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مكتـب وزيـر الدولــة وحمافـظ ظفــار

قــرار وزاري 

رقـــم 2016/125

ـة ظفـار انيـة فـي حماف سـا املجلــ�س البلـدي للفتـرة ال بت�سميـة اأع

ا�ستنادا اإ قانون املجال�ص البلـــدية ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطا رقم 2011/116 ،

يــــــة لقـــانـــــون املجالــــــ�ص البلـــــدية ال�ســــــادرة بالقــــــرار الديـــــــــوا  ـــــــة التنفـــي واإلـــى الال

رقــم 2012/15 ،

ابـــات املجالـــ�ص البلديـــة  ية لنت ــ النها واإلـى بيــان معالــي ال�سيــد وزيــر الداخلية بالنتا

ة الثانيـة ال�سادر بتاري 26 من ربي الأول 1438هـ ، املوافق 26 من دي�سم 2016م ،  للف

ة العامة ، وبناء على ما تقت�سي امل�سل

تـقـــرر 

ة االأولـــــ املــا

مـة  ة الثانيـة فـي حمافظـة ظفـار من الأ�سمـاء الـواردة فـي القا ي�سـكـل املجلــ�ص البلـدي للف

املرفقــة اعتبــارا من الأول من ينايــــر 2017م .

انيــــة ة ال املــا

ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .  ين�سر ه

�ســدر فـي  28 من ربيـ االأو 1438هـ

ي�سمبـــــــر 2016 املـوافـــــ  28 من 
مو البو�سعيدي حممد بن �سلطان بن 
وزيـــــــــــر الدولــــــــــــــــة وحمافـــــــــــــــــــ ظفـــــــــــــــــار
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ــة ظفــار  انيـة فـي حماف مـة بت�سكيــ املجلـ�س البلــدي للفتـرة ال قا

ال�سفةاال�ســــــــــــــــــم

1
�سعادة ال�سيــ  �سا بن عوفي بن عبداللـ ال�سنفري

يـــــــــــــــــــــ�ص بلــــــــــــــــــــــدية ظفــــــــــــــــــــــار ر
ي�سا ر

2
ريبــــــــي �سعـــــــــادة  �سيـــــــــــ بــــــن اأحمــــــــد بـن �سعيـــــــــد ال

والــــــــــــي رخيــــــــــــــــــــوت
ي�ص با للر نا

3
العميــد  حم�ســــن بـــن اأحمــــــد بــــــن عبداللـــــــ العبـــــري

ــد �ســرطــة حمافظـــــــــة ظفــــــــــار قا
ع�سوا

4
املهنــــد�ص  عبــدالقــــادر بــــن اأحمــــد بـــن علــــوي احلــــداد

يـــــــــ�ص بلــــــــــــدية ظفـــــار ـــــــــــ ر نا
ع�سوا

5
الفا�ســل  حمـــــد بـــن خلفــــان بـــــن عبداللــــ الرا�ســـــدي

افظــــــة ظفــار  بيـــــة والتعليـــــم  مديـــــــر عــــــام ال
ع�سوا

6
ـــــي الدكتــــور  خالـــــد بـــــن حممــــــد بـــــــن �سعيــــــــد امل�سي

افظــــة ظفـــــار يــة  مديــــر عـــــــام اخلدمـــات ال�س
ع�سوا

7
املهنــــد�ص  حممـــد بــن مبـــارك بـــــن م�سلـــــــم اجلابــــــــري

افظــــــــــــــة ظفـــــــــــــــار مديـــــــــــــر عـــــــــــــــام الإ�سكـــــــــان 
ع�سوا

8
الفا�ســــــل  مرهـــــون بــــن �سعيـــد بـــن مبــــارك العامــــري

افظـــــــــــــــــة ظفـــــــــــــــار مديــــــــــــــر عــــــــــــام ال�ســياحــــة 
ع�سوا

9
الفا�ســــــل  اأحمد بـن عبداللــ بن حمــرو�ص ال�سيعــري

افظـة ظفار ة وال�سوون املناخية  مديـر عام البي
ع�سوا
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ال�سفةاال�ســــــــــــــــــم

10
الفا�ســــــل  عبداللــــ بـــن �سليمـــان بــن �سعيــد ال�سابعـــي

افظـــــة ظفـــــار مدير عام التنمـــــية الجتماعيـــة 
ع�سوا

ع�سواحممـــــــــــــــــــــد بن �سعيــــــــــــــــــد بن �سهيـــــــــــــــــل ك�ســـــــــــــــــو11

ع�سواخالــــــــــــد بن �سلطـــــــــــان بـــن اأحمــــــــــــــد بيــــ �سعيـــــــــــــــد12

ـــــــــــري13 فــــــــــــرم ال�س ع�سواعلـــــــــي بن �سعيــــــــــــد بن عمـــــــــر 

ع�سوااأحمــــــــد بن �سالـــــم بن طمطيـــــم حـــــــوا�ص العامــــــري14

ع�سوا�سنـــــــــــــــــــــد بن ح�سيــــــــــــــــــن بن �سعــــــــــــــــــــد ال�سيــــــــــــــــــــــــ15

ع�سوااأحمـــــــد بن حممـــــــــد بن �سعيــــــد بي علــــــي �سليمـــان16

ع�سوا�سالــــــــــــــــــــم بن حمــــــــــــــــــــــاد بن علــــــــــــــــــــــي املع�سنــــــــــــــــــي17

ــــــــــــــــــــري18 ع�سواحممــــــــــــد بن معتــــــــــو بــــــن �سعيــــــــــــد ال�س

ع�سواعبــداللـــــــ بن حممــــد بن اأحمــــد عجبـــــون قيطــــــون19

ع�سواعامــــــــــــــــــر بــــــــن حمـــــــــــــاد بـــــن عامـــــــــــــر العمـــــــــــــــــــري20

ع�سواعبــداللـــــــــ بــــــن �سعيــــــــــــد بـــــــن �سهيــــــــــــل العمـــــــــــــري21

ع�سوا�سالـــــــــــــم بــــــــن �سعيــــــــــــــــد بــــــن م�سلــــــــــم العامـــــــــــــــري22

ــــــــــــــــــوا�ص23 ع�سوافهــــــــــــــــــد بــــــــن اأحمـــــــــــــــد بـــــــن اأحمــــــــــــــد 

مـة بت�سكيـل املجلـ�ص البلـدي للفتـرة الثانيـة فـي حمافظـة ظفـار  تاب  قا
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ال�سفةاال�ســــــــــــــــــم

ع�سوامرهــــون بن �سالــم بن علـــــــي احلمــــر بن كثري24

ع�سوااأحمــــــــــد بن حممـــــــــد بن �سعيـــــــــد العامــــــــري25

ع�سوا�سعيـــــــــــــد بن �سالـــــــــم بن اأحمـــــــــــــــد �سمــــــــــــا�ص26

يــــــــ�ص زعبنــــــــوت27 ـــــــــوت بن ن ع�سوام�سلــــم بن مب

ع�سوا�سعيـــد بن اأحمــد بن مهان�ص �سـار قم�سيـــ28

ـان امل�سهلـــي29 ع�سوا�سعيــد بن ح�سن بن �سطــ �سم

يــــــــ ال�سع�سعــــــي30 ــــوت بن حممـــــد بن ب ع�سوامب

وعــــار31 ع�سوا�سعيـــــد بن �سالـــم بن النفتـــــ �سعيفـــوت 

ــــــــري32 ع�سواعبـــدالــــر بـن �سعــــــد بـن قا�ســـــم البط

ــــــــــي33 ع�سواخالـــــــــد بن م�سلــــــــــم بن حديــــــــــــد العر

ع�سواعلـــــــي بن حممـــد بن فــــرج طاهـــــــر املهــــــــــــري34

ع�سواعبدال�ســالم بن عبداللــ بن �سعيــد الــــروا�ص35

عمي36 ي ال ع�سوااملهند�ص  اأحمد بن عو�ص بن ب

�سالــم بن اأحمــد بن عامــر املـردو الكثيــــري37
اأمينـــــــا لل�ســــــــــر

ومقـــررا للمجلـــــ�ص

مـة بت�سكيـل املجلـ�ص البلـدي للفتـرة الثانيـة فـي حمافظـة ظفـار  تاب  قا
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