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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/29

باإجــراء تنقــالت وتعيينــات فـي ال�ســلك الدبلوما�ســي  

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ينقل ال�سفراء الآتية اأ�سماوؤهم اإىل ديوان عام وزارة اخلارجية :

1 - ال�سيخ حممد بن عبداللـه بن علي القتبي �سفرينا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة .

2 - حممد بن نا�سر بن حمد الوهيبي �سفرينا لدى دولة قطر .

3 - ح�سني بن عمر بن عبداللـه اآل اإبراهيم �سفرينا لدى اجلمهورية التون�سية .

4 - �سمو ال�سيد قي�س بن �سامل بن علي اآل �سعيد �سفرينا لدى جمهورية تركيا .

5 - ريا�س بن يو�سف بن اأحمد الرئي�سي �سفرينا لدى جمهورية باك�ستان الإ�سالمية .

6 - خالد بن �سليمان بن عبدالرحمن باعمر �سفرينا لدى جمهورية اأملانيا الحتادية .

7 - حممد بن خليل بن �سالح اجلزمي �سفرينا لدى جمهورية ال�سنغال .

8 - اأحمد بن بركات بن عبداللـه اآل اإبراهيم �سفرينا لدى جمهورية لبنان .
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املــادة الثانيــــة 

ينقل كل من :

1 - ال�سفرية ليوثا بنت �سلطان بن اأحمد املغريية مندوبة ال�سلطنة الدائمة لدى الأمم 

املتحــدة بنيويــــورك ، وتعيـــن �سفيــرة لنا فوق العادة ومفو�سة لـــدى جمهوريـــة اأملانيــــا 

الحتادية .

2 - ال�سفري ال�سيخ خليفة بن علي بن عي�سى احلارثي �سفرينا لدى جمهورية م�سر العربية ، 

ويعني مندوبا دائما لل�سلطنة لدى الأمم املتحدة بنيويورك .

3 - ال�سفري الدكتور خالد بن �سعيد بن �سامل اجلرادي �سفرينا لدى جمهورية الربازيل 

الحتادية ، ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة .

4 - ال�سفري بدر بن حممد بن بدر املنذري �سفرينا لدى اجلمهورية اليمنية ، ويعني �سفريا 

لنا فوق العادة ومفو�سا لدى اجلمهورية اللبنانية .

5 - ال�سفري الدكتور قا�سم بن حممد بن �سامل ال�ساحلي �سفرينا لدى دولة ليبيا ، ويعني 

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

6 - ال�سفري �سعود بن علي بن حممد الرقي�سي �سفرينا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة ، 

ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى اجلمهورية التون�سية .

املــادة الثالـثــــة 

يعني كل من :

1 - ال�سفري الدكتور علي بن اأحمد بن حارب العي�سائي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى 

جمهورية م�سر العربية ومندوبا دائما لل�سلطنة لدى جامعة الدول العربية .

2 - ال�سفري عبداللـه بن حممد بن �سليمان العامري �سفريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى 

جمهورية ال�سنغال .
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املــادة الرابعــة 

مينح كل من :

1 - الوزير املفو�س ال�سيخ حممد بن عمر بن اأحمد املرهون لقب �سفري ، ويعني �سفريا لنا 

فوق العادة ومفو�سا لدى جمهورية باك�ستان الإ�سالمية .

2 - الوزير املفو�س علي بن عبداللـه بن �سامل املحروقي لقب �سفري ، ويعني �سفريا لنا فوق 

العادة ومفو�سا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة .

3 - امل�ست�سار عماد بن حمود بن �سامل العربي لقب �سفري ، ويعني �سفريا لنا فوق العادة 

ومفو�سا لدى جمهورية الربازيل الحتادية .

4 - امل�ست�سار جنيب بن يحيى بن زيروك البلو�سي لقب �سفري ، ويعني �سفريا لنا فوق العادة 

ومفو�سا لدى دولة قطر .

املــادة اخلام�ســـة 

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

�سـدر فـي : 26 من �سعبـــــــــان �سنــة 1437هـ

املوافـــــق :  2  من يونيـــــــــــو  �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان


