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مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
قــرار وزاري 

رقـــم 2012/501
بت�ضمية اأع�ضاء املجل�س البلدي للفرتة الأوىل

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلـــدية ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،
واإلـــى الالئحـــــــة التنفـــيذيــــــة لقـــانـــــون املجالــــــ�س البلـــــدية ال�ســــــادرة بالقــــــرار الديـــــــــواين 

رقــم 2012/15 ،
واإلـــى بيان معالـي ال�سيــد وزيــر الداخليــة بالنتائـج النهـــائيــة النتخـابــات اأع�ســاء املجالـــ�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�ســــكل املجلــــ�س البلـــدي للفرتة االأوىل فـي حمافظة ظفار من االأ�سماء الواردة فـي الك�سوف 

املرفقة اعتبارا من 30 دي�سمرب2012م .

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

�ضــدر فـي : 16 من �ضفـــــــــر 1434هـ
املـوافـــــق : 30 من دي�ضمبــر 2012م

حممد بن �ضلطان بن حمود البو�ضعيدي
وزيـــــــــــر الدولــــــــــــــــة وحمافـــــــــــــــــــظ ظفـــــــــــــــــار
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة ظفار 

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ/�سامل بن عوفيت بن عبداللـه ال�سـنفري1
رئي�سارئيــــــــــــــــــــ�س بلـــــــــــــــــــــدية ظفـــــــــــــــــــار

�سعادة ال�سيخ/عامـــــر بن �سالـــــم بن حمــــــــاد ك�ســــــــــــــوب2
نائبا للرئي�سوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثمــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــت

العميد/م�ســـلــــــــــم بن �ســــــــــــــامل بن حمـــــــــد اجلنيبـــــــــــي3
ع�سواقائــد �ســرطة حمافظـــــــــة ظفــــــــــار

املهند�س/عبد القـــــــادر بن اأحمد بن علـــــــوي احلــــــــــداد4
ع�سوانائـــــــــــب رئيـــــــــ�س بلــــــــــــدية ظفـــــار

الفا�سل/حمــــد بن خلفـــــــان بن عبداللــــه الرا�ســـــــــــدي5
ع�سوامديــــــر عـــــــام الرتبيـــــة والتعلــيــــم مبحافظـــــة ظفــــــــــار 

الدكتــــــور/خالــــد بن حممـــــــــــد  بن �سـعيــــــد امل�سيخـــــــي6
ع�سوامديــــر عـــــــــام اخلدمــــــات ال�سحيـــــة مبحافظــــة ظفـــــار

الفا�سل/�سعيـــــــــــد بن اأحمـــــــــــد بن �ســـــــــــامل الكثيـــــــــري7
ع�سوامديـــــــــــــر عـــــــــــــــام االإ�سكـــــــــان مبحافظــــــــــــــة ظفــــــــــــــــــــــار

الفا�سل/خالــــــــــــد بن م�سلــــــــــــــم بن �سالـــــــــم الــــــــــروا�س8
ع�سوامديــــــــــــــر عــــــــــــام ال�ســـــــــــــياحة مبحافظـــــــــــــــــة ظفــــــــــــــار

الفا�سل/�ســــــــالـــــــــم بن فــــــــــرج بن �سالـــــــــــــــم الهـزيلــــــــي9
ع�سوامدير عام البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظـة ظفـــــــــار

الفا�سل/عبدالـلــــــــــــه بن �ســـليمان بن �سعيد ال�سابعـــــــي10
ع�سوامدير عام التنمـــــــية االجتماعيـــــــة مبحافظـــــة ظفـــــــار
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سوا�سالـــــــم بن عــــــــــــو�س بن �سعيـــــــــــــــد اليافعــــــــــــي 11

ع�سواعمـــــــار بن مرهــــــــــــون بن اأحمــــــــــــــد املرهــــــــــون12

ع�سواعلــــــــــــي بن �ســـــــــــــهيل بن علـــــــــــــــي تبــــــــــــــــــــــــــوك 13

ع�سواعلــــــــي بن م�ســــــــــعود بن جمـــــــــادح  الكثيـــــــــري14

ع�سواعلـــــــي بن �ســـــــــــــعيد بن اأحمـــــــــــــد الربعمــــــــــــــي 15

ع�سواها�ســــــم بن طاهــــــــر بن عبداللـه اآل اإبراهــــــــيم 16

ع�سواحممــــــــد بن معـــــــتوق بن �ســـــــــعيد ال�ســـــــــحري17

ع�سواعلـــــــــــــي بن اأحمـــــــــــــــد بن �ســــــــــــــامل املع�ســـــــــــــني 18

ع�سواعامـــــــــــر بن حمــــــــــــاد بن عامـــــــــــــــر العمـــــــــــري 19

ع�سواعلـــــــــــــوي بن حم�ســـــــــــــــن بن علــــــــوي باعلــــوي 20

ع�سوام�سـتهيل بن حممد بن م�سلم رجحيت املهري21

ع�سوااأحمــــــــــــــــد بن �ســـــــــــــما�س بن �ســـــــــــامل �سمـــــــــا�س 22

ع�سوابخيت بن اأحمد بن بخيت احلمـــــــر الكثيــــــري23

ع�سواعـــــارف بن �ســـــــــــامل بن حممــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــداد 24

ع�سوااأحمـــــــــد بن �ســــــــــــــامل بن بخيـــــــــــــــت حــــــــــــاردان 25

ع�سواحممــــــــــــد بن �ســـــــــــــــعد بن �ســـــــــــنكور رعفيــــــــت 26

ع�سواع�ســـــــــــام بن حممـــــــــــد بن عبداللــــه زعبـــــنوت 27

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة ظفار :
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

ع�سوا�ســـــــــــــامل بن بخيـــــــــــــــــت بن �ســــــــــــامل العفـــــاري 28

ع�سوا�ســــــــــــــــــهيل بن �ســـــــــــــعيد بن ميــــــاح امل�ســـــــــــــهلي 29

ع�سوامبخوت بن �سامل بن خويتم م�سن بيت كثــيـــر30

ع�سوا�ســـــــلطان بن زايـــــــــد بن حممـــــــــــد البطحــــري31

ع�سواحممـــــــــــد بن دالكــــــــم بن �سهيل عزاب املهـــري32

ع�سوابخيــــــت بن عامـر بن �سـعيد ليقـــاط العمـــــري 33

ع�سوا�ســــــعيد بن حممــد بن جمعــان طوه ال�ســحري34

ع�سواحممــــــــد بن �ســــــــهيل بن م�ســـــــلم اأدحــار قطـن35

ع�سوام�سطفــــى بن عبدالقـــــــــادر بن �سامل الغ�ساين36

اأمينا لل�سر�ســــــــامل بن اأحمـــــد بن عامر املردوف الكثريي37
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة ظفار :


