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االدعـــاء العـــام

قـــــرار 

 رقـم 2014/178

بتعيـني اأع�ضـاء باالدعـاء العـام

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 2014/4 بتعديــل جــدول رواتــب وعــالوات وبــدالت الق�ســاة 

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

وبـعــــد موافقـــــة جملـــــ�س ال�ســــوؤون االإداريـــــــة للق�ساء باخلطـــــــاب رقــــــــم د/م ر/ 36 /2014م 

بتاريــــخ 22 جمادى الثانية 1435هـ املوافق 22 ابريل 2014م ،

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعيـن التاليــة اأ�سماوؤهــم بوظيفــة رئيــ�س ادعــاء عــام :

1 - اأحمـــد بن �سعيــــد بن نا�ســـــر الجهـــــوري .

2 - �سعيــــد بن محمــــد بن �سعيـــد المقبالـــــي .

3 - كوثــــر بنت تغلــب بن هـــــــالل البروانيـــــة .

4 - �سبحـــة بنت �سالــــم بن م�سلــــم ال�سكيليـة .

5 - اأميـــرة بنت علــــي بن محمـــد ال�سعيديـــــة .

6 - ح�سيـــــــن بن علـــــــي بن �سالــــــــم ال�سنانــــــي .

7 - نـــــــوار بنت �سـيـــف بن اأحمـــــــد المعوليـــــة .
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8 - �سعــــــود بن محمــــد بن �سلطــــان العــــزري .

9 - مي�ساء بنت زهران بن مح�سن الرقي�سية .

10 - محمـــد بن �سعيــد بن �سليمـان الرا�ســدي .

11 - حمــــد بن �سليمــــان بن عامـــــــر البلو�ســـي .

12 - محمـــود بن اأحمــــد بن عامــــر ال�سعــــــدي . 

13 - خالـــــد بن اأحمـــــد بن را�ســــــد الخنب�ســــــي .

14 - وليــــد بن �سعيـــد بن محمـــد الخرو�ســي .

15 - �سلطـــان بن محمـــد بن �سالـــح البلو�سـي .

16 - هبـة بنت عبداللـه بن �سعيد المحروقيـة .

17 - خليفـــــة بن علــــي بن نا�ســـــــر الخنب�ســـــي .

18 - حـــارث بن خلفـــان بن عثمـــان ال�سقــــري .

19 - �سيـــــــف بن �سعيـــــــد بن �سيـــــــــف ال�سلتـــــي . 

20 - محمـــود بن اأحمـــد بن بدر ال�سم�سامـــي .

21 - عبدالمجيد بن محمد بن زاهر الهنائي .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي الجـريدة الر�سمية ، ويعمـل به اعتبارا من 2014/2/1م .

�ضـدر فـي : 23 من جمادى الثانية 1435هـ

املـوافـــــق : 23 من ابريــــــــــــــــــــل 2014م

ح�ضني بن علي بن زاهر الهاليل                                                                                                   

                                                                                           املدعـــــــــــــي العــــــــــــــام


