20

مديــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــة هيمـــــــــــــــــــــــــــــــاء
اأمينا لل�سر

ومقررا للمجل�س


