اجلريدة الر�سمية العدد ()1123

ديـوان البـالط ال�سلطانــي
املرا�ســم ال�سلطانيــة
�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثانيـة لعــدد مــن �أ�صحــاب املعالــي الــوزراء واملبينــة
�أ�سما�ؤهم (ح�سب القائمة املرفقة) وذلك مبنا�سبة العيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيد ،
وقـ ــد �صـ ــدر أ�م ــر املن ــح بتاريــخ  18من حمرم 1437هـ املوافـ ـ ــق  1مـن نوفمرب 2015م .
قائمـة ب�أ�سمـاء �أ�صحـاب املعالـي
املنعـم عليهـم و�سـام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثانيـة
يـوم الأحـد  1نوفمـرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

1

معايل ال�شيخ عبدامللك بن عبداللـه بن علي اخلـليلـي

وزي ـ ــر الع ـ ــدل

2

معالــي ن�صــر بــن حمــود بــن �أحم ــد الكن ــدي

�أميــن عــام
�ش�ؤون البالط ال�سلطان ــي

3

معايل املهند�س حم�سن بن حممد بن علي ال�شيخ

رئيــ�س بلديــة م�سقــط

 4معايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد بن نا�صر ال�شيبانية وزيـرة الرتبيـة والتعليـم
5

معايل ال�شيخ الف�ضل بن حممد بن �أحمد احلارثي �أمني عام جمل�س الوزراء

6

وزير البلديات الإقليمية
وم ــوارد املي ــاه

معالــي �أحمــد بــن عبداللــه بــن حممــد ال�شحــي
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تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحاب املعايل املنعم عليهم و�سام عمان املدين من الدرجة الثانية
يوم الأحد  1نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

7

معايل الدكتور �أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي وزير النقـل واالتـ�صاالت

8

معال ــي ال�شي ــخ خال ــد ب ــن عم ــر ب ــن �سعي ــد املرهــون

وزي ــر اخلدمـ ــة املدني ــة

9

معايل ال�شيخ �سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي وزيــر الـ�شـ�ؤون الريا�ضيــة

10

معايل ال�سيد �سعود بن هالل بن حمد البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سقط

 11معايل الدكتور عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي وزي ــر ال�شـ ـ�ؤون القانوني ــة
 12معايل الدكتور ف�ؤاد بن جعفر بن حممد ال�ساجواين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
 13معالـ ـ ــي حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن �سال ـ ـ ــم بـ ـ ــن �سعي ـ ـ ــد التوبـ ـ ــي وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية
14

معايل ال�شيخ حممد بـن �سعيـد بــن �سيــف الكلبان ــي وزيـر التنميـة االجتماعيـة

 15معال ــي ال�شي ــخ نا�ص ــر بــن هــالل بــن نا�صــر املعولــي

رئي�س جهاز الرقابة
املالية والإداريــة للدولــة

 16معايل الدكتور ر�شيد بن ال�صافـي بن خمي�س احلريبي رئيـ�س جملـ�س املناق�صـات
-2-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1123

تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحاب املعايل املنعم عليهم و�سام عمان املدين من الدرجة الثانية
يوم الأحد  1نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

 17معايل الدكتور �سامل بن نا�صر بن �سعيـد الإ�سماعيلـي

 18معالـي الدكتـور عبداللـه بن نا�صر بن خليفة احلرا�صي

19

معالــي يحي ــى بــن �سعـيــد ب ــن عبدالل ــه اجلابــري

ال�صفـــــــــــــة
رئي�س الهيئة العامة
لرتويــج اال�ستثمــار
وتنميــة الــ�صادرات
رئيـ�س الهيـئة العامـة
للإذاعــة والتلفزيــون
رئيـ�س جمـل�س �إدارة
هيئـة املنطقـة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم

 20معايل ال�سيد حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ ظفار
21

معال ــي �أحمـ ــد ب ــن نا�صـ ــر بــن حم ــد املحــرزي

 22معايل الدكتـور عبداملنـعم بن من�صور بن �سعيـد احل�سني
23

معالـ ــي �سلطـ ــان ب ــن �سال ــم بـ ــن �سعي ــد احلب�ســي

 24ف�ضيلـة ال�شيخ الدكتور �إ�سحاق بن �أحمد البو�سعيدي
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وزيـ ــر ال�سياحـ ــة
وزيـ ــر الإعـ ــالم
�أميــن عــام
املجلــ�س الأعلـى للتخطيط
رئي ــ�س املحكمــة العليــا
(يعامــل كـوزيــر)

