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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2015/47

بتعييــن اأع�ســـاء جملــ�س الدولــة    

�سلطـــان عمـــان  نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

املـــادة الأولـــــى 

يعــــني الـــــواردة اأ�سماوؤهـــــم فـي القائمـــــة املرفقـــــة اأع�ســــاء فـي جملـــــ�س الدولــــــة .

 املـــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 24 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

املوافـــــق :   7  مـن نوفمبـــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان



اجلريدة الر�سمية العدد )1122(

قائمـــة باأ�سمـــاء اأع�ســـاء جملــــ�س الدولـــــة 

ال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــمم

حممـــــــــــــــــد بــــن علـــــــــــــــي بــــن نا�ســــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــــــــــــوي1

ال�سيــــــــــد حمــــــــــد بن هـــــــالل بــــن �سعـــــــود البو�سعيــــــدي2

الدكتـــورة �سعاد بنت حممـد بــن علي �سليمـــان اللواتــية3

الدكتــــورة منــــى بنت عبداللـه بن �سالـــــح البحرانيـــــــة4

نـــــــدى بنت ح�ســـــن بن حممـــــــد اجلمالــــــي البحرانيـــــــة5

املهند�ســـــــة رحمــــــة بنــت حمـــد بـــن حممـــــــد امل�سرفيـــــــــة6

ال�سيـــــــخ عبداللـه بن �سويـــــــــن بــن عامــــــــــــــر احلو�سنــــــي7

نايــــــــــــــــــف بـــــن عبيــــــــــــــــد بـــــــن مو�ســـــــــــــــــــى ال�سالمـــــــــــــي8

�سعيـــــــــــــــــــد بـــــــن نا�ســــــــــــر بـــــــن جمعـــــــــــــــــة امل�سكــــــــــــــــــري 9

�سالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــن اإ�سماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــن �سويــــــــــــــــــــــــــد10

عبـدالقــــــــــــادر بن �سالـــــــــــــــــم بن عبداللـه الذهــــــــــــــــــــــــــــــب11

زاهــــــــــــــــــــــــــر بن عبداللـــــــه بن حممــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــــري12

الدكتــــــور �سالـــــــــح بن �سالـــــم بن حممـــــد البو�سعيـــــدي13

حممــــــــــــــــــــــد بن حمــــــــــــــــــــــــد بن �سالـــــــــــــــم امل�ســــــــــــــــروري14

ال�سيــــــــــــخ اأحمــــــــد بن نا�ســـــــــر بـــن حميـــــــد النعيمـــــــــــــي15

الدكتــــــــور اأحــمــــــــد بن علــــــــــــي بن حممــــــــــد امل�سيخــــــــي16
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ال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــمم

الدكتــور ال�سـيخ اخلطـــاب بن غالــــب بن علـــي الهنائــــي17

حممـــــــــــــــــــــــــود بـــــن علــــــــــــــــــــــــي بــــن عبــــــــــداللطيــــــــــــــــــف18

الدكتـــور بخــيت بن اأحمـــد بن �سهيـــل بن مليـط املهري19

الدكتـــــور را�ســـــــــد بن عبداللـه بن م�سعـــــــــود اليحيائــــــي20

اأحمــــــــــــــــد بن حمفــــــــــــــــوظ بن �سالـــــــــــــــــــح ال�سالــــــــــــــــــــح21

م�سلـــــــــــــــــــــــــم بن علـــــــــــــــــي بن حممـــــــــــــــــــــد املع�سنــــــــــــــــــــــي22

ال�سيخ حمــــد بن حممـــد بن عبداللـه بهــــــــوان املخينــــي23

ال�سيـــــــــــــخ حممـــــــــد بن عبداللــــــه بن علـــــــــــي اخلليلـــــــــي24

ال�سيـــــــــــخ �سعيــــــــــــد بن نا�ســــــــر بن �سعيـــــــــــد ال�سيابــــــــــــي25

ال�سيــــــــــــخ حممـــــــــــــد بن نا�ســـــــــــــر اآل فنـــــــــة العرميــــــــــــي26

ال�سيـــــــــــــخ حممــــــــــد بن عبداللـه بن حمــــــــــد احلارثـــــــــي27

ال�سيــــــــــــخ �سعـــــــــود بن عبداللـه بن را�ســـــــــــــد املخمـــــــــــري28

ال�سيـــــــــخ خالــــــــــد بن �سيــــــــــــف بن نا�ســــــــر الغافــــــــــــــــــري29

ال�سيــــخ خلفــــــــان بن خميــــــــ�س بن حليـــــــــ�س الها�سمـــــــــي30

ال�سيــــــــــــخ اأحمـــــــــــــد بن خلفــــــــــان بن اأحمــــــــد الغفيلـــــــــي31

ال�سيــــخ �سالـــــم بن عبداللـه بن �سالـــم بن ديني الكعبـــــي 32

خالــــــــــــــــد بن حمـــــــــــــــــــــد بن �سيــــــــــــــــــــف البو�سعيـــــــــــــــــدي33
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خميـــــــــــــ�س بن �سعيــــــــــــــــــــــد بن �سيـــــــــــــــــــــــف ال�سليمـــــــــــــــــــي 34

الدكتــــــور اأحمــــــــــد بن �سالــــــــــــم بن علـــــــــــــــي رعفيـــــــــــــــــــت 35

ال�سيـــــــــخ ثابـــــــــــت بن حمــــــــــــــد بن �سلطـــــــــــــــان املجعلـــــــــــي36

ال�سيد الدكتور �سعيد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي37

الدكتــــــــــــــــور ح�ســـــــــــــن بن علــــــــي بن حمـــــمد املدحانـــــــــي38

ال�سيــــــــــخ حممــــــــد بن اأحمـــــــــــد بن علـــــــــــــي الــــــــــــــــــروا�س39

عبداللـــــــــــــــه بن �سعيـــــــــــــــــــــــــــد بن نا�ســــــــــــــر ال�سيفــــــــــــــــــــي40

ال�سيــــــخ حمـمــــــــــد بن �سعيــــــــد بن را�ســــــــــد البلو�ســــــــــــــــــي41

ال�سيــــــــخ اأحمــــــد بن حممــــــــد بن �ساملــــــــني ال�سامـــ�ســـــــــــي 42

اأحمـــــــــــــــــــــــــد بن يو�ســــــــــــــــــف بن عبيــــــــــــــــــــــد احلارثــــــــــــــــــي43

املهنــــد�س ماجـــــــد بن �سعيـــــــــد بن �سالــــــــــم الرواحـــــــــــــــــي44

اأحمـــــــــــــــــد بن �سليمــــــــــــــــــــــــــــان بن �سالــــــــــــــــح امليمنـــــــــــــــــــي 45

املهنـــــــــد�س خلفـــــــــــان بن �سالــــــــــح بن نا�ســـــــر الناعبـــــــــي46

ال�سيـــــــــــخ �سعيــــــــــــــد بن علــــــــــي بن نفــــــــــــــــــل امل�سهلـــــــــــــــــــي47

الدكتــور اإ�سحـــــــاق بن اأحمـــــــــد بن حممــــــــد الرقي�ســــــــــــي48

ال�سيــــــــــــد هـــــــــــالل بن م�ســـــــــــلم بن علــــــي البو�سعيـــــــــدي 49

ال�سيـــــــخ عبداللــــــه بن �سيــــــــف بن هـــــــــــالل املحروقــــــــــــي50
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