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اجلريدة الر�سمية العدد )931(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2011/31 

باإعـادة ت�سكيـل جملـ�س الـوزراء 

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعاد ت�سكيل جمل�س الوزراء برئا�ستنا على النحو الآتى : 

- �سمــــو ال�سيـــــد فهـــــد بــــن حممــود اآل �سعيـــد         نائبا لرئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء . 

- �سمـــــو ال�سيــــــد هيثـــــم بــــن طــــارق اآل �سعيـــد         وزيرا للرتاث والثقافة . 

- ال�سيد خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدى         وزيرا لديوان البالط ال�سلطانى . 

- الفريــــــــــق �سلطــــان بــــن حممــــد النعمانـــــــى         وزيرا للمكتب ال�سلطانى . 

- ال�سيـد بـدر بن �سعود بن حارب البو�سعيـدى        وزيرا م�سوؤول عن �سوؤون الدفاع . 

- ال�سيد حمود بن في�سل بن �سعيد البو�سعيدى        وزيرا للداخلية .

- يو�ســــــــــــف بــــــــن علــــــــــــوى بــــــــــــن عبداللـــــــــــــه         وزيرا م�سوؤول عن ال�سوؤون اخلارجية . 

- ال�سيخ حممد بن عبداللـه بن زاهر الهنائى        وزيرا للعدل .

- درويـــــ�س بـــــن اإ�سماعيـــل بــن علـــي البلو�ســى         وزيرا م�سوؤول عن ال�سوؤون املالية . 

- ال�سيخ عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملى         وزيرا لالأوقاف وال�سوؤون الدينية . 

- الدكتور حممد بن حمد بن �سيف الرحمى         وزيرا للنفط والغاز . 

- حمـــــــد بن حممـــــــد بن حم�ســــــن الرا�ســـدى         وزيرا لالإعالم . 

- الدكتورة راوية بنت �سعود بن اأحمد البو�سعيدية          وزيرة للتعليم العاىل . 

- املهند�س علي بن م�سعـود بـن علي ال�سنيـدى        وزيرا لل�سوؤون الريا�سية . 

- ال�سيـخ حممـد بن مرهـون بن علي املعمــرى        وزيرا للدولة وحمافظا لظفار . 
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- ال�سيــخ �سيـف بـن حممـد بن �سيـف ال�سبيبـى        وزيرا لالإ�سكان . 

- ال�سيخ عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكرى        وزيرا للقوى العاملة . 

- الدكتور اأحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدى         وزيرا لل�سحة. 

- الدكتورة مديحة بنت اأحمد بن نا�سر ال�سيبانية         وزيرة للرتبية والتعليم . 

- اأحمـــــد بـــن عبداللـه بـــــن حممــــد ال�سحـــــــى          وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد املياه . 

- الدكتور اأحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سى         وزيرا للنقل والت�سالت . 

- ال�سيــــخ خالـــد بـــن عمــــر بـن �سعيـد املرهـون         وزيرا للخدمة املدنية . 

- ال�سيخ �سعد بن حممد بن �سعيد املر�سوف ال�سعدى        وزيرا للتجارة وال�سناعة . 

- ال�سيد �سعود بن هالل بن حمد البو�سعيدى        وزيرا للدولة وحمافظا مل�سقط .

- الدكتور عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدى        وزيرا لل�سوؤون القانونية . 

- ال�سيخ عبدامللك بن عبداللـه بن علي اخلليلى        وزيرا لل�سياحة . 

- الدكتور فوؤاد بن جعفر بن حممد ال�ساجوانى         وزيرا للزراعة والرثوة ال�سمكية . 

- حممـــــــد بــــن �سالــــم بــــــن �سعيــــــد التوبــــــــــــى         وزيرا للبيئة وال�سوؤون املناخية . 

- ال�سيــخ حممـــد بن �سعيد بن �سيف الكلبانى         وزيرا للتنمية الجتماعية . 

املــادة الثانيــــة 

ين�ســـر هــــذا املر�ســــوم فــى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 2 من ربيع الثانى �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 7 من مــــــــــــار�س �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان


