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اجلريدة الر�سمية العدد )898(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/61    

باإجراء تنقالت وتعيينات فى ال�سلك الدبلوما�سى

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/32 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :  ينقل ال�سفـراء الـتـالـيـة اأ�سمـاوؤهــم اإىل ديــوان عــام وزارة الـخارجيــة :

1 - �سعـــيد بن علــي بن �سالـم الكلبانـــي �سفرينــا لدى اململكــة العربيــة 

ال�سعودية .

2 - ح�سيــن بن علي بن عبداللطيـــف �سفرينـــــا لـــدى اململكـــــة املتحـــدة 

لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�سمالية .

3 - �سالــــــم بن علـــي بن عمــــــر بايعقـــــوب امل�سيخــــــــي �سفرينـــــــــا لــــــــدى 

مملكـــة البحرين .

4 - عبداللـــــه بن حممــــــــد بن عبداللــــــــه الفار�ســــــي �سفرينـــــــــــا لـــــــــدى 

اململكة املغربية .

5 - خديجـــــــة بنت ح�ســـــــن بن �سلمــــــــان اللواتيـــــــة �سفريتنـــــــا لــــــدى 

مملكة هولندا .

6 - را�سد بن مبارك بن را�سد الغيالين �سفرينا لدى دولة قطر .

7 - ال�سيــــخ عبداللـــــه بن زاهــــر بن �سيــــف احلو�سنــــي �سفرينــــا لـــدى 

رو�سيا الحتادية .



- 2 -

اجلريدة الر�سمية العدد )898(

املــادة الثـانيـــة :  ينقل كل من :

1 - ال�سفري ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداللـه بن زاهر الهنائي �سفرينا 

لــدى جمهوريــة م�ســـر العربيـــة ويعيـــن �سفيــرا لنــا فــوق العــادة     

ومفو�ســـا لــــدى اململكـــــة املتحـــــدة لربيطانيـــــا العظمـــى واإيرلنــــدا    

ال�سمالية .

2 - ال�سفيــــر حممـــــد بن نا�ســــر بن حمـــــد الوهيبــــي �سفرينــا لــــدى 

جمهوريـــة تركيـــا ويعني �سفيـــرا لنا فـــوق العـــادة ومفو�ســـا لـــدى 

دولة قطر .

3 - ال�سفري ال�سيخ خليفة بن علي بن عي�سى احلارثي �سفرينا لدى 

جمهورية اأملانيا الحتادية ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا 

لدى جمهورية م�سر العربية .

4 - ال�سفيـــر مو�ســـى بن حمـــدان بن مو�ســـى الطائـــي �سفرينـــا لـــدى 

لدى  ومفو�سا  العادة  فوق  لنا  �سفريا  ويعني  كوريا  جمهورية 

اململكة املغربية .

املــادة الثـالثـــة : مينح كل من :

1 - الدكتـورة زينب بنت علي بن �سعيد القا�سميـة درجة �سفيــر وتعني 

�سفرية لنا فوق العادة ومفو�سة لدى جمهورية اأملانيا الحتادية .

2 - الوزيـــر املفـــو�س �سمــو ال�سيــد قيــ�س بن �سالــم بن علــي اآل �سعيد 

لـــدى  العـــادة ومفو�ســـا  فــوق  لنـــا  �سفيــرا  ويعيـــن  �سفيــــــــر  لقــــب 

جمهورية تركيا .
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اأحمــــد بن هــــالل بن �سعــــود  3 - الوزيــــر املفــــو�س الدكتـــور ال�سيــــد 

ومفو�سا  العادة  فوق  لنا  �سفريا  ويعني  �سفري  لقب  البو�سعيدي 

لدى اململكة العربية ال�سعودية .

4 - امل�ست�سار حممد بن عو�س بن عبدالرحمن احل�سان لقب �سفري 

ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى رو�سيا الحتادية .

5 - امل�ست�سار حممد بن �سامل بن حمود احلارثي لقب �سفري ويعني 

�سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى جمهورية كوريا .

6 - امل�ست�سار ال�سيد حممد بن حارب بن عبداللـه اآل �سعيد لقب �سفري 

ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى مملكة هولندا .

7 - امل�ست�ســـار عبداللــه بن حممـــد بن �سليمــان العامــري لقــب �سفيــر  

ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى مملكة البحرين .

املــادة الرابعــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 29 من �ســـوال  �سنة 1430هـ

املـوافـــق : 19 من اأكتوبر  �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان


