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اجلريدة الر�سمية العدد )948(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2011/97

بتعيني اأع�ساء جمل�س الدولة    

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
 وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/86 فـي �ساأن جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 
يعني الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة اأع�ساء فـي جمل�س الدولة . 

 املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 20 من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 18 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قائمة باأ�سماء اأع�ساء جمل�س الدولة 

ال�ســـــــــــــمم
حممـــــــــــــــد بـــــــن علـــــــــــي بــــــــــــن نا�ســــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــــــــــــوي1
ال�سيـــــــخ / �ســــالـــــــــم بــــــن هــــــــالل بـــن علـــــــــي اخلليـلـــــــــــــي2
ال�سيـــــــخ / حممــــد بـــن عبداللـــه بــن عي�ســى احلارثــــــــــــــي3
ال�سيـــــــخ / عبداللــه بــن �سالــــم بـــن عامـــر الــــــــــــــــــــــــــروا�س4
الدكتـــور / اإبراهيـــم بـــن حمـــود بــن �سعيــــــد ال�سبحــــــــــــي5
ال�سيد الدكتور / �سعيد بن هالل بن حممد البو�سعيدي6
املهنـــد�س / �سالـــــم بـــن حمــــــــد بــــن �سالـــــــــــم الكميانـــــــــــــي7
ال�سيـــــــخ / �سليمـــــان بـــن حمــــــد بــن �سليمــــــــان احلارثـــــــي8
حممـــــــــــــد بـــــن عبداللـــــــه بـــــن م�سعـــــــــــــــود الريامـــــــــــــــــــــــي9

املهنــــد�س / �سالـــــم بــــن �سعيـــــد بــــن عي�ســـــــــى الغتامـــــــــــــي10
ال�سيـــخ / م�سلــم بن حممـــد بن مهية م�ســــن الكثيــــــــــــري11
ال�سيـــــــخ / هـــــــالل بــــــن حمـــــــدان بـــــن نا�ســــــر العلــــــــــــوي12
عبداللــــــــــــه بــــــن حممــــــــــــد بــــــــن عقيـــــــــــــــــل الذهــــــــــــــــــــــــب13
ال�سيــــخ / حممود بن هوي�سل بن علي املحمودي الدرعي14
حممـــــــــــــــــد بــــــن علــــــــــــــي بـــــــــن نا�ســـــــــــــــــر الكيومـــــــــــــــــــــــــي15
ال�سيـــــــخ / عبـــداللـــه بن اأحمــــد بن م�ســـاري ال�سام�ســـــــــــي16
را�ســــــــــــــــد بــــــن عبـــــــداللــــــــه بـــــــــــــن را�ســـــــــــد ال�سحــــــــــــــــــــــــي17
ال�سيـــــــخ / حممد بن �سامل بن عبداللـه اآل حمــــــــــــــــــــــــــوده 18
�ســعـــــــــــــود بـــــن �ســــــــليمــــــــــــان بــــــن نا�ســـــــــــــر احلـبـ�ســـــــــــــــــــي19
نـايـــــــف  بـــــــــــن عـبـيـــــــــــــــد بــــــــــــن مو�ســـــــــــــى الــ�ســــــالمـــــــــــــي20
ال�سيـــــــخ / حمـمـــــد بــــــن �سـخــــر بـــن حـمـــد الــعــامـــــــــــــري21
ال�سيــــــــد / حـمـــــد بـــن هــــالل بـــــن �سـعــود البو�ســعيـــــــــــدي22
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ال�ســـــــــــــمم
حممـــــــــــــد بــــــن حمـــــــــــــــود بـــــــــن زاهـــــــــــــــر التوبـــــــــــــــي23
عبــداللـــــــه بـــن خ�ســيـــــــــب بـــن �ســالـــم احل�سـرمــــــــــي24
ال�سيـــــــخ / �ســـالـــــم بــن بخـــيـــــت بــن علـــــي كــ�ســــــــــــوب25
ال�سيـــــــخ / خـالـد بن �ســـلطـــان بن �سيف احلو�سـنـــــــــي26
ال�سيـــــــخ / عبـداللــه بن �سـعيد بن را�ســد البلو�ســــــــــي27
عبداللــــه بـــــن حمـــد بــــن زهيــــــــر الفار�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي28
ال�سيــخة / زهــرة بنت �سليمـــان بن حميـر النبهانيـــة29
الدكتورة / فوزيــــة بنت نا�ســر بن جمعــة الفار�سيـــة30
الدكتـــورة / ثويبـة بنت اأحمـد بن عي�سـى الربوانيـــة31
الدكتورة / �سـعــاد بنت حممــد بن علــي �سليمــــــــــــــــــان32
رحيلـــــة بنــــــت عامـــــر بــــن �سلطــــان الرياميــــــــــــــــــــــــــــــة33
الدكتورة / منى بنت عبداللـه بن �سالح البحرانيـــة34
الدكتورة / نـاديــة بنـــــت حممد بــن ح�ســن الورديــــــة 35
الدكتورة / �سيخـــة بنت �سالــم بن �سليـــم امل�سلميــــــــــة36
املهند�سة / نا�سئـة بنت �سعـود بن حممد اخلرو�سيــة37
يوؤثــر بنـــــت حممـــــــــــد بـــــــــــن م�سـلــــــــم الرواحيــــــــــــــــــــة38
ال�سيخة/ �سفـية بنت حمدان بن ح�سن اآل مالك ال�سحية39
نــــدى بنــــــت ح�ســـــن بــــــــــــــن حممــــــــــــــد اجلماليـــــــــــــــــة40
خديجـــــــــــة بنـــــــت مبـــــــــــارك بـــــــــن فـــــــــــــــرج كـوفـــــــــــان41
املهند�سة/ رحمــــة بنـــت حمــد بــن حممــــد امل�سرفـيــة42
الدكتورة/ اأ�سيلـة بنت حمد بن عبداللـه احلارثيـــــة43
ال�سيخ / عبـــــداللــــه بن �ســــوين بن عامر احلو�ســــني44
ال�سيخ / �سلطان بن را�سد بن اأحمد اآل مالك ال�سـحي45
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ال�ســـــــــــــمم
الدكتور / �سعـــــود بـــن نا�ســــر بــن علـــــي الريامـــــــــــــــــي46
�سعيــــــــــــد بـــــــن نا�ســـــــــــــــــر بـــــن جمعــــــــــــــة امل�سكــــــــــــــــري47
 �سالـــــــــــم بــــــن اإ�سماعيـــــــــــــل بــــن علـــــــــــي بن �ســويـــــــــــــــد48
عبــــدالقــــادر بـــــن �سالـــم بــــن عبداللــه الذهـــــــــــــــــــــــــــــــب49
زاهــــــــــــــــر بــــن عبـداللـــــــه بـــــن حممــــــد العبـــــــــــــــــــــــــــري50
الدكتور/ �سالـــــح بـــن �سالــــم بـــن حمـــد البو�سعيــــدي51
ال�سيد/هـــــــالل بــــن حمـــــــود بـــــن علـــــي البو�سعيــــــدي52
حممـــــــــــد بـــــــــــن حمــــــــــد بـــــــــن علـــــــــــــــي امل�ســــــــــــــــروري53
ال�سيـــــــخ / حممـــــد بـــــن نا�ســـــر بـــــن �سالــــــم املعمــــري54
ال�سيـــــــخ / �سعيــــد بـــــن �سـعــــــود بــــــن حممـــد الغفـيلــي55
ال�سيـــــــخ / حمـــــد بـــــــن خالـــــــد بـــــن نا�ســــــــــــر املعولـــي56
يحيــــــــــــــى بـــــــن نا�ســــــــر بــــــــــن خميــــــــ�س الفهــــــــــــــــــــدي57
ال�سيـــــــخ / علـــــي بن مبــــــــــارك بن عبداللـــــه املخينـــــي58
ال�سيـــــــخ / اأحمــــــد بـــــــن نا�ســــر بـــــن حميــــد النعيمـــي59
اأحمـــــــــــد بــــــــــن علـــــــــي بــــــن اأحمـــــــــــــد ال�ســنفــــــــــــــــــــــــري60
ال�سيـــــــخ / علي بن �سالح بن حممـد البلو�ســـــــــــــــــــــــــــــي61
ال�سيـــــــخ / حمــــد بـــــن علـــــي بــــــن �سعيــــــد الغافـــــــــــــري62
�سـيـــــــــــــف بـــــــن �ســـــــــليمـــــــان بـــــــن �ســـــــيـــــــــف املعنــــــــــــــــــي63
علــــــــي بــــــن عبــــــداللـــــــــه بــــــــــن علـــــــــي الكلبانـــــــــــــــــــــــــــي64
هـــــــــالل بــــــــن عامــــــــر بـــــــن حمــــــــــــــود احلجـــــــــــــــــــــــــري65
الدكتور/ اأحمـــد بــن علــــي بـــن حممـــــد امل�سيخـــــــــــــــــي66
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ال�ســـــــــــــمم
ال�سيـــــــخ / �ســالــــم بن �سعيــد بن عبــداللـه الرا�سبــي67

الدكتور / خليفـــة بـــن �سيــف بـــن �سلطــان اجلابري68

الدكتور / طالــب بــــن عي�ســى بـن زهــران ال�ساملــــــــي69

الدكتور / عادل بن عبدالعزيز بـــن يحيـــى الكندي70

الدكتور ال�سيخ / اخلطاب بن غالب بن علي الهنائي71

 حممـــــــــود بــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــــن عبــــــــــداللطيــــــــــف 72

الدكتور / بخيت بن اأحمد �سهيل بن مليط املهري73

الدكتور / را�سد بن عبداللـه بن م�سعود اليحيائــي74

خلفـــان بــــن حممــــد بـــن خلفـــــان العي�ســــــــــــــــــــــــــــــري75

 حم�ســـــــــن بــــــن اأحمــــــــد بـــــــــــن علـــــوي احلـــــــــــــــــــــداد76

ال�سيـــــــخ / خالــد بــن �سالـم بـن هويلـه احلر�ســو�سي77

 اأحمـــــــد بـــــن حمفـــــــــــوظ بــــــن �سالــــــح ال�سالـــــــــــــــح78

 م�ســــلــــــــم بـــــــن علــــــي بــــــــــــن حممـــــد املع�ســــــــــــــــــــــنـي79

�سالـــــــم بـــــــن �سعيـــــــــــــــــــد بـــن �سالــــــــــم الوهيـبـــــــــــــــــــي80

ال�سيـــــــخ / هـــــالل بــن �سالــــم بــن حمــود ال�سيابـــــــــي81

ال�سيخ / حمد بن حممد بن عبداللـه بهوان املخيني82

حممـــد بــــن �سعيـــــد بــــــن حــــارب املحروقــــــــــــــــــــــــــــــــي83


