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االدعـــاء العـــام
قـــــرار 

 رقم 2013/342
ب�شـاأن تعيــني وكــالء ادعــاء عــام اأوائــل

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 

واإلـى قانون االدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92 ،

واإلـى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/110 باإ�سدار جدول رواتب وعالوات وبدالت الق�ساة 

واأع�ساء حمكمة الق�ساء االإداري واأع�ساء االدعاء العام ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/25 القا�سي با�ستقالل االدعاء العام ،

وبعــــد موافقـــــــة جملـــــــ�س ال�ســــوؤون االإداريــــة فـي جل�ستــــــــه رقـــــم 2013/4 املنعقــــــدة بتاريـــــخ 

8 مايو 2013م ،

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعين التالية اأ�سماوؤهم بوظيفة وكيل ادعاء عام اأول :

1 - �سلطـان بــن �سالــم بــن �سعيــد المحـرزي .

2 - ثريــــا بنــت خليفــة بــن مبــارك الرحبيــة .

3 - يو�ســـــف بـــن اأحمـــــد بـــن علــــــي النقبـــــــي .

4 - اأحمـــد بــــن حمـــــد بــــن �سعـــود الرواحــــي .

5 - يعرب بن عبداللـه بن محمد ال�سيعري .

6 - �سعـــود بــــن �سالـــح بــــن اأحمـــد المعولـــي .

7 - �سريفـة بنـت حمــدان بـن حمـد اللمكيــــة .
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8 - محمـــد بـــن �سعيـــد بـــن حمـد الكا�سبــي .

9 - اأحمـــد بـن �سعيـــد بـــن �سالــح الحب�ســـي .

10 - خلفــــان بــن �سعيـــد بـــن علــي المعولــــي .

11 - �سالــم بـن �سلطـان بـن �سعيد الها�سمــــي .

12 - عيــــ�سى بــــن �سالــم بـــن �سهيـــل حـــاردان . 

13 - منـال بنت حمــد بــن حمــود ال�سعيديــــة .

14 - محمـــــد بــــن اأحمـــد بــن زايـــد الهنائـــي .

15 - عمـاد بن محمـــد بـــن علــي الحمدانـــــي .

16 - خال�سة بنت محمد بن حمود الندابية .

17 - ب�ســـــر بـــن محمــد بــن اأحمــد الح�سنـــي .

18 - نـــوال بنـت را�ســد بــن �سالــم ال�سعيديـــة .

19 - حاتــم بـن محمــد بـــن �سعيــد الكيومـــي . 

20 - �سالـــم بــــن علــــي بـــن حميــــد البلو�ســـي .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي الجـريدة الر�سمية ، ويعمـل به اعتبارا من 2013/3/1م .

�شـدر فـي : 6    من رجـــــــــــب 1434هـ

املـوافـــــق : 16 من مــايــــــــــو 2013م

ح�شني بن علي بن زاهر الهاليل                                                                                                   

                                                                                           املدعـــــــــــــي العــــــــــــــام
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