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من الكلمات امل�سيئة لقائد امل�سرية

وعزم  متوا�سل  �سعي  ِنـتاج  هو  الإن�سانية  التجارب  جناح  »اإّن 

تدرك  اأن  الأمم  من  لأّمة  ميكن  ول  بامل�سوؤولية  و�سعور  واإرادة 

اأجل بناء م�ستقبلها وتنمية  اإذا مل تعمل يدا واحدة من  غايتها 

قدراتها واإمكاناتها. 

ونحن واثقون متام الثقة اأّنكم جميعا رجال ون�ساء �سوف ت�سهمون 

واإعالء  جذورها،  وتر�سيخ  الُعمانية  التجربة  هذه  منّو  يف 

واحلكمة  بامل�سوؤولية  املّت�سم  اجلاد  العمل  خالل  من  ُبـنيانها 

والذي ل ُيراد به اإّل رفعة الوطن وخدمة املواطنني«.

          قابو�س بن �سعيد

   النعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان 2003م
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تقدمي

الذي  الـُم�شرق  وحا�شرها  العريق  مبا�شيها  ُعمان  تفخر 

ُعمان  اأهل  و�شل  فقد  الإجنازات،  من  الكثري  فيه  حتّقق 

كانت  حيث  العامل  بقاع  اأغلب  اإىل  البحرية  رحالتهم  يف 

م�شقط بحكم موقعها الإ�شرتاتيجي على بحر ُعمان مركزا 

بحرًيا موؤّثًرا يف حركة الت�شال بني اآ�شيا واأفريقيا واأوروبا 

وال�شرق  الأو�شط  ال�شرق  بني  ات�شال  نقطة  كانت  كما 

الأق�شى ... وكان مل�شقط دورها البارز منذ فجر التاريخ 

فن  بحكم موقعها يف احل�شارات القدمية. فقد كانت ال�شُّ

ر�شالة  ن�شر  اأجل  من  املحيطات  عباب  متخر  العمانية 

ال�شالم، ومّد اأوا�شر املحّبة يف ربوع املعمورة مّما جعل من 

ُعمان منذ قدمي الزمن حلقة اّت�شال مع العامل اخلارجي، 

دياناتهم  اختالف  رغم  العامل  �شعوب  خمتلف  ومع 

واأعراقهم. ومل يقت�شر اّت�شال ُعمان مع العامل اخلارجي 

اجلميع.  له  ي�شهد  ب�شكل  حديًثا  تطّور  بل  املا�شي  على 

ال�شلطنة  ربوع  جميع  يف  الع�شرية  احلياة  تطّورت  فقد 

متـنّوعة،  بثقافات  تـتمّتع  م�شقط  العا�شمة  اأ�شبحت  و 

ِامتزجت فيها خمتلف اخلربات والثقافات، وانعك�س ذلك 

اأن  بحّق  م�شقط  وا�شتحّقت  احلياة.  جوانب  خمتلف  على 

تكون عا�شمة الثقافة العربية عام 2006م وكذلك عا�شمة 

لل�شياحة العربية  عام 2012م . ملا متّيزت به من �ِشَمات 

جعلتها تواكب يف تطّورها الأمم واحل�شارات، وترقى بثوب 

العّزة واملجد. ولي�س بغريب على مدينة م�شقط التي تعتبـر 

املمّيـز،  الإ�شرتاتيجي  مبوقعها  التجارية  املراكز  اأهم  من 

الّتـراث  بني  جتمع  التي  الرائعة  النماذج  فيها  ن�شاهد  اأن 

احل�شاري القدمي والطابع الع�شري احلديث فـنـرى فيها 

مّت  التي  ال�شغرية  والدكاكني  القدمية  والأ�شواق  املنازل 

ترميمها وتطويرها ِحَفاًظا على تراثها املعماري التقليدي 

احلديثة  واملباين  الأ�شواق  بجانب  ال�شّيقة  رق  والطُّ

واملحاّلت وال�شوارع الوا�شعة، وملا كان مل�شقط هذه املكانة 

العتبارية كعا�شمة لُعماننا احلبيبة فقد حّق لها اأن َتـنال 

فكرة  كانت  قد  و  اخلدمات.  و  الهتمام  من  واِفًرا  ا  حظًّ

تاأ�شي�س  بلدية م�شقط  منذ عام 1924م �شرورة لتطوير 

العا�شمة، م�شقط العامرة، ومنذ ذلك التاريخ حيث كانت 

تكـّلفها  كانت  ح�شبما  املختلفة  املهام  من  مبجموعة  تقوم 
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بها احلكومة.

التنظيمات  اأّول  ظهور  1939م  عام  منذ  الفرتة  �شهدت 

وجود  وهو  البلدية  باأعمال  القيام  تتوىّل  التي  الإدارية 

جمل�س بلدي يف م�شقط. وهذا دليل على ما تتمّتع به هذه 

العا�شمة العريقة من تراث ثقايف و مكانة ت�شتحّق احلفاظ 

لهذا  الزاهر،  بحا�شرها  والرقّي  التاريخي  موروثها  على 

لي�س بغريب وجود جمل�س بلدي ملحافظة م�شقط منذ قدمي 

الزمن.

لذلك جاء كتاب املجل�س البلدي )1972-2013 م( لي�شرد 

ملحة �شريعة عن تاريخ املجل�س منذ بداية ع�شر النه�شة 

املباركة، وي�شّم يف �شفحاته اأ�شماء اأع�شاء املجل�س الذين 

جوانبه  �شّتى  يف  البلدي  العمل  �شيا�شة  ر�شم  يف  �شاركوا 

والقرارات  املحلية  الأوامر  اأهم  جانب  اإىل  املختلفة، 

والتو�شيات، ونر�شم بهذا املجهود من خالل مراحل تطّور 

املجل�س البلدي يف حمافظة م�شقط ون�شّجل من خالله دور 

حني ب�شماتهم اخلالدة على م�شرية  اأولئك الرجال، مو�شّ

العمل، واإجنازاتهم وطموحاتهم وتطّلعاتهم التي اأ�شبحت 

بني  ن�شع  اأن  الكتاب  هذا  من  فهدفـنا  للعيان،  �شاهدا 

املجل�س  عامة عن  معرفة  الأعّزاء  والباحثني  القّراء  يدي 

البلدي ملحافظة م�شقط ومراحل تطّوره، لإبرازه  ك�شريك 

املرحلة  يف  حتّقق  ما  خالل  من  البلدي  العمل  م�شرية  يف 

املا�شية.

فكّل ال�ّشكر لأع�شاء املجل�س البلدي الذين كانت جلهودهم 

الإجنازات  من  الكثيـر  حتقيق  يف  الطّيب  الأثر  املخل�شة 

اإىل  مو�شول  وال�شكر  العامرة  م�شقط  مدينة  ربوع  على 

على  العامني  واملديرين  البلدي  املجل�س  اأمناء  الأفا�شل 

�شّر املجل�س  اأمانة  الإ�شراف على  توّليهم  اأثـناء  ما قّدموه 

الر�شيدة  القيادة  ظّل  حتت  ُعمان  اهلل  وليحفظ  البلدي  

ملولنا ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد 

املعظم حفظه اهلل ورعاه.

		 	 	 	 	

		 	 	 	 	

املهند�س/	حم�شن	بن	حممد	بن	علي	ال�شيخ

رئي�س	بــلدية	م�شقـط

رئي�س	املجل�س	البلدي	ملحافظة	م�شقط
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مقدمة

تاريخ  من  �شريعة  ملحة  من   مادته  الكتاب  هذا  ي�شتمّد 

اأوائل  اإىل  يعود  والذي  م�شقط  يف  البلدي  النظام 

الع�شرينيات من القرن املا�شي، حيث �شهدت تلك الفرتة 

وقد  بلدية،  باأعمال  تقوم  اإدارية  تنظيمات  اأّول  ظهور 

قانون  ويعترب  1949م  عام  منذ  الت�شريعات  �شدور  تواىل 

م�شرية  يف  نوعية  نقلة  وعمان  م�شقط  ل�شلطنة  البلديات 

املباركة �شهد  النه�شة  اإ�شراقة عهد  البلدي. ومع  النظام 

املر�شوم  �شدر  حيث  متالحًقا،  تطّوًرا  البلدي  التنظيم 

بلدية  وتنظيم  باإن�شاء  اخلا�س   )74/1( رقم  ال�شلطاين 

العا�شمة، وذلك انطالًقا من الفكر الر�شيد ملولنا ح�شرة 

�شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم حفظه 

القوانني  من  العديد  ل�شدور  بداية  ذلك  كان  وقد  اهلل، 

لبلدية  البلدي  العمل  تنظيم  ا�شتهدفت  التي  والقرارات 

م�شقط.

ويكـت�شب توثيق جتربة املجل�س البلدي لبلدية م�شقط من 

العمل  يف  ق�شوى  اأهمية  2013م  عام  اإىل  1972م  عام 

تقوم  التي كانت  البلدي  املجل�س  يوثق جتربة  لأنه  البلدي 

على مبداأ تعيني اأع�شاء املجل�س ثّم تطّورت تلك التجربة 

فيها  يت�شّكل  حيث  النتخاب،  مبداأ  اإىل  نوعية  بنقلة 

املجل�س البلدي بناًء على نظام النتخاب املبا�شر لأع�شائه 

ممار�شة  يف  اإيجابية  خطوة  ُيعدُّ  ما  وهو  الوليات  ممّثلي 

نِع  �شُ املواطنني يف  م�شاركة  قاعدة  وتو�شيع  الدميقراطية 

القرار البلدي.

ب�شاأن  ال�شادرة  الت�شريعات  توثيق  يتّم  الكتاب  هذا  ويف 

املجل�س البلدي لبلدية م�شقط، اإذ اأّن تدوين مراحل تطّور 

الكتاب  هذا  يف  ال�شبعينيات  مطلع  منذ  البلدي  املجل�س 

ُيـعدُّ توثيقا ملعلومات مهّمة ُيـق�شد منه توفريها للباحثني 

تتوافر فيه جميع  ًرا  يكون  مرجًعا م�شغَّ واملهتمني، حيث 

ال�شادرة  الوزارية  والقرارات  ال�شلطانية  املرا�شيم 

بالتطّور  تتعلق  كانت  �شواء  البلدي،  باملجل�س  اخلا�شة 

بتعيني  تتعّلق  كانت  اأو  البلدي  املجل�س  لقوانني  الت�شريعي 

اأع�شاء املجل�س البلدي، وقد راعينا كتابة اأ�شماء الأع�شاء 

والقرارات  ال�شلطانية  املرا�شيم  يف  وردت  ما  ح�شب 

الوزارية من حيث الرتتيب والألقاب و مل يكن با�شتطاعتنا 

بع�س  اأن  حيث  الأ�شماء،  تلك  اإ�شافة  اأو  تعديل  اأو  تغيري 

الأ�شماء وردت ثنائية والبع�س الآخر ال�شم الأول والقبيلة 
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�شابقني  لأع�شاء  جديدة  اأ�شماء  ظهور  حالة  ويف  فقط، 

باب  فاإّن  الكتاب  اإدراجهم يف  يتّم  الوثائق، مل  من خالل 

الإ�شافة �شيظّل مفتوحا لإدراجهم يف الطبعات اجلديدة 

للكتاب باإذن اهلل.

ور لبع�س الأع�شاء التي  هذا وقد مّت تدعيم الكتاب بال�شُّ

اإىل  م�شقط،  ملحافظة  البلدي  املجل�س  اأر�شيف  وجدت يف 

لأع�شاء  املعلومات  �شبكة  يف  ُوِجَدت  التي  ور  ال�شُّ جانب 

ور  ال�شُّ بع�س  اإىل  بالإ�شافة  ال�شابقني،   البلدي  املجل�س 

التي مّت احل�شول عليها من الأع�شاء ال�شابقني �شخ�شيا 

َفَلُهم مّنا جزيل ال�شكر والتقدير  اأحفادهم  اأو  اأبنائهم  اأو 

على تعاونهم معنا، وهنا اأودُّ اأن اأ�شّجل اعتذاري اإذا كان 

ورود  عدم  اأو  الأ�شماء  بع�س  يف   
ٌ
خطاأ اأو  �شهٌو  ح�شل  قد 

البحث يف  الأ�شماء، فقد حاولت جاهدًا  اأو  ور  ال�شُّ بع�س 

اإن ما  اأر�شيف املجل�س من خالل الوثائق املوجودة، حيث 

الهدف  واجتهاد فردي  اإل جهد �شخ�شي  به ما هو  قمت 

منه تقدمي ملحة �شريعة عن م�شرية املجل�س البلدي لبلدية 

م�شقط، ومن خالل هذا اجلهد اآمل اأن ياأتي من بعدي من 

يكمل امل�شوار ب�شورة اأكرث �شمولية من الأكادمييني ؛ لأّن 

م�شرية عمل املجل�س البلدي واإجنازاته ل ميكن اأن حت�شر 

من خالل هذا الكتاب، ملا له من اإجنازات، وكنت اآمل اأن 

�شني يف الإدارة  يف�شح املجال لباحثني واأكادمييني متخ�شّ

املحلية ليكون العمل اأكرث ن�شًجا ولكن هذا ما قدرنا عليه 

وفق ما لدينا من قدرات واإمكانيات ..

وختاًما اأ�شاأل اهلل اأن ُيحّقق هذا الكتاب الأهداف املتوّخاة 

من اإ�شداره واأن ُيعّرف القارئ  من خالل ملحة �شريعة عن 

التنظيمي  تطّوره  ومراحل  واخت�شا�شاته  البلدي  املجل�س 

واإّنـنا  ال�شبعينيات.  مطلع  منذ  واأع�شائه  والت�شريعي 

وعظيم  ال�شكر  بجزيل  لنتقّدم  املنا�شبة  هذه  نـنتهز  اإذ 

المتنان اإىل الفا�شل / �شليمان بن حمود الكندي املدير 

�شابًقا  البلدي  املجل�س  �شّر  اأمانة  على  امل�شرف  العام 

�شّر  اأمانة  يف  عمله  فرتة  خالل  بذلها  التي  اجلهود  على 

املجل�س والتي �شعى من خاللها اإىل تطوير الأمانة وتقدمي 

الدرا�شات والبحوث اخلا�شة بتطوير اجلوانب الإدارية يف 

الأمانة، فله مّنا جزيل ال�شكر على تلك اجلهود املخل�شة 

ون�شاأل اهلل اأن يكون ذلك يف ميزان ح�شناته.

م�شقط  ملحافظة  البلدي  للمجل�س  يحّقق  اأن  اهلل  واأدعو 

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  على  بناًء  ـَل  �ُشِكّ الذي  اجلديد 

يكون  واأن  والنجاح،  التقّدم  من  املزيد   )2011  /  116(

واأن  ر�شالتها،  تاأدية  يف  احلكومية  لالأجهزة  ُمعنٍي  خري 

ُيـبارك اهلل يف م�شرية العمل البلدي الذي تطّور يف ع�شر 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مولنا  بقيادة  املباركة  النه�شة 

وبهذه  اهلل،  حفظه  املعظم  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان 

�شّر  اأمانة  ملوظفي  �شكر  كلمة  اأ�شّجل  اأن  ي�شّرين  املنا�شبة 

املجل�س البلدي الذين �شاهموا يف اإعداد ومراجعة وطباعة 

خالل  من  الكتاب  لهذا  واملعلومات  البيانات  وجتميع 

املرا�شيم ال�شلطانية وحما�شر اجتماعات املجل�س البلدي 

واأ�شاأل اهلل التوفيق والنجاح للجميع ..

واهلل املوّفق ،،،

	عبد	اهلل	بن	خلفان	بن	مرهون	املجيزي	

مدير	اإدارة	�شوؤون	املجل�س	البلدي	
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�ساحب ال�سمو ال�سيد طارق بن تيمور

متهيد

عام  اإىل  م�شقط  مدينة  يف  بلدي  جمل�س  اأّول  تعيني  يعود 

البو�شعيدي  بدر  بن  هالل  ال�شّيد  توىّل  حيث  1939م 

قوانني  لها  لتكون  تطويرها  اإىل  و�شعى  البلدية  رئا�شة 

تكفل حّق فر�س ال�شرائب وا�شتمّرت جهود الّتطوير هذه 

عام  بال�شلطنة  للبلديات  قانون  اأّول  ب�شدور  َجت  ُتِوّ حتى 

لأّنه  متكاماًل  قانوًنا  املقايـي�س  بكل  يعترب  الذي  1949م 

جاء �شاماًل للمرتكزات الأ�شا�شية للنظام البلدي مبفهومه 

املعا�شر. ويعود تاريخ النظام البلدي يف م�شقط اإىل اأوائل 

الع�شرينات من القرن الع�شرين، حيث �شهدت هذه الفرتة 

البلدية  باأعمال  القيام  توّلت  اإدارية  تنظيمات  اأّول  ظهور 

بع�س  وترجع  واملباين،  الأ�شواق  وتنظيم  النظافة  مثل: 

امل�شادر ن�شاأة بلدية م�شقط اإىل حوايل عام 1924م، ومنذ 

خارطة  على  موجودة  البلدية  ظلَّت  البعيد  التاريخ  ذلك 

من  مبجموعة  تقوم  كانت  حيث  باملدينة،  الإداري  العمل 

املهام املختلفة ح�شبما كانت تكـّلفها بها احلكومة اآنذاك. 

وعلى �شبيل املثال مّت يف عام 1938م اإن�شاء دائرة تخت�ّس 

بتنظيم ال�شوارع والبيوت يف مدينتي م�شقط ومطرح. ويف 

بدايات عام 1945م ت�شلَّم �شاحب ال�شمو ال�شيد طارق بن 

ا  تيمور من�شب رئي�س بلدية م�شقط ومطرح وكان حري�شً

و�شع  التي  العمومية  الطبيعة  اإّن  القوانني.  تطبيق  على 

1949م  عام  ادر  ال�شّ ال�شلطنة  يف  البلديات  قانون  بها 

اأك�شبته مرونة وجعلته قابال للتطبيق مع اإجراء التعديالت 

ال�شرورية، وميكن القول: اإن هذا القانون ميّثـل القاعدة 

التي ارتكز عليها النظام البلدي يف ال�شلطنة. على الرغم 

م�شقط  بلدية  اأن  اإل  عمومية،  طبيعة  ذا  جاء  اأنه  من 

كانت  اأنها  حيث  الأول،  املقام  يف  به  املعنّية  هي  كانت 

القانون يف �شبعة  اآنذاك. ويقع  البلدية الوحيدة املوجودة 

واملواد  وامل�شطلحات،  بالقانون  التعريف  تـتـناول  اأبواب 

والنواحي  وال�شرائب،  البلدية،  بلجنة  املتعّلقة  القانونية 

املالية للبلدية، واجلوانب املتعّلقة بتنظيم املدينة، وبع�س 

توزيع  �ش�س 
ُ
اأ القانون  هذا  اأر�شى  وقد  الهامة.  الن�شو�س 

وبني  بينها  والعالقات  البلدية  اأجهزة  الخت�شا�شات بني 

ال�شلطة العليا.
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املباركة  النه�شة  ع�شر  يف  البلدي  املجل�س  ت�شكيل  ِعـيد 
ُ
اأ

بعّدة  ت�شكيله  َمرَّ  وقد  ال�شبعينات،  بثوبه اجلديد يف مطلع 

ال�شادر   )1974/1( رقم  القانون  من  ابتداًء  مراحل 

ال�شلطاين  باملر�شوم  وانتهاًء   ، 1974م  يناير   21 بتاريخ 

ال�شادر  م�شقط  بلدية  قانون  )1992/8(باإ�شدار  رقم  

اجلهاز  ميّثل  البلدي  واملجل�س  1992م.  فرباير   8 بتاريخ 

ي�شدر  فيما  خا�شة  البلدية،  لأعمال  م  الـُمنِظّ الت�شريعي 

تهدف  حملية  واأوامر  ولوائح  وتو�شيات  قرارات  من  عنه 

والعمل  وتطويرها  البلدية  اأعمال  تنظيم  اإىل  ملها  جُمْ يف 

يف  التنفيذي  اجلهاز  تواجه  التي  العقبات  تذليل  على 

�شبيل اأداء مهامه. واملتابع لن�شاأة بلدية  م�شقط وتطويرها 

وتنظيمها-  باإن�شائها  ال�شادرة  القوانني  مدى  على   –
املجل�س  ت�شكيل  يف  ملحوظا  تطّورا  هناك  اأن  ُيالحظ 

البلدي ويف اخت�شا�شاته ويف اأ�شلوب بحثه ملا يعر�س عليه 

اإىل  جاء  قد  التطّور  هذا  فاإّن  وبالتاأكيد  مو�شوعات،  من 

له  املوكلة  باملهام  للقيام  الطريق  له  وب�شكل مّهد  الأف�شل 

على اأف�شل وجه ممكن.

ويف ما يلي ن�شتعر�س خالل هذا املو�شوع بدايات ت�شكيل 

املجل�س البلدي وال�ّشوط الذي ُقِطَع يف تطويره عرب نقالت 

ومراحل تطويرية مّر بها القانون الداخلي للمجل�س الذي 

ميّثـل اجلهاز الت�شريعي والتنظيمي لأعمال البلدية يف تلك 

احلقبة. 

�شدر بتاريخ 21يناير 1974م القانون رقم 1974/1 باإن�شاء 

على:   )5( املادة  ت  ن�شَّ وقد  العا�شمة،  بلدية  وتنظيم  

»ت�شكيل املجل�س من ثمانية ع�شر ع�شوا ميّثلون كّل املناطق 

التي   )7( رقم  املادة  يف  جاء  وكما   ، البلدية«  حدود  يف 

اأع�شائه  بني  من  البلدي  املجل�س  »ينتخب  اأن  على  ت  ن�شّ

ملّدة  ونائبه  الرئي�س  انتخاب  ويكون  للرئي�س  ونائًبا  رئي�ًشا 

رقم  املادة  يف  الع�شوية  ُمّدة  القانون  حّدد  وقد  �شنتني«. 

الفرع االأّول: تنظيم املجل�س البلدي )2011-1972( 

اأّوال: املجل�س البلد ي لبلدية م�سقط
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قلعة اجلاليل يف والية م�سقط

�شنتني  للمجل�س  الع�شوية  »مّدة  ها  ن�شّ كان  التي   )8(

ت املادة )11( من  ويجوز اإعادة تعيني الع�شو« وقد ن�شّ

قانون اإن�شاء وتنظيم بلدية العا�شمة رقم )74/1( باأن 

يخت�ّس املجل�س بامل�شائل الآتية:

على  للمحافظة  عامة  ب�شفة  الّتدابري  اّتخاذ    -1

ال�شّحة الوقائية و�شحة البيئة بالتعاون مع وزارة 

ال�شحة.

وطرقها  �شوارعها  وتو�شيع  وفتح  املدينة  تنظيف    -2

وميادينها العامة وت�شويتها ور�ّشها وتبليطها.

العمل على ردم امل�شتـنقعات والأرا�شي املنخف�شة   -3

الأمالك  اأ�شحاب  واإلزام  للبلدية  التابعة 

ة. تطبيق ذلك بالّتعاون مع الوزارات املخت�شّ

اأماكن  وحتديد  املوتى  ودفن  ونقل  جتهيز    -4

مع  بالتعاون  حرمتها  على  واملحافظة  املقابر 

الوزارات املخت�شة.

التي  املا�شية  وفح�س  املقا�شب  وتفتي�س  اإعداد    -5

ُيراد ذبحها لبيع حلومها للجمهور.

)اخل�شار  املاأكولت  اأ�شواق  ومراقبة  تنظيف   -6

الأطعمة  وتفتي�س  واللحوم(  والأ�شماك  والفواكه 

واملحاّلت التي حت�شر فيها.
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وميادينها  واأ�شواقها  وطرقها  املدينة  �شوارع  اإنارة    -7

العامة.

وغر�س  العامة  واحلدائق  الـُمتنزهات  اإعداد    -8

الأ�شجار.

حتديد اأجور �شيارات الرّكاب.   -9

10-  تنظيم الأ�شواق.

واملقايـيـ�س  والأوزان  املوازين  ومراقبة  حتديد   -11

واملكايـيل.

والـِمَهن  والفنادق  العامة  التجارية  املحاّلت  تنظيم    -12

واحِلَرف الب�شيطة واملحاّلت الـُمقلقة للراحة.

بها  وامل�شابني  الـُمعدية  الأمرا�س  عن  التحّري   -13

واإبالغ الدائرة ال�شحية عنهم.

والرتميم  اجلديدة  لالأبنية  البناء  اإباحات  منح   -14

ينبغي  التي  املواد  وتعيني  القدمية  الأبنية  تعديل  اأو 

املباين  هدم  ومراقبة  ذلك  ومراقبة  ا�شتعمالها 

املو�شكة على ال�شقوط.

تقدير التعوي�شات امل�شتحّقة للمواطنني عن املناطق   -15

املتاأثرة بالتخطيط اأو للمنفعة العامة.

لت�شريف  الاّلزمة  التدابري  وعمل  املجاري  اإن�شاء   -16

مياه الأمطار.

ِاختيار واإعداد مواقف ال�شيارات والعربات وعالمات   -17

املرور ودّوارات احلركة بالتعاون مع ال�شرطة.

اأعمال  لتنظيم  ولوائح  قوانني  م�شروعات  اإعداد   -18

املجل�س واخت�شا�شاته و�شالحياته املن�شو�س عليها 

للمواطنني  حتّدد  حملّية  واأوامر  الف�شل،  هذا  يف 

تلك  حدود  يف  يجتـنبوه  اأو  وه  يوؤدُّ اأن  عليهم  ما 

الخت�شا�شات وال�شالحيات ورفع تلك امل�شروعات 

ملجل�س الوزراء بوا�شطة وزير التنمية.

اإعداد م�شروعات القوانني واللوائح اخلا�شة بفر�س   -19

ال�شرائب والعوائد والر�شوم املحلية التي يعود ريعها 

بوا�شطة  الوزراء  ملجل�س  ورفعها  البلدية  لإيرادات 

وزير التنمية.

َدت الِلّجان الرئي�شية للمجل�س مبوجب قانون رقم  وقد حتدَّ

يلي:  ما  على  تن�ّس  التي   )28( رقم  املادة  1974من   /1

»يوؤّلف املجل�س البلدي من بني اأع�شائه الّلجان الأ�شا�شية 

حة لكّل منها ويجوز للمجل�س  التالية لتقوم بالأعمال املو�شّ

اأو  ثابتة  حمّددة  باأعمال  اأخرى  جلانا  اأو  جلنة  يوؤّلف  اأن 

َدت  موؤقتة متى اقت�شت احتياجات العمل ذلك«.  وفيها حتدَّ

الِلّجان الرئي�شية للمجل�س باأربع جلان هي: 

جلنة املالية والتخطيط:

1- تقوم مبراجعة دفاتر ح�شابات البلدية واإعداد امل�شاريع 

التي تقوم بها البلدية والّتـن�شيق مع دائرة التخطيط.

ورفع  واملزايدات  املناق�شات  مكاتيب  بفتح  تقوم   -2

تو�شياتها للمجل�س. 

بّوابة مطرح عام 1971 يف والية مطرح
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قبل  ال�شنوية  البلدية  ميزانية  م�شروع  مبراجعة  تقوم   -3

عر�شها على املجل�س البلدي.

4- التاأّكد من دفع اإيجارات اأمالك البلدية ودفع ال�شرائب 

ل�شالح  لآخر  حني  من  تقّرر  التي  والعوائد  والر�شوم 

البلدية.

جلنة ال�سحة العامة:

1- تقوم مبراقبة احلالة ال�شحية يف اأنحاء البلدية عامة 

العامة  ال�شحة  واأنظمة  لوائح  تنفيذ  على  والإ�شراف 

واإبالغ املجل�س بكل الأمور الناجمة عن ذلك.

2- تقوم مبراقبة �شري الأعمال ال�شحية.

عنه  املن�شو�س  العامة  ال�شحة  ق�شم  قيام  من  تتاأّكد   -3

على  القانون مبهامه  املادة )27(، )ج( من هذا  يف 

الوجه الأكمل ملواجهة اأي اأخطار على ال�شحة.

جلنة ال�سوؤون العامة: 

1- تقوم مبراقبة �شري اأعمال الق�شم الهند�شي املن�شو�س 

والتاأّكـد  القانون  هذا  من  )27(،)د(  املادة  يف  عليه 

من اأنه يقوم مبهامه على الوجه الأكمل.

2- تتوىّل بالتعاون مع »ال�شرطة«، اختيار مواقف ال�شيارات 

والعربات وعالمات املرور والدوارات.

الطرق  و�شيانة  بفتح  اخلا�شة  القرتاحات  تقدمي   -3

واحلدائق وجتميل املدينة.

4- مراقبة الأ�شواق والتاأّكد من تطبيق املوازين والأوزان 

من  ،والتاأكد  املقّررة  ال�شحيحة  واملقايـي�س  واملكاييل 

ي�شدرها  التي  املحلية  والأوامر  واللوائح  القوانني  اأن 

املجل�س مطّبقة.

5- التاأكد من اإجراءات ال�شيانة على املباين التي متتلكها 

البلدية.

جلنة �سوؤون املوظفني:

1- تكون م�شوؤولة اأمام املجل�س وترفع تو�شياتها له ب�شاأن 

القوانني  وفق  البلدية  في  موظَّ ِل  وَف�شْ وعقاب  تعيني 

واللوائح �شارية املفعول.

وامل�شتخدمني  املوظفني  من  البلدية  احتياجات  حتدد   -2

اإعداد  عند  للمجل�س  بها  تو�شيات  ورفع  ال  والُعمَّ

م�شروع امليزانية اأو عندما تقت�شي ال�شرورة ذلك.

بتاريخ 1975/10/29م �شدر القانون رقم 1975/4 ب�شاأن 

اإعادة تنظيم )بلدية العا�شمة(، ومبوجب هذا القانون ظلَّ 

عدد اأع�شاء املجل�س كما هو ثمانية ع�شر ع�شوا ميّثلون كل 

املناطق الواقعة يف حدود البلدية ومبوجب املادة )19( من 

القانون يخت�ّس املجل�س البلدي بامل�شائل الآتية:

ال�شحة  للمحافظة على  التدابري ب�شفة عامة  ِاّتخاذ   -1

الوقائية و�شحة البيئة بالتعاون مع وزارة ال�شحة.

وطرقها  �شوارعها  وتو�شيع  وفتح  املدينة  تنظيف   -2

وميادينها العامة وت�شويـتها ور�ّشها وتبليطها.

ورة ق�سر العلم العامر والية م�سقط ويظهر يف ال�سُّ
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املنخف�شة  والأرا�شي  امل�شتـنقعات  ردم  على  العمل   -3

التابعة للبلدية واإلزام اأ�شحاب الأمالك تطبيق ذلك 

بالتعاون مع الوزارات املختلفة.

4-  العمل على جتهيز ونقل ودفن املوتى وحتديد اأماكن 

املقابر واملحافظة على حرمتها بالتعاون مع الوزارات 

ة. املخت�شّ

وفح�س  عليها  والإ�شراف  املقا�شب  وتفتي�س  اإعداد   -5

املا�شية التي ُيـراد ذبحها لبيع حلومها للجمهور.

6- تنظيف ومراقبة اأ�شواق املاأكولت )اخل�شار والفواكه 

والأ�شماك واللحوم( وتفتي�س الأطعمة واملحاّلت التي 

حت�شر فيها.

الغذائية  واملواد  املاأكولت  يف  الغ�ّس  ومقاومة  مراقبة   -7

ومراقبة الأ�شعار املحّددة بالتعاون مع ال�شرطة.

وميادينها  واأ�شواقها  وطرقها  املدينة  �شوارع  اإنارة   -8

العامة.

9- اإعداد املنتزهات واحلدائق العامة وغر�س الأ�شجار.

10- حتديد اأجور �شيارات الُرّكاب.

11- تنظيم الأ�شواق.

واملهن  والفنادق  العامة  التجارية  املحاّلت  تنظيم   -12

واحِلَرف الب�شيطة واملحاّلت الـُمقلقة للراحة.

واملكايـيـل  واملقايـيـ�س  والأوزان  املوازين  مراقبة   -13

ورة عمارة طالب والية مطرح ويظهر يف ال�سُّ

بالتعاون مع وزارة التجارة.

14- التحّري عن الأمرا�س الـُمعدية وامل�شابني بها واإبالغ 

الدائرة ال�شحية عنهم.

اأو  والرتميم  اجلديدة  لالأبنية  البناء  اإباحات  منح   -15

تعديل الأبنية القدمية ومراقبة هدم املباين املو�شكة 

على ال�شقوط.

16- تقدمي التعوي�شات امل�شتحّقة للمواطنني عن املناطق 

املتاأثرة بالتخطيط اأو للمنفعة العامة.

17- اإن�شاء املجاري وعمل التدابري الاّلزمة لت�شريف مياه 

الأمطار.

18- اختيار واإعداد مواقف ال�شيارات والعربات وعالمات 

املرور ودوارات احلركة بالتعاون مع ال�شرطة.

املجل�س  اأعمال  لتنظيم  لوائح  م�شروعات  اإعداد   -19

واخت�شا�شاته و�شالحياته املن�شو�س عليها يف هذا 

عليهم  ما  للمواطنني  حتّدد  حملّية  واأوامر  الف�شل، 

الخت�شا�شات  تلك  حدود  يف  يجتنبوه  اأو  يوؤّدوه  اأن 

ملحافظ  امل�شروعات  تلك  ورفع  وال�شالحيات 

العا�شمة.

20- اإعداد م�شروعات القوانني والّلوائح اخلا�شة بفر�س 

ال�شرائب والعوائد والر�شوم املحلية التي يعود ريعها 

لإيرادات البلدية ورفعها للجهات املخت�شة بوا�شطة 

حمافظ العا�شمة.
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حمافظ  بوا�شطة  ورفعها  ال�شنوية  امليزانية  اإعداد   -21

ة. العا�شمة اإىل اجلهات املخت�شّ

ت  وا�شتناًدا لن�ّس املادة )22(من هذا القانون والتي ن�شَّ

الّلجان  اأع�شائه  بني  من  البلدي  املجل�س  »يوؤّلف  اأنه  على 

حة لكّل منها وترفع  الأ�شا�شية التالية لتقوم بالأعمال املو�شّ

تو�شياتها للمجل�س، ويجوز اأن يوؤّلف جلنة اأو جلان باأعمال 

 ، العمل«  احتياجات  اقت�شت  متى  موقتة  اأو  ثابتة  حمّددة 

جلان  ثالث  ليكون  املجل�س  جلان  عدد  فيه  ُتـقلَّ�ُس  حيث 

فقط هي:

والتخطيط. املالية  • جلنة 
العامة. ال�شحة  • جلنة 
العامة.  ال�شوؤون  • جلنة 

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  من   )9( املادة  ت  ن�شَّ وقد 

مبر�شوم  البلدية  رئي�س  ـُن  »ُيـَعـيَّ يلي:  ما  على   )75/4(

البلدي  للمجل�س  رئي�شا  من�شبه  بحكم  ويكون  �شلطاين 

اأمام  البلدية  مُيِثّـل  الذي  وهو  التنفيذية  لالإدارة  ورئي�شا 

اَلِتها  املحاكم ويف املقابالت الر�شمية والحتفالت ويف �شِ

رئي�شا  من�شبه  بحكم  البلدية  رئي�س  فاأ�شبح  الغري«.  مع 

هذا  ِظـِلّ  يف  الع�شوية  مّدة  زادت  وقد  البلدي،  للمجل�س 

على  بناًء  �شنتني  من  بدل  �شنوات  اأربع  لت�شبح  القانون 

اأربع �شنوات ويجوز  الع�شوية للمجل�س  »ُمّدة  املادة )15( 

اإعادة تعيني الع�شو«.

بتاريخ   1984/18 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدور  بعد 

1984/3/1م بنقل م�شوؤولية الإ�شراف على بلدية العا�شمة 

للمر�شوم  ووفًقا  ال�شلطاين،  البالط  �شوؤون  ديوان  اإىل 

)بلدية  تنظيم  قانون  باإ�شدار   1984/77 رقم  ال�شلطاين 

للت�شكيل  بالن�شبة  عليه  هو  كما  الو�شع  َظـلَّ  العا�شمة(، 

املر�شوم  من   )15( املادة  ت  ن�شَّ وقد  الع�شوية  ولفرتة 

ال�شلطاين رقم )84/77( باإ�شدار قانون بلدية العا�شمة 

يخت�ّس املجل�س البلدي ببحث الأمور الآتية:

عامة  ب�شفة  التدابري  واّتخاذ  العا�شمة  نظافة   -1

للمحافظة على ال�شحة الوقائية.

العامة  وميادينها  وطرقها  العا�شمة  �شوارع  اإن�شاء   -2

للخّطة  وفقا  وذلك  و�شيانتها  وتعبيدها  وتو�شيعها 

�شوؤون  تنفيذها ديوان  ويتوىّل م�شوؤولية  يعتمدها  التي 

البالط ال�شلطاين بالتن�شيق مع وزارة املوا�شالت من 

الناحية الفنية.

طبقا  و�شيانتها  وتو�شعتها  العا�شمة  اأ�شواق  اإن�شاء   -3

لأحكام الفقرة )2( من هذه املادة.

العامة  وميادينها  وُطِرقها  العا�شمة  �شوارع  اإنارة   -4

واأ�شواقها والقيام باأعمال �شيانة الإنارة طبقا لأحكام 

الفقرة )2( امل�شار اإليها مع وزارة الكهرباء واملياه من 

الناحية الفنية.

واإلزام  املنخف�شة  والأرا�شي  امل�شتـنقعات  و�شائل ردم   -5

اأ�شحاب الأمالك بتـنفيذ ذلك.

ورة قلعة اجلاليل واملرياين والية م�سقط ويظهر يف ال�سُّ
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6- و�شائل جتهيز ونقل ودفن املوتى وحتديد اأماكن املقابر 

واملحافظة على حرمتها.

7- توفري املقا�شب والتفتي�س عليها وفح�س املا�شية املعّدة 

للذبح وبيع حلومها للجمهور.

8- نظافة ومراقبة اأ�شواق املواد الغذائية وتفتي�س الأطعمة 

واملحاّلت التي جتّهزها اأو تقّدمها.

الغذائية  واملواد  الأطعمة  يف  الغ�ّس  ومقاومة  9-  مراقبة 

ومراقبة الأ�شعار املحددة.

10- تعريفة نقل الركاب ل�شيارات الأجرة.

11- تنظيم الأ�شواق واملحالت التجارية والعامة والفنادق، 

اأو  اخلطرة  واملحالت  الب�شيطة،  واحلرف  واملهن، 

الـُمقلقة للراحة.

12- مراقبة املوازين والأوزان واملقايـيـ�س واملكايـيـل.

اإجراءات التحّري عن الأمرا�س الـُمعدية وامل�شابني    -13

بها واإبالغ الدائرة ال�شحية عنهم.

اأو تعديل  البناء لالأبنية اجلديدة والرتميم  اإباحات   -14

�سارع ال�سلطان قابو�س - )اخلوير والية بو�سر(

الأبنية القدمية ومراقبة هدم املباين الآيلة لل�شقوط.

لت�شريف  الاّلزمة  التدابري  وعمل  املجاري  توفري    -15

مياه الأمطار.

اختيار واإعداد مواقف ال�شيارات والعربات وعالمات    -16

املرور والدوارات.  

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  من   )23( املادة  ت  ن�شّ وقد 

اللجنتني  اأع�شائه  بني  البلدي  املجل�س  »يوؤلف   84/77

لكّل  حة  املو�شّ بالأعمال  لتقوما  التاليتني  الأ�شا�شيتني 

منهما وترفع تو�شياتهما للمجل�س ويجوز اأن يوؤِلّف جلنة اأو 

اأو موؤّقتة متى اقت�شت  جلانا تكـّلف باأعمال حمّددة ثابتة 

احتياجات العمل ذلك«.

جلنة ال�سحة العامة:

تقوم مبراقبة احلالة ال�شحية يف اأنحاء البلدية عامة    -1

العامة  واأنظمة ال�شحة  والإ�شراف على تنفيذ لوائح 

والأوامر املحلية واإبالغ املجل�س البلدي عن كل الأمور 

الناجمة عن ذلك.

تقوم مبراقبة �شري الأعمال ال�شحية.   -2
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جلنة ال�سوؤون العامة: 

وعالمات  والعربات  ال�شيارات  مواقف  اختيار  تتوىّل    -1

املرور والدوارات.

رق  الطُّ و�شيانة  بفتح  اخلا�شة  القرتاحات  تقّدم    -2

واحلدائق وجتميل املدينة.

3- ُتراقب الأ�شواق وتتاأّكد من تطبيق املوازين واملكايـيـل 

واملقايـي�س ال�شحيحة املقّررة ومن اأن القوانني واللوائح 

والأوامر املحلية التي ي�شدرها املجل�س مطّبقة.

التي متتلكها  املباين  ال�شيانة على  اإجراء  تتاأّكد من    -4

البلدية.

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  املادة )23(من  ن�ّس  على  وبناًء 

)84/77( باإ�شدار قانون تنظيم بلدية العا�شمة فقد مّت 

ت�شكيل جلنة املرور ُمنبثـقة من جلنة ال�شوؤون العامة ب�شكل 

ثابت لالهتمام بامل�شائل املتعّلقة بتـنظيم املرور وتخفيف 

رق.  الختـناقات املرورية بالطُّ

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  12اأكتوبر1985م  بتاريخ 

1985/80باإجراء تعديل جوهري على قانون رقم 84/77 

ت  ن�شّ حيث  البلدي  املجل�س  بت�شكيل  يتعّلق  فيما  وذلك 

بلدية  تنظيم  قانون  من   )7( املادة  تعّدل   )1( املادة 

ـُل املجل�س  �َشكَّ ها كالآتي »ُيَ العا�شمة امل�شار اإليه لي�شبح ن�شّ

منهم  ع�شوا  وع�شرين  واأربعة  البلدية  رئي�س  من  البلدي 

ت�شعة اأع�شاء ميّثلون الأجهزة احلكومية يختارهم روؤ�شاء 

الأقل،  على  عام  مدير  درجة  ي�شغلون  ن  مِمَّ وحداتهم 

وخم�شة ع�شر ع�شوا ميّثلون ُكلَّ املدن والأحياء الواقعة يف 

حدود البلدية«.

بلدية  بتنظيم   1984/77 رقم  بالقانون  العمل  ا�شتمرَّ 

العا�شمة وتعديالته مّدة 8 �شنوات، اإىل اأن �شدر املر�شوم 

ال�شلطاين رقم 1992/8بتاريخ 1992/2/8.

وقد جاء املر�شوم ال�شلطاين رقم )92/8( باإ�شدار قانون 

بلدية م�شقط بعد مرور حوايل ثماين �شنوات من اإ�شراف 

ديوان البالط ال�شلطاين عليها الأمر الذي اأعطاها دفعة 

الذي  بال�شكل  البلدية  اخلدمات  مب�شتوى  للنهو�س  قوية 

احلافل  العريق  وتاريخها  م�شقط  مدينة  مبكانة  َيلـيق 

التي  املدن  ُكـرْبيات  م�شاف  اإىل  بها  وللو�شول  والطويل، 

تتمّتع بقدر ُمتمِيّز من اخلدمات البلدية. 

نف�س  يقارب  ما  مرور  بعد  اأي�شا  اجلديد  القانون  وجاء 

الفرتة تقريبا من التطبيق الفعلي والعملي للقانون ال�شابق 

يلي:  ما  تت�شّمن  مالحمه  اأهّم  كانت  حيث   ،)84/77(

»ت�شكيل املجل�س البلدي من رئي�س البلدية و�شبعة وع�شرين 

ع�شوا، منهم اأحد ع�شر  ع�شوًا ميّثلون الأجهزة احلكومية 

درجة  ي�شغلون  مّمن  وحداتهم  روؤ�شاء  يختارهم  املحّددة 

التابعة  الوليات  ميثلون  ع�شوًا  ع�شر  و�شّتة   عام،  مدير 

للمحافظة«. 

اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  الفر�شة  التمثيل  هذا  اأتاح  وقد 

تتطّلبه  ح�شبما  املحافظة  وليات  من  ولية  لكّل  البلدية 

جم�ّسم املجمر يف حديقة ريام يف والية م�سقط
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تلم�س  واقع  من  وذلك  ولية،  كّل  واحتياجات  ظروف 

احلاجة الفعلية التي يناق�شها ممّثـل الولية مع املواطنني 

وقيامه بدوره بنقلها للمجل�س يف �شكل مقرتحات.

املجل�س  اجتماعات  حتديد  على   )13( املادة  وتـلّخ�شت 

انعقاده،  دورات  من  �شنة  كل  مدار  على  العادية  البلدي 

العاجلة  اأو  الطارئة  الجتماعات  عقد  اإمكانية  وتنظيم 

حالة  يف  الجتماعات  لإدارة  املنا�شب  الأ�شلوب  وحتديد 

يف  ـبع  ُتـتَّ التي  الطريقة  وحتديد  ونائبه،  الرئي�س  غياب 

اّتخاذ قرارات وتو�شيات املجل�س.

رت  املادة )6( من القانون  بالإجازة  للمجل�س  حيث قرَّ

على  تفر�س  التي  للعقوبات  الأق�شى  احلّد  ِبرفع  البلدي 

ما يرتكب من خمالفات لأحكام اللوائح والأوامر املحلية 

بحيث تغطي كافة املخالفات املتعلقة بالعمل البلدي عموما 

وذلك على الّنحو الّتايل: 

لرئي�س  جديدة  اخت�شا�شات  اجلديد  القانون  اأ�شاف 

باملادة )16(  ملا جاء  وفقًا  البلدي  املجل�س  رئي�س  البلدية 

رئي�شا  بو�شفه  البلدية  »يتوىلَّ رئي�س  اأنه  ت على  حيث ن�شَّ

للمجل�س البلدي - عالوة على اخت�شا�شه كرئي�س للجهاز 

التنفيذي للبلدية - ال�شالحيات الآتية:

وُيِديرها. البلدي  املجل�س  جل�شات  • يراأ�س 
لجتماعات  ويدعو  الأعمال،  جدول  على  يوافق   •

املجل�س.

مُيِثّـل  كما  الغري،  ومع  املحاكم  اأمام  البلدية  مُيِثّـل   •
يوافق  التي  الر�شمية  واملحافل  املقابالت  يف  البلدية 

ِثّله  مُيَ من  تخويل  له  ويجوز  ح�شورها،  على  الوزير 

يف ذلك.

القرارات  توقيع  يف  البلدي  املجل�س  عن  َيـُنوُب   •
والوثائق.

فاع عن م�شاحلها. • املحافظة على حقوق البلدية والِدّ
املجل�س  اخت�شا�شات  ف�شل  اجلديد  القانون  يف  متَّ  كما 

الأعمال  اأداء  يف  وُي�ْشر  �شهولة  هناك  يكون  حتى  البلدي 

ال�شريع  التطّور  مع  ولتتواكب  املمكنة  بال�شرعة  التنفيذية 

يف عمل البلدية.

ي  كما متَّ اإ�شافة اخت�شا�شات جديدة للمجل�س البلدي لتغِطّ

التطّور يف جميع املجالت الـُمتاحة بالبلدية، ولُتعطي دفعة 

ّ ممكن وفق  كبرية للنهو�س بالعمل البلدي اإىل اأق�شى حِدٍ

ت على  ما جاء يف املادة رقم )17( من القانون حيث ن�شَّ

اأنه »يخت�سُّ املجل�س البلدي ببحث ودرا�شة الأمور التالية«:

الأوامر املحلية.   -1

م�شروع املوازنة الإمنائية ال�شنوية للبلدية.   -2

والر�شوم  والعوائد  ال�شرائب  فر�س  اإقرتاحات     -3

ة. وو�شائل حت�شيلها ورفعها اإىل اجلهات املخت�شّ

ال�شحة  على  للمحافظة  الاّلزمة  التدابري  اإّتخاذ    -4

العامة.

قلعة مطرح يف والية مطرح
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ذات  وامل�شروعات  الإمنائية  امل�شروعات  اإقرتاح    -5

ملحافظة  والرتفيهية  والتجميلية  ال�شحية  الأهمية 

م�شقط.

اإجازة  يف  بالدولة  املختلفة  اجلهات  مع  امل�شاركة    -6

خمّططات ملحافظة م�شقط.

و�شع تعريفة نقل الركاب ب�شيارات الأجرة.   -7

ت�شمية ال�شوارع وترقيم املباين.   -8

البلدية  عمل  تنفيذ  تعرت�س  التي  الأمور  مناق�شة    -9

وو�شع احللول املنا�شبة لها.

اجلهاز  باخت�شا�شات  املتعّلقة  الأمور  مناق�شة   -10

التنفيذي للبلدية. 

وقد مّت اإ�شافة جلنتني دائمتني اإىل جِلان املجل�س البلدي 

حة يف اخت�شا�شاتها وهما  الرئي�شية للقيام باملهام املو�شّ

جلنة ال�شوؤون املالية وامل�شروعات واللجنة القانونية.  كما 

جاء يف القانون اجلديد للمجل�س البلدي يف املادة )19( 

اأع�شائه  بني  من  املجل�س  ـل  »ُي�َشِكّ اأنه:  على  ت  ن�شَّ حيث 

اأربع جلان رئي�شية دائمة لتقوم باملهام املو�شحة فيما بعد 

ـل  ي�شِكّ اأن  ويجوز  للمجل�س،  تو�شياتها  وترفع  منهما،  لكل 

ـتة متى  دة دائمة اأو موؤقَّ جلنة اأو اأكرث ُتـَكـلَّف باأعمال حمدَّ

اقت�شت حاجة العمل ذلك«.

جلنة ال�سحة العامة:

تقوم بدرا�شة ما ُيحال اإليها من الأمور واملوا�شيع ال�شحية 

املجل�س  اإىل  ب�شاأنها  تو�شياتها  ورفع  بالبلدية  املتعلقة 

للمحافظة  الاّلزمة  املقرتحات  بتقدمي  وتقوم  البلدي، 

على ال�شحة العامة وال�شحة الوقائية يف حدود حمافظة 

م�شقط.

جلنة ال�سوؤون العامة:

تقوم بدرا�شة ما ُيحال اإليها من اأمور تتعّلق باختيار مواقف 

ال�شيارات وعالمات املرور والدوارات وفتح و�شيانة الطرق 

ودرا�شة  املدينة  وجتميل  واحلدائق  والأ�شواق  واإنارتها 

تعريفة �شيارات الأجرة.

اللجنة القانونية:

اإقرتاح ودرا�شة م�شروعات الأوامر املحلية واأنظمة ولوائح 

البلدية ودرا�شة ما ُيحال اإليها من م�شائل ورفع التو�شيات 

الاّلزمة ب�شاأنها اإىل املجل�س البلدي.

جلنة ال�سوؤون املالية وامل�سروعات:

ورفع  للبلدية  الإمنائية  املوازنة  م�شروع  درا�شة  اأ-  

املقرتحات ب�شاأنها اإىل املجل�س البلدي.

مل�شروعات  بالن�شبة  للخّطة  العام  الإطار  اإقرتاح  ب-  

البلدية.

اإطار  البلدية يف  تـنفيذ م�شروعات  اأولويات  اإقرتاح  ج-  

اخلطة اخلم�شية والعتمادات املقررة.

اإقرتاح اأ�شاليب تطوير اإيرادات البلدية. د-  

اأو  للبلدية  الداخلية  املالية  النُّظم  تطوير  اإقرتاح  هــ-  

يف  العمل  اأ�شاليب  تطوير  على  ي�شاعد  مبا  تعديلها 

املجال املايل.

بحث ما ُيحال اإليها من املجل�س البلدي من م�شائل  و-  

مالية واإبداء الراأي ب�شاأنها«.

من  ثابتا  �شكال  اأخذت  التي  املرور  جلنة  اإىل  بالإ�شافة 

الأ�شل  يف  كانت  والتي  املتعاقبة  املجل�س  دورات  خالل 

ُمنبثـقة عن جلنة ال�شوؤون العامة، حيث اأ�شبحت مبوجب 

تو�شياتها  ترفع   )91/28( رقم  البلدي  املجل�س  قرار 

ت�شكيل جلنة  البلدي، كما متَّ لحقا  املجل�س  اإىل  مبا�شرة 

بجوانب  املواطنني  بتوعية  ُتـعنى  والتي  والإر�شاد  للتوعية 

العمل البلدي.

الإدارية  احلدود  �شمن  لتكون  قريات  ولية  ِمّ  �شَ بعد 

بلدية م�شقط م�شوؤولية اخلدمات  وَتَويِلّ  ملحافظة م�شقط 

 1992/37 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  بها،  البلدية 

بلدية  املادة )8( من قانون  بتعديل   1992/6/16 بتاريخ 

ـُل  »ُي�َشكَّ التايل:  الّنحو  على  لتكون   1992/8 رقم  م�شقط 

املجل�س البلدي من رئي�س البلدية وخم�شة وع�شرين ع�شوا 

يختارهم  الأجهزة احلكومية  اأع�شاء ميّثلون  ت�شعة  منهم 

على  عام  مدير  درجة  ي�شغلون  ن  مِمَّ وحداتهم  روؤ�شاء 

الأقل، و�شّتة ع�شر ع�شوا ميِثّلون الوليات التابعة ملحافظة 

م�شقط«، ومبوجب هذا التعديل �شدر املر�شوم ال�شلطاين 

رقم 92/38 بتعني ممثال لولية قريات باملجل�س البلدي. 

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر   1993/9/18 وبتاريخ 

1993/56 بتعديل ن�ّس املادة )8( من قانون بلدية م�شقط 

رقم 1992/8 لتكون على الّنحو الآتي:

ـل املجل�س البلدي من رئي�س البلدية و�شّتة وع�شرين  »ُيـ�َشكَّ
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احلكومية  الأجهزة  ميّثـلون  اأع�شاء  ع�شرة  منهم  ع�شوا 

ن ي�شغلون درجة مدير عام  يختارهم روؤ�شاء وحداتهم مِمَّ

التابعة  الوليات  ميّثـلون   ع�شوا  ع�شر  و�شّتة  الأقل  على 

�شيفت باملر�شوم 
ُ
ملحافظة م�شقط«. ومبوجب هذا التعديل اأ

رقم 1993/72 اخلا�س بتعيني اأع�شاء املجل�س البلدي يف 

دورته الثالثة )97/93( جهة حكومية جديدة وهي: وزارة 

ال�شوؤون الجتماعية والعمل.

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  1994/7/4م  وبتاريخ 

1994/68 بتعديل ن�ّس املادة )8( من قانون بلدية م�شقط 

رقم 1992/8 لتكون على الّنحو الآتي:

ـُل املجل�س البلدي من رئي�س البلدية و�شبعة وع�شرين  »ُي�َشكَّ

ع�شوا منهم اأحد ع�شر ع�شوا ميّثلون اجلهات احلكومية 

ن ي�شغلون درجة مدير عام  يختارهم روؤ�شاء وحداتهم مِمَّ

التابعة  الوليات  ميّثـلون  ع�شوا  ع�شر  و�شّتـة  الأقل   على 

ملحافظة م�شقط«

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  التعديل  هذا  ومبوجب 

مدير  بدرجة  املياه  موارد  لوزارة  ممّثـل  باإ�شافة   94/69

لالأجهزة  املمثلني  البلدي  املجل�س  اأع�شاء  اإىل  عام 

احلكومية يف الدورة الثالثة للمجل�س.

البلدي  التنظيم  �شاأن  يف  ال�شادرة  القوانني  مبوجب 

�ْشِنَدْت 
ُ
)74/1، 75/4 ، 84/77 ، 92/8( وتعديالته فقد اأ

الخت�شا�شات  من  العديد  وجِلانه  البلدي  املجل�س  اإىل 

يف  تاأتي  حيث  اإليه،  املوكلة  املهام  اأداء  من  متّكنه  التي 

البيئة،  و�شحة  العامة  ال�شحة  على  للمحافظة  ملها  جُمْ

ومراقبة  واإنارتها،  امليادين  واإقامة  الطرق  وتو�شعة  وَمِدّ 

الأ�شواق العامة، واإن�شاء �شبكات املجاري واّتخاذ التدابري 

الاّلزمة لت�شريف مياه الأمطار وتنظيم ومراقبة  املباين 

وغري ذلك من الأمور املتعلقة بالعمل البلدي، وقد تطّورت 

تلك الخت�شا�شات مع مراحل التطوير التي �شملت قوانني 

البلدية التي �شبق الإ�شارة اإليها.

بتعديل  رقم )2010/115(  ال�شلطاين  املر�شوم  ومبوجب 

ِبـَمنح  التعديل  جاء  م�شقط،   بلدية  قانون  اأحكام  بع�س 

وذلك  عقوبات  فر�س  يف  اأكرب  �شالحية  البلدي  املجل�س 

ال�شالحية  للمجل�س  فاأ�شبح  العقوبات  تلك  �شقف  برفع 

اأن يفر�س عقوبات على ما يرتكب من خمالفات لأحكام 

الأوامر املحلية على اأّل تزيد العقوبة عن )5000( خم�شة 

اآلف ريال عماين يف املّرة الواحدة اأو ال�ّشجن ملّدة اأق�شاها 

�شّتة اأ�شهر اأو العقوبتني مًعا مع اإزالة اأ�شباب املخالفة.

ال�شهرية  املكافاأة  زيادة  املر�شوم  هذا  مبوجب  ت  متَّ كما 

لالأع�شاء من )150( مائة وخم�شون ريال عماين مبوجب 

رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  م�شقط  بلدية  قانون 

)92/8( اإىل )300( ثالثمائة ريال عماين.

اأكتوبر   26 املوافق  1432هـ   القعدة  ذي   28 وبتاريخ 

 )2011/116( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  2011م 

قانون  اأّول  يعترب  حيث  البلدية،  املجال�س  قانون  باإ�شدار 

د لأنظمة املجال�س البلدية يف �شلطنة عمان، ومبوجب  ُموحَّ

قانون  باإ�شدار  )2011/116م(  رقم  ال�شلطاين  املر�شوم 

املجال�س البلدية، ا�شتقّل املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط 

ا�شتقالل تاّما عن بلدية م�شقط، حيث تغرّي ا�شم املجل�س 

اإىل املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط، بعد اأن كان املجل�س 

قانون  من   )3( املادة  اأّن  حيث  م�شقط،  لبلدّية  البلدي 

ادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم )92/8(  بلدّية م�شقط ال�شّ

وتعديالته كانت تن�ّس على اأن: »تتاأّلف البلدّية من جمل�س 

بلدي وجهاز تنفيذي، وُتق�ّشم اأعمال البلدية طبقا لهيكلها 

املجال�س  قانون  من   )4( املاّدة  اأّما   ، املعتمد«  التنظيمي 

ت على اأّنه: تن�شاأ املجال�س  البلدية رقم 2011/116م ن�شّ

الآتية:

والية  ومقّره  م�سقط  ملحافظة  البلدي  املجل�س  اأّوال: 

م�سقط.

يراأ�س املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط رئي�س بلدية م�شقط 

وفقا لن�ّس املادة )5( من القانون. و ُتدرج نفقات املجل�س 

�شمن ميزانية بلدية م�شقط وفقا لن�ّس املادة )30( من 

ادرة بالقرار الديواين رقم )2012/15م(. الاّلئحة ال�شّ

من   )30( املادة  ت  ن�شّ فقد  للموظفني،  بالن�شبة   اأّما 

اأّنه:  على  اإليها  الـُم�شار  البلدية  املجال�س  قانون  لئحة 

»يوّفر للمجل�س العدد الكايف من املوّظفني للقيام باأعماله 

الإدارّية، ويخ�شع هوؤلء املوظفون لالإ�شراف املبا�شر لأمني 

�شّر املجل�س فيما يتعّلق ب�شوؤون املجل�س«.
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عبد اهلل بن �سعيد البلو�سي ال�سيد علي بن حممد بن تركي ال�سيد تركي بن حممود
الدكتور/ علي بن حممد بن مو�سى

 / ال�شمّو  �شاحب  اأ�شدر  1972م  يونيو   7 بتاريخ 

جلاللة  اخلا�س  امل�شت�شار  �شهاب  بن  ثويني  ال�شيد 

العا�شمة قراًرا ت�شّمن ما يلي:  ال�شلطان وحمافظ 

»قبول ا�شتقالة كّل من رئي�س بلدية م�شقط ومطرح 

ودمج البلديتني يف بلدية مركزية واحدة« حيث جاء 

ن�ّس القرار: باأمر من جاللة ال�شلطان قابو�س املعظم 

تقّرر ما يلي:

• دمج بلديتْي م�شقط ومطرح يف بلدية مركزية 
حتت اإدارة ال�شيد تركي بن حممود.

• حّل جمل�س البلديتني وتاأليف جمل�س موّحد.

تركي  بن  حممد  بن  علي  ال�شيد  ا�شتقالة  قبول   •
نظرا حلالته ال�شحية.

بلدية  مدير  �شعيد  بن  اهلل  عبد  ا�شتقالة  قبول   •
مطرح.

بـتـاريخ 29/جــمادى الثـانية /1392هـ الـمـوافـق 

1972/8/10م �شدر بالغ من �شاحب ال�شمو 

ال�شيد/ثويني بن �شهاب امل�شت�شار اخلا�س جلاللة 

ن ما يلي: ال�شلطان وحمافظ العا�شمة وقد ت�شمَّ

اأ�شماوؤهم من قبل جمل�س  الآتية  اَدُة  ال�شَّ َح  ُر�ِشّ لقد 

البلدي وقد وافق  اأع�شاًء باملجل�س  ـُنوا  وُعـِيّ الوزراء 

بهذا  املعظم  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان  جاللة 

الّتعيني وهم: 

حمافظ  )نائب  البو�شعيدي  حمد  بن  اهلل  عبد   -1

العا�شمة يف ال�شيب(

)مدير  البو�شعيدي  خلفان  بن  نا�شر  بن  �شامل   -2

الطريان املدين(

اخلارجية  وزارة  )وكيل  حممد  �شليمان  حممود   -3

بالوكالة ومدير ال�شوؤون ال�شيا�شية(

4- كرمي بن اأحمد احلرمي )مدير الربيد والربق 

والهاتف(

دائرة  مدير  جعفر)نائب  بن  عبا�س  املهند�س   -5

الأ�شغال العامة (

6- قي�س بن عبداملنعم الزواوي

7- الدكتور علي بن حممد بن مو�شى 

8- �شام�س بن �شعود 

9- خمي�س بن عائل

10- كمال عبد الر�شا �شلطان

11- الكهودا عبدالغني نبي بخ�س

12- حممود عبد النبي مكي 

13- �شامل بن حمود اآل جمعة 

14- اأحمد بن حممد بن عمري 

15- حممد بن املَر الوهيبي

الفرع الثاين: ت�سكيل املجل�س البلدي )2011-1972(

مالحظة: تّمت كتابة األسماء وترتيبها حسب ما هو وارد في المراسيم السلطانية والقرارات الوزاريّة.
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 عبد اهلل بن حمد البو�سعيدي

نائب حمافظ العا�سمة 

يف ال�سيب

�سامل بن نا�سر بن خلفان

البو�سعيدي

مدير الطريان املدين

حممود �سليمان حممد

وكيل وزارة اخلارجية بالوكالة 

ومدير ال�سوؤون ال�سيا�سية

كرمي بن اأحمد احلرمي

مدير الربيد والربق والهاتف

املهند�س/ عبا�س بن جعفر

نائب مدير دائرة اال�سغال العامة

الدكتور علي بن حممد بن مو�سىقي�س بن عبد املنعم الزواوي

رئي�س املجل�س البلدي

)1974-1972(

حممود عبد النبي مكي

�سام�س بن �سعود

�سامل بن حمود اآل جمعة

خمي�س بن عائل

اأحمد بن حممد بن عمري

كمال عبد الر�سا �سلطان

حممد بن املَر الوهيبي

الكهودا عبد الغني نبي بخ�س

اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )1974-1972(
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الدكتور / حمد عبداهلل الريامي

 رئي�س املجل�س البلدي 

 )1976 - 1974(

االأ�ستاذ/ كمال عبد الر�سا �سلطان

نائب رئي�س املجل�س البلدي )1973( 

مالحظة: تّمت كتابة األسماء وترتيبها حسب ما هو وارد في المراسيم السلطانية والقرارات الوزاريّة.

 1974 16فرباير  املوافق   1394 23حمرم  بتاريخ 

�شدر قرار وزاري رقم )74/8( من معايل /كرمي 

بن اأحمد احلرمي وزير التنمية ت�شّمن ما يلي: بناًء 

املجل�س  يتكّون  املوّقر  الوزراء  جمل�س  موافقة  على 

البلدي من الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:

1- الدكتور علي مو�شى

2- الأ�شتاذ عبداهلل حمد)نائب املحافظ بال�شيب(

3- الأ�شتاذ كمال عبدالر�شا �شلطان

4- الأ�شتاذ علي خلفان القا�شمي

5- الأ�شتاذ حبيب حممد ن�شيب 

6- الأ�شتاذ اأحمد حممد عمري

7- الدكتور حمد عبداهلل الريامي

8- الدكتور مبارك اخل�شوري

9- املهند�س حبيب مكي

10- الأ�شتاذ علي ح�شني حمزة الع�شفور

11- املقدم �شامل حكيم 

12- الأ�شتاذ حممد �شعيد الوهيبي

13- الأ�شتاذ حم�شن جمعة 

14- املهند�س �شامل حميد الغ�شاين

15- املهند�س عبا�س جعفر 

16- الأ�شتاذ حامد الغيالين

17- ال�شيخ يعقوب بن حمد احلارثي 

18- ال�شيخ �شامل بن هالل اخلليلي
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االأ�ستاذ/ علي خلفان القا�سمي

 الدكتور/ حمد عبد اهلل الريامياالأ�ستاذ/ حبيب حممد ن�سيب

رئي�س املجل�س البلدي

)1976-1974(

املهند�س/ �سامل حميد 

الغ�ساين

الدكتور/ مبارك اخل�سوري

االأ�ستاذ / علي ح�سني حمزة املهند�س/ حبيب مكي

الع�سفور

ال�سيخ/ يعقوب بن حمد 

احلارثي

املقدم/ �سامل حكيم

ال�سيخ/ �سامل بن هالل 

اخلـليلي

االأ�ستاذ /حممد �سعيد 

الوهيبي

اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )1976-1974(

االأ�ستاذ/ اأحمد حممد بن عمري

االأ�ستاذ/ حم�سن جمعة

االأ�ستاذ/كمال عبد الر�سا �سلطان الدكتور/ علي بن حممد

 بن مو�سى

االأ�ستاذ/ عبد اهلل بن حمد 

البو�سعيدي

نائب املحافظ يف ال�سيب

االأ�ستاذ/ حامد الغياليناملهند�س/ عبا�س بن جعفر
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�سعادة  ال�سيخ/ �سليمان بن حمد احلارثي

رئي�س بلدّية العا�سمة

)1981 - 1973( 

نا�سر بن حممد بن عمري الهنائي

نائب رئي�س املجل�س البلدي

)1985 - 1981( 

�سعادة/ عبد اهلل بن حمد البو�سعيدي

رئي�س بلدّية العا�سمة

رئي�س املجل�س البلدي

)1984 - 1981( 

14- مراد علي مراد 

15- عبداهلل بن حمد احلارثي 

16- جعفر حممد علي   

17- �شامل بن خلفان القا�شمي

18- �شيف بن �شليمان احلو�شني

�شدر  الدورة  نف�س  يف  اأّنه  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

املر�شوم ال�شلطاين )84/38( بتعيني كّل من الآتية 

اأ�شماوؤهم اأع�شاء باملجل�س يف الدورة امل�شار اإليها:

املهند�س / عبا�س بن جعفر 

ال�شيخ / �شعيد بن نا�شر احل�شار

ال�شيخ / �شامل بن �شليمان الفريوز

البو�شعيدي،  بن علي  كّل من )بدر  بدل من  وذلك 

�شهيل بن �شامل عبد اهلل بهوان، عبد اهلل بن حمد 

تعيني  الدورة  نف�س  يف  مّت  قد  اأّنه  كما  احلارثي(، 

ال�شيخ نا�شر بن حممد بن عمري ليكون نائبا لرئي�س 

املجل�س.

بن  عبداهلل  ال�شيد/  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما 

وللمجل�س  للبلدية  رئي�شا  ظّل  البو�شعيدي  حمد 

اعتبارا  خلفه  حيث   ،1984/12/31 حتى  البلدي 

من1985/1/1 ال�شيخ / اأحمد بن �شلطان بن �شيف 

رقم  ال�شلطاين  للمر�شوم  طبقا  وذلك  احلو�شني 

84/100  واملر�شوم ال�شلطاين رقم 84/101.

 1978 يونيو   14 الـموافق  هـ   1398 رجب   9 بتاريخ 

وت�شّمن   )78/36( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر 

ال�شيخ �شليمان بن  الثانية ما يلي: »يرقى  يف املادة 

حمد بن �شليمان احلارثي رئي�س بلدية العا�شمة اإىل 

�شوؤون  بوزارة  البلديات  ل�شوؤون  وزارة  وكيل  وظيفة 

الأرا�شي والبلديات اعتباًرا من 1978/6/1.

1981م  3يونيو  املوافق  1401هـ  رجب   30 بتاريخ 

وقد   )81/57( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر 

كافة  ميّثـلون  ع�شًوا  ع�شر  ت�شعة  القائمة  ت�شّمنت 

املدن والأحياء يف حدود بلدية العا�شمة. 

ـُن عبداهلل بن حمد البو�شعيدي رئي�شا  مادة 1: ُيـَعـيَّ

لبلدية العا�شمة نقال من حمافظة العا�شمة 

من  ا�شتثناًء  وزارة  وكيل  درجة  َمْنِحِه  مع 

قانون اخلدمة املدنية امل�شار اإليه.

ع�شًوا  بعد  ذكرهم  الآتي  من  كّل  ـُن  2:ُيـَعـيَّ مادة 

باملجل�س البلدي لبلدية العا�شمة: 

1- عبداهلل ال�شعيلي              

2- بدر بن �شامل بن حمود ال�شيابي           

3- بدر بن علي  

4- �شعيد بن حممد ال�شعدي                                

5- �شهيل �شامل عبداهلل بهوان  

6- حم�شن بن جمعة 

7- الدكتور / اأحمد بن عبدالقادر الغ�شاين  

8- ح�شني حممد  عو�س  

9- عبد الوهاب الدروي�س 

10- حممد بن هالل  اخلليلي       

11- كمال عبد الر�شا �شلطان     

12- نا�شر حممد عمري                  

13- عي�شى بن نا�شر 

�سعادة ال�سيخ/ اأحمد بن 

�سلطان احلو�سني

رئي�س بلدية م�سقط

)1990 - 1985(
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�سعيد بن حممد ال�سعدي

�سهيل �سامل عبد اهلل بهوان

اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )1984-1981(

حم�سن بن جمعة

بدر بن �سامل بن حمود 

ال�سيابي

عبد اهلل ال�سعيلي �سعادة/عبد اهلل بن حمد البو�سعيدي

رئي�س املجل�س البلدي

)1984-1981(

الدكتور/ اأحمد بن عبد القادر الغ�ساين

عبد اهلل بن حمد احلارثي

عبد الوهاب الدروي�س

جعفر حممد علي

حممد بن هالل اخلليلي

�سامل بن خلفان القا�سمي

نا�سر بن حممد بن عمريكمال عبد الر�سا �سلطان

املهند�س/ عبا�س بن جعفر

عي�سى بن نا�سر

ال�سيخ/ �سعيد بن نا�سر احل�سار

مراد علي مراد

ال�سيخ/ �سامل بن �سليمان الفريوز
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اأكتوبر/   /12 املوافق  27/حمّرم/1406  بتاريخ 

 )85/81( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  1985م 

بتعيني اأع�شاء املجل�س البلدي وقد ت�شّمنت القائمة 

وخم�شة  احلكومية  الأجهزة  ميـّثـلون  اأع�شاء  ت�شعة 

الواقعة  والأحياء  الـُمدن  كافة  ميّثـلون  ع�شوا  ع�شر 

املر�شوم  ت�شّمن  حيث  العا�شمة،  بلدية  حدود  يف 

مايلي:

لبلدية  البلدي  باملجل�س  ع�شوا  ـُن  ُيـَعـيَّ  :1 مادة 

العا�شمة كل من:

اأ- اأع�شاء ميّثلون عدد من الأجهزة احلكومية 

طبقا لأحكام القانون رقم )84/77(   وهذه 

الأجهزة هي:

1-  وزارة الإ�شكان 

2-  وزارة ال�شحة 

3-  وزارة البيئة 

4-  وزارة التجارة وال�شناعة 

5-  وزارة الكهرباء واملياه 

6-  حمافظة العا�شمة

7-  �شرطة عمان ال�شلطانية 

8-  نائب رئي�س بلدية العا�شمة

الفنية  لل�شوؤون  العامة  املديرية  عام  مدير    -9

ببلدية العا�شمة

ب-  اأع�شاء ميثلون كافة املدن والأحياء الواقعة يف 

حدود بلدية العا�شمة وهم:

من�شور بن حمفوظ بن علي اآل جمعة     -1

حممد بن خلفان بن اأحمد القا�شمي    -2

من�شور بن علي بن من�شور ال�شليمي    -3

حمود بن اإبراهيم بن �شومار     -4

مالك بن اإبراهيم بن �شيف الكندي    -5

عبيد  بن  �شامل  بن  �شليمان  ال�شيخ      -6

الوهيبي 

ال�شيخ عبداهلل بن حمود اجلوابري    -7

علي بن هالل بن علي اخلليلي     -8

�شيف بن �شليمان بن حميد احل�شني    -9

غالب  بن  من�شور  بن  خالد  ال�شيخ   -10

العامري 

�شعيد بن حممد احلب�شي  -11

�شليمان  بن  حمد  بن  يعقوب  ال�شيخ   -12

احلارثي

13-  ال�شيخ نا�شر بن حممد بن عمري الهنائي 

مبارك بن جمعة بن علي بهوان    -14

كمال بن عبد الر�شا بن �شلطان   -15
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )1989-1985(

ال�سيخ/ �سليمان بن �سامل بن مالك بن اإبراهيم الكندي

عبيد الوهيبي

علي بن هالل بن علي 

اخلليلي

ال�سيخ خالد بن من�سور بن �سيف بن �سليمان احل�سني

غالب العامري

ال�سيخ/ يعقوب بن �سعيد بن حممد احلب�سي

حمد بن �سليمان احلارثي

ال�سيخ/ نا�سر بن حممد بن 

عمري الهنائي

ال�سيخ/ عبد اهلل بن حمود 

اجلوابري

حمود بن اإبراهيم بن 

�سومار الزدجايل

من�سور بن علي بن من�سور 

ال�سليمي

عي�سى بن نا�سر بن عي�سى

نائب رئي�س املجل�س البلدي 

)1988 - 1986(

مبارك بن جمعة بن علي بهوان

�سعيد بن �سامل ال�سنفريالعقيد/ حممود بن عامر الكيومي

حممد بن حم�سن بن حمد الرا�سديكمال عبد الر�سا �سلطان

�سعادة ال�سيخ/ اأحمد بن 

�سلطان احلو�سني 

رئي�س املجل�س البلدي 

)1990 - 1985(
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وقد �شدر يف نف�س الدورة املر�شوم ال�شلطاين رقم 

بن  الفا�شل/حممد  بتعيني   )1( مادة   )86/29(

حم�شن بن حمد الرا�شدي خلفا للمرحوم/ من�شور 

الإ�شارة  جتدر  كما  ال�شليمي.  من�شور  بن  علي  بن 

اإىل اأّنه قد مّت يف تلك الدورة تعيني �شعادة/ عي�شى 

ليكون  البلدية(  رئي�س  )نائب  عي�شى  بن  نا�شر  بن 

 1986/1/12( من   للفرتة  املجل�س  لرئي�س  نائًبا 

حتى 1988/12/27( ثّم خلفه الفا�شل/ح�شني بن 

�شعيد بن حممد )نائب رئي�س البلدية( ليكون نائًبا 

وحتى   1989/1/31 من  اعتباًرا  املجل�س  لرئي�س 

نهاية تلك الدورة.

22/اأكتوبر  املوافق  الأول/1410  ربيع   /22 بتاريخ 

 )89/105( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر   1989

 89( دورته  يف  البلدي  املجل�س  اأع�شاء  بتعيني 

ع�شوا  ع�شر  اأحد  القائمة  ت�شّمنت  وقد   )1993-

ميّثـلون الأجهزة احلكومية وخم�شة ع�شر ع�شًوا من 

كافة املدن والأحياء الواقعة يف حدود بلدية م�شقط.

الأجهزة  ميّثلون  عام  مدير  بدرجة  اأع�شاء   اأ- 

رقم  القانون  »لأحكام  طبقا  الآتية  احلكومية  

)84/77(« ال�شالف الذكر:

1- وزارة الإ�شكان 

2- وزارة ال�شحة 

3- وزارة البيئة 

4- وزارة التجارة وال�شناعة

5- وزارة الكهرباء واملياه

6- حمافظة م�شقط

7- �شرطة عمان ال�شلطانية 

8- نائب رئي�س بلدية م�شقط

9- مدير عـام املديرية العامة لل�شوؤون الفنية 

ببلدية م�شقط 

ب - اأع�شاء ميّثلون كافة املدن  والأحياء الواقعة يف 

حدود بلدية م�شقط:

1- يعقوب بن حمد احلارثي

2- حمود بن اإبراهيم بن �شومار 

3- كمال بن عبد الر�شا بن �شلطان 

4- �شيف بن �شليمان احل�شني

5- �شليمان بن �شامل بن عبيد الوهيبي

6- مبارك بن جمعة بن علي بهوان

7- مالك بن اإبراهيم الكندي

8- حامد بن عبداهلل بن �شامل الغيالين

9- من�شور بن نا�شر بن خلفان البو�شعيدي

10- يحيى بن اأحمد بن حممد احل�شني  

11- �شعيد بن نا�شر بن �شليمان احلارثي

12- بدر بن حمد بن �شامل العامري

13-  خلفان بن �شامل بن را�شد ال�شبلي

14- �شعيد بن �شامل بن زاهر املع�شري

15-  عي�شى بن نا�شر بن عي�شى الهوتي

الدكتور/  اأحمد بن عبد القادر الغ�ساين

نائب رئي�س املجل�س البلدي

)1992 - 1990(

الفا�سل / عي�سى بن نا�سر

نائب رئي�س بلدّية العا�سمة

نائب رئي�س املجل�س البلدي

)1988 - 1986(

الفا�سل / ح�سني بن �سعيد

نائب رئي�س بلدّية العا�سمة

نائب رئي�س املجل�س البلدي

)1989 - 1988(
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )1993-1989(

الدكتور/اأحمد بن عبد القادر الغ�ساين

وزارة ال�سحة

ماهر بن �سامل العلوي

وزارة التجارة وال�سناعة

حممد بن حمد بن علي امل�سروري 

وزارة االإ�سكان

نائب رئي�س املجل�س البلدي 

)1990 - 1989(

 �سعادة املهند�س/ عبد اهلل بن 

عبا�س بن اأحمد 

رئي�س بلدية م�سقط 

رئي�س املجل�س البلدي 

)1993 - 1990(

ح�سني بن �سعد ال�سيخ

وزارة الكهرباء واملياه

خالد بن حممد بن عمر بهرام

بلدية م�سقط

�سعادة ال�سيخ/ �سعود بن خلف  اخلرو�سي 

حمافظة م�سقط

 ال�سيخ/ يعقوب بن حمد

 بن �سليمان احلارثي

العميد/ �سهيل بن عامر 

�سرطة عمان ال�سلطانية

حمود بن اإبراهيم بن 

�سومار الزدجايل

ح�سني بن �سعيد بن حممد

بلدية م�سقط

كمال عبد الر�سا �سلطان

�سليمان بن �سامل بن عبيد الوهيبي مبارك بن جمعة بن علي بهوان�سيف بن �سليمان احل�سني
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خلفان بن �سامل بن را�سد 

ال�سبلي

�سعيد بن �سامل بن زاهر 

املع�سري

عي�سى بن نا�سر بن عي�سى 

الهوتي

االأ�ستاذ/ حممد اجلندي

امل�ست�سار القانوين

 باملجل�س البلدي

حامد بن عبد اهلل بن �سامل مالك بن اإبراهيم الكندي

الغيالين

من�سور بن نا�سر بن خلفان 

البو�سعيدي

يحيى بن اأحمد بن حممد 

احل�سني

�سعيد بن نا�سر بن �سليمان 

احلارثي

بدر بن حمد بن �سامل

 العامري
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رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  الدورة  هذه  يف  �شدر  وقد 

الفا�شل  بتعيني   1992  /6/16 بتاريخ   )92/38(

باملجل�س  ع�شوا  الهوتي  �شعيد  بن  جمعة  بن  �شامل 

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  اأن  بعد  وذلك 

)92/37( ليكون ت�شكيل املجل�س من رئي�س املجل�س 

وخم�شة وع�شرين ع�شوا.

 كما مّت يف الدورة نف�شها تعيني املهند�س / عبداهلل 

الفرتة من  املجل�س   لرئي�س  نائًبا  ليكون  بن عبا�س 

خلفه  ثم   )1990/5/13 حتى   1989/12/23(

وذلك  الغ�شاين  عبدالقادر  بن  اأحمد   / الدكتور 

1992/12/29م.  وحتى   1990/5/15 اعتبارا من 

اأحمد   / ال�شيخ  اأن  اإىل  اأي�شا  الإ�شارة  جتدر  كما 

للبلدية  رئي�شا  َظلَّ  احلو�شني  �شيف  بن  �شلطان  بن 

ورئي�شا للمجل�س البلدي حتى 1990/5/14.

ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  1990/5/15م  بتاريخ 

املهند�س/عبداهلل  �شعادة  بتعني   )90/37( رقم 

ورئي�ًشا  م�شقط  لبلدية  رئي�ًشا  اأحمد  بن  عبا�س  بن 

للمجل�س البلدي.

نوفمرب   21 املوافق  1414هـ  الخرة  جمادى   7 بتاريخ 

 )93/72( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  1993م 

ت�شّمنت  وقد  البلدي،  املجل�س  اأع�شاء  بتعيني 

اأع�شاء ميّثلون الأجهزة احلكومية،  القائمة ع�شرة 

و�شّتة ع�شر ع�شوًا ميّثلون الوليات الواقعة يف حدود 

بلدية م�شقط.

الأجهزة  ميّثلون  عام  مدير  بدرجة  اأع�شاء  اأ- 

احلكومية التالية:

وزارة الإ�شكان   -1

وزارة ال�شحة    -2

وزارة البلديات القليمية والبيئة     -3

وزارة التجارة وال�شناعة     -4

وزارة الكهرباء واملياه    -5

وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل    -6

حمافظة م�شقط    -7

�شرطة عمان ال�شلطانية     -8

اإحدى اجتماعات املجل�س البلدي يف دورة )89 - 93(
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بلدية م�سقط ميّثلها:

نائب رئي�س بلدية م�شقط    -9

مدير عام املديرية العامة لل�شوؤون الفنية ببلدية م�شقط    -10

ب -  اأع�شاء ميثلون الوليات الواقعة يف حدود بلدية م�شقط:

ال�شيخ يعقوب بن حمد احلارثي    -1

حمود بن حممد بن �شعود احل�شني   -2

عبد العزيز بن ح�شني بن نور حممد الرئي�شي    -3

ها�شل بن حبيب بن خلفان احل�شني    -4

�شعيد بن �شالح بن حممد الهنائي    -5

مرت�شى بن اأحمد بن �شلطان     -6

�شامل بن �شعيد بن �شامل الوهيبي    -7

ال�شيد �شلطان بن هالل بن �شعود البو�شعيدي    -8

حممد بن حمد الرحبي    -9

ال�شيخ علي بن هالل اخلليلي   -10

عبدالرحمن بن حمود الطائي   -11

نا�شر بن عي�شى بن �شعيد الكندي    -12

�شعود بن عبد العزيز كلمور   -13

نا�شر بن مالك بن حممد البطا�شي   -14

�شامل بن جمعة بن �شعيد الهوتي   -15

�شعيد بن �شامل املع�شري   -16

 �سعادة املهند�س/ عبد اهلل بن عبا�س بن اأحمد

رئي�س بلدية م�سقط

رئي�س املجل�س البلدي 

)1993 -1990(
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة ) 1997-1993(
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الدكتور/ علي بن جعفر بن حممد

رئي�س جلنة ال�سّحة العاّمة

ال�سيد/ خالد بن حمد البو�سعيدي

رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية وامل�سروعات

عبد العزيز بن ح�سني الرئي�سي

رئي�س اللجنة القانونّية

ماهر بن �سامل العلوي

رئي�س جلنة ال�سوؤون العامة

العقيد/ �سالح بن �سعيد امل�سكري

رئي�س جلنة املرور

روؤ�ساء جلان املجل�س البلدي )1993 - 1997(
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )1997-1993(

)( تناوب على متثيل وزارة االإ�سكان يف دورة املجل�س البلدي )93- 97( كّل من:

1- املهند�س/ �سامل بن �سعيد الغتامي

2- املهند�س/ علي بن حممد بن كمال املزروعي

)(  تناوب على متثيل وزارة البلديات االإقليمّية والبيئة يف دورة املجل�س البلدي )93-97( كّل من:

1- اأحمد بن علي ال�سرياين

2- جنيب بن علي الروا�س

2- الدكتور �سادق بن عبد احل�سني امل�سقطي

املهند�س/ علي بن حممد بن كمال 

املزروعي

)( وزارة االإ�سكان

الدكتور/ علي بن جعفر بن حممد

وزارة ال�سّحة

املهند�س/ �سامل بن �سعيد 

الغتامي

 )( وزارة االإ�سكان

ال�سيخ يعقوب بن حمد احلارثي

نائب رئي�س املجل�س البلدي 

)1997-1993(

�سعادة  املهند�س/ عبد اهلل بن عبا�س  بن اأحمد 

رئي�س املجل�س البلدي

)1997 -1993( 

ال�سيد/ خالد بن حمد بن حمود البو�سعيدي

وزارة ال�سوؤون االجتماعّية والعمل

ال�سيخ/ عبد اهلل بن �سيف املحروقي

حمافظة م�سقط

اأحمد بن عبد الرحمن القا�سي

وزارة الكهرباء واملياه

اأحمد بن �سليمان بن �سالح امليمني

وزارة التجارة وال�سناعة

�سالح بن خلف املعويل

)( وزارة موارد املياه

اأحمد بن علي ال�سرياين

)( وزارة البلديات االإقليمية والبيئة

الدكتور/ �سادق بن عبد  احل�سني الـم�سقطي

)( وزارة البلديات االإقليمّية والبيئة

جنيب بن علي الروا�س

)( وزارة البلديات االإقليمية والبيئة

املهند�س/ �سيف بن را�سد ال�سق�سي

)( وزارة موارد املياه

العقيد/ �سالح بن �سعيد امل�سكري

�سرطة عمان ال�سلطانية

ح�سني بن �سعيد بن حممد

بلدية م�سقط

حمود بن حممد بن �سعود احل�سني خالد بن حممد بن عمر بهرام 

بلدية م�سقط

عبد العزيز بن ح�سني بن 

نور حممد الرئي�سي

ها�سل بن حبيب بن خلفان احل�سني
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�سامل بن جمعة بن �سعيد الهوتي

مازن بن عبد اهلل الطائي

�سعيد بن �سامل بن زاهر املع�سري

مرت�سى بن اأحمد بن �سلطان �سعيد بن �سالح بن

 حممد الهنائي

�سامل بن �سعيد بن 

�سامل الوهيبي

ال�سيد / �سلطان بن هالل بن

�سعود البو�سعيدي

نا�سر بن عي�سى الكنديحممد بن حمد الرحبي عبد الرحمن بن حمود الطائي

نا�سر بن مالك بن حممد البطا�سي�سعود بن عبد العزيز كلمور

ال�سيخ/ علي بن هالل اخلليلي

)( تناوب على متثيل وزارة موارد املياه يف دورة املجل�س البلدي )93-97( كّل من:

1- املهند�س/ �سيف بن را�سد ال�سق�سي

2- �سالح بن خلف املعويل
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ال�سيخ / يعقوب بن حمد احلارثي

 نائب رئي�س املجل�س البلدي 

)1993-1997م(

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  الدورة  هذه  يف 

ممثل  باإ�شافة   1994/7/4 بتاريخ   )94/69(

اأع�شاء  اإىل  عام  مدير  بدرجة  املياه  موارد  لوزارة 

ومّت  احلكومية  لالأجهزة  املمثلني  البلدي  املجل�س 

تعيني ال�شيخ/ يعقوب بن حمد احلارثي نائبًا لرئي�س 

املجل�س كما مّت تعيني مازن بن عبد اهلل بن حممد 

بن  بدًل من حمود  البلدي  باملجل�س  الطائي ع�شوا 

املر�شوم  وذلك  مبوجب  �شعود احل�شني  بن  حممد 

ال�شلطاين )94/103(.

بتاريخ 29 رجب 1418هـ املوافق 29 نوفمرب 1997م 

بتعيني   )97/81( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر 

اعتباًرا  البلدي يف دورته اجلديدة  املجل�س  اأع�شاء 

ت�شّمنت  وقد  2001م،  عام  اإىل  1997م  عام  من 

ميثلون  ع�شوًا  ع�شر  اأحد  عدد  الأع�شاء  قائمة 

وليات  و�شّتة ع�شر ع�شوًا ميّثلون  اأجهزة حكومية، 

حمافظة م�شقط، وذلك كالآتي:

الأجهزة  ميّثلون  عام  مدير  بدرجة  اأع�شاء  اأ- 

احلكومية التالية:

1-  وزارة الإ�شكان. 

2-  وزارة ال�شحة.    

3-  وزارة البلديات الإقليمية والبيئة. 

4-  وزارة التجارة وال�شناعة.

5-  وزارة الكهرباء واملياه.

6-  وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل.

7-  وزارة موارد املياه.

8-  حمافظة م�شقط. 

9-  �شرطة عمان ال�شلطانية. 

بلدية م�سقط وميثلها:

10-  نائب رئي�س بلدية م�شقط. 

11-  مدير عام املديرية العامة لل�شوؤون الفنية 

ببلدية م�شقط.

ب-  اأع�شاء ميّثلون الوليات الواقعة يف حدود بلدية 

م�شقط:

1-  عبد اهلل بن را�شد بن �شعود احل�شني.

2-  عبد العزيز بن �شامل بن خلفان القا�شمي.

3-  عبد الرزاق بن علي بن عي�شى.

4-  ال�شيخ �شعيد بن نا�شر بن �شليمان احلارثي. 

5-  �شعيد بن نا�شر بن من�شور اخل�شيبي.

6-  مرت�شى بن اأحمد بن �شلطان اللواتي.

�شعود  بن  هالل  بن  �شلطان  ال�شيد    -7

البو�شعيدي.

8-   خمي�س بن حممد بن حمد العامري.

9-  حممد بن حمد بن �شعيد الرحبي.

10-  حمود بن عبداهلل بن حميد احل�شني.

11-  �شعيد بن �شويلم بن حممد النبهاين.

12-  را�شد بن بخيت بن �شامل الرحبي.

13-  �شالح بن �شعيد بن اأحمد الكندي. 

14-  �شامل بن �شالح بن �شامل اجلابري. 

15-  را�شد بن عبداهلل بن حممود الهوتي.

16-  حممد بن �شالح بن �شامل احلميدي.
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )1997 - 2001(



42

ها�سل بن حبيب بن خلفان احل�سني

وزارة موارد املياه

الدكتور/ علي بن جعفر بن حممد

  وزارة ال�سحة

املهند�س/ �سعيد بن دروي�س العلوي

وزارة البلديات االإقليمّية والبيئة

حممد بن حمد امل�سروري

وزارة االإ�سكان

ال�سيد/ خالد بن حمد بن حمود 

نائب رئي�س املجل�س البلدي

�سعادة  املهند�س/ عبد اهلل بن عبا�س  

بن اأحمد 

رئي�س املجل�س البلدي

)2001 -1997( 

ال�سيخ/ حممد بن �سعيد بن 

خلف اخلرو�سي

حمافظة م�سقط

اأحمد بن عبد الرحمن القا�سي

وزارة الكهرباء واملياه

اأحمد بن �سليمان امليمني

وزارة التجارة وال�سناعة

اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )2001-1997(

عبد اهلل بن را�سد بن �سعود احل�سني

خالد حممد بن عمر بهرام

بلدية م�سقط

ح�سني بن �سعيد بن حممد

 بلدية م�سقط

العقيد/ �سالح بن �سعيد بن 

�سامل امل�سكري

�سرطة عمان ال�سلطانية

عبد العزيز بن �سامل بن 

خلفان القا�سمي

مرت�سى بن اأحمد بن �سلطان اللواتي �سعيد بن نا�سر بن من�سور اخل�سيبي

ال�سيخ/  �سعيد بن نا�سر بن 

�سليمان احلارثي

عبد الرزاق بن علي بن عي�سى
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را�سد بن بخيت بن �سامل الرحبي �سعيد بن �سويلم بن حممد 

النبهاين

حمود بن عبد اهلل بن حميد 

احل�سني

حممد بن حمد بن

�سعيد الرحبي

را�سد بن عبد اهلل بن حممود 

الهوتي

ال�سيد/ �سلطان بن هالل بن

 �سعود البو�سعيدي

حممد بن �سالح بن �سامل احلميدي

�سامل بن �سالح بن �سامل 

اجلابري

خمي�س بن حممد بن حمد 

العامري

�سالح بن �سعيد بن اأحمد الكندي
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روؤ�ساء جلان املجل�س البلدي )1997 - 2001(

الدكتور/ علي بن جعفر بن حممد

رئي�س جلنة ال�سّحة العاّمة

ال�سيد/ خالد بن حمد البو�سعيدي

نائب رئي�س املجل�س البلدي

رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية وامل�سروعات

�سعيد بن نا�سر اخل�سيبي

رئي�س جلنة ال�سوؤون العامة

العقيد/ �سالح بن �سعيد امل�سكري

رئي�س جلنة املرور

اأحمد بن عبد الرحمن القا�سي

رئي�س اللجنة القانونّية
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مّت تعيني  ال�شلطاين رقم )92/8(  باملر�شوم  ال�شادر  بلدية م�شقط  وا�شتثناء من قانون  الدورة  خالل هذه 

ال�شيد خالد بن حمد بن حمود البو�شعيدي ع�شوًا باملجل�س البلدي للفرتة املتبقية من الدورة، وقد مّت تعيينه 

مبوجب املر�شوم ال�شلطاين رقم )99/19( ال�شادر بتاريخ 19 من ذي القعدة 1419هـ  املوافق 7 من مار�س 

1999م.

وبتاريخ 14 من ذي احلجة 1422هـ املوافق 26 فرباير 2002م �شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم )2002/16( 

بتعيني اأع�شاء املجل�س البلدي لبلدية م�شقط للفرتة من عام 2002م اإىل 2005م، وقد ت�شّكل املجل�س كت�شكيله 

ال�شابق من اأحد ع�شر ع�شوًا  ميثلون اأجهزة حكومية، و�شّتة ع�شر ع�شوًا ميثـلون وليات حمافظة م�شقط، ويف 

هذه الدورة مّت اختيار ال�شيد/ اأحمد بن هالل بن �شعود البو�شعيدي ممّثـل حمافظة م�شقط /وايل قريات 

نائبا للرئي�س  وذلك كالآتي:

ال�سيد/ خالد بن حمد بن حمود البو�سعيدي

نائب رئي�س املجل�س البلدي )2001-1997 (

ال�سيد / اأحمد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي  

نائب رئي�س املجل�س )2002 - 2005(

اأع�شاء بدرجة مدير عام ميثلون الأجهزة   اأ-   

احلكومية التالية: 

وزارة ال�شحة.     -1

وزارة التجارة وال�شناعة.    -2

وزارة الزراعة  والرثوة ال�شمكية.    -3

وزارة النقل والت�شالت.    -4

وزارة الإ�شكان والكهرباء واملياه.     -5

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد     -6

املياه.

وزارة القوى العاملة.    -7

حمافظة م�شقط.    -8

�شرطة عمان ال�شلطانية.   -9

بلدية م�سقط وميّثلها:  

نائب رئي�س بلدية م�شقط.   -10

مدير عام املديرية العامة لل�شوؤون الفنية   -11 

 ببلدية م�شقط.

ب- اأع�شاء ميثلون الوليات الواقعة يف حدود بلدية 

م�شقط:

حممد بن حميد بن حممد ال�شقطري.    -1

نا�شر بن �شعيد بن خمي�س اجلابري.    -2

حممد بن عبد احل�شني بن باقر اللواتيا.    -3

عي�شى بن علي بن عي�شى ال�شباغ.     -4

ع�شام بن كهالن بن �شامل الربواين.    -5

ال�شيد حارب بن بدر بن حمود البو�شعيدي.    -6

حممد بن عبداهلل بن حممد املحرمي.    -7

رحمة بنت نا�شر بن حممد املحرزي.    -8

9-   �شعيد بن �شويلم بن حممد النبهاين.

ال�شيخ خليل بن اأحمد بن هالل اخلليلي.  -10

زمزم بنت ح�شن بن يو�شف مكي.  -11

�شالح بن �شامل بن حمود الرحبي.  -12

�شالح بن حممد بن �شالح الوهيبي.  -13

حممد بن �شالح بن �شامل احلميدي.   -14

ال�شيخ را�شد بن عبداهلل بن حممد الهوتي.  -15

ال�شيخ عدي بن حممد بن عزان البطا�شي.  -16
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )2005-2002(

تناوب على متثيل �سرطة عمان ال�سلطانية يف دورة املجل�س البلدي )2002- 2005( كّل من:   )(

العميد/ عبد اهلل بن علي بن حممد احلمادي )2002(   -1

العقيد �سليمان بن �سيف الكلباين  )2002 - 2004(   -2

العميد/ جمال بن ن�سيب ال�سنفري )2004 - 2005(   -3

تناوب على متثيل حمافظة م�سقط يف دورة املجل�س البلدي    )( 

)2002-2005( كّل من:

ال�سيد ن�سر بن حمود البو�سعيدي )2002- 2003(   -1

ال�سيد اأحمد بن هالل البو�سعيدي )2003 - 2005(   -2

الدكتور/علي بن جعفر بن حممد

وزارة ال�سحة

مائدة بنت عبد االأمري بن علي 

وزارة التجارة وال�سناعة

�سعادة ال�سيد/ اأحمد بن هالل البو�سعيدي

نائب رئي�س املجل�س البلدي

حمافظة م�سقط

)( )2005 -2003(

�سعادة ال�سيد/ ن�سر بن حمود 

البو�سعيدي

نائب رئي�س املجل�س البلدي

)( )2003 -2002(

قا�سم بن يو�سف الزرايف

وزارة الّنقل واالت�ساالت

الدكتور/ يون�س بن خلفان االأخزمي

 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

املهند�س/ �سعيد بن دروي�س العلوي

وزارة البلديات االإقليمية والبيئة 

وموارد املياه

الدكتور/ �سادق بن عبد احل�سني

 امل�سقطي

وزارة القوى العاملة

املهند�س/ح�سن بن �سليمان ال�ساملي

)( وزارة االإ�سكان والكهرباء واملياه

العميد/ عبد اهلل بن علي بن 

حممد احلمادي

)( سرطة عمان ال�سلطانية�

العقيد �سليمان بن �سيف الكلباين

)( سرطة عمان ال�سلطانية�

العميد جمال بن ن�سيب ال�سنفري

)( سرطة عمان ال�سلطانية�

خالد بن حممد بن عمر بهرام

)( بلدية م�سقط 

املهند�س/ عبد اهلل بن حممد ال�سعدي

)( بلدية م�سقط

الدكتور/ عادل بن عبد العزيز الكندي

)( بلدية م�سقط

�سعادة املهند�س/ عبد اهلل بن 

عبا�س بن اأحمد 

 رئي�س املجل�س البلدي 

)2005 -2002(
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نا�سر بن �سعيد بن خمي�س اجلابريحممد بن حميد بن حممد ال�سقطري

ال�سيخ/ عدي بن حممد 

بن عزان البطا�سي

ال�سيخ/ را�سد بن عبد اهلل بن 

حممد الهوتي

حممد بن �سالح بن 

�سامل احلميدي

�سالح بن حممد بن 

�سالح الوهيبي

�سالح بن �سامل بن 

حمود الرحبي

ال�سيخ/ خليل بن اأحمد بن 

هالل اخلليلي

�سعيد بن �سويلم بن 

حممد النبهاين

رحمة بنت نا�سر 

بن حممد املحرزية

عي�سى بن علي بن عي�سى 

ال�سباغ

حممد بن عبد احل�سني بن 

باقر اللواتيا

ع�سام بن كهالن بن

 �سامل الربواين

ال�سيد/ حارب بن بدر بن 

حمود البو�سعيدي

حممد بن عبد اهلل بن 

حممد املحرمي

)( تناوب على متثيل بلدية م�سقط يف دورة املجل�س البلدي )2002 - 2005( كّل من:

1- الفا�سل/ خالد بن حممد بن عمر بهرام 

2- الدكتور/ عادل بن عبد العزيز الكندي

3- املهند�س/ عبد اهلل بن حممد ال�سعدي

)( تناوب على متثيل وزارة االإ�سكان يف دورة املجل�س البلدي 

)2002 - 2005( كّل من:

1- املهند�س/ �سالح بن حممد الفار�سي 

2- املهند�س/ ح�سن بن �سليمان ال�ساملي

زمزم بنت ح�سن بن 

يو�سف مكي
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )2002 - 2005(
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ال�سيد/ اأحمد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

نائب رئي�س املجل�س البلدي

رئي�س جلنة ال�سوؤون العامة

حممد بن �سالح بن �سامل احلميدي

رئي�س اللجنة القانونية

الدكتور/ علي بن جعفر بن حممد

رئي�س جلنة ال�سّحة العاّمة

ال�سيخ/ خليل بن اأحمد بن هالل اخلليلي 

 رئي�س جلنة ال�سوؤون

 املالية وامل�سروعات

العميد/ جمال بن ن�سيب بن �سعيد ال�سنفري

رئي�س جلنة املرور

روؤ�ساء جلان املجل�س البلدي )2002 - 2005(
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للمجل�س  ت�شكيلة  اأّول  باأّنها  الدورة  هذه  متّيزت 

باملجل�س،  كع�شوة  املراأة  فيها  ت�شارك  البلدي 

يف  تعديل  الدورة  هذه  يف  مّت  باأنه  ويالحظ 

مّت  حيث  ال�شابقة،  الدورة  عن  احلكومي  التمثيل 

والعمل  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  ع�شوية  اإلغاء 

وكذلك  العاملة  القوى  وزارة  بع�شوية  وا�شتبدلت 

دمج ع�شوية وزارة الإ�شكان ووزارة الكهرباء واملياه 

وذلك  واملياه  والكهرباء  الإ�شكان  وزارة  يف ع�شوية 

نتيجة التغيري الوزاري باإلغاء بع�س الوزارات ودمج 

تتطّلبه  ملا  وفًقا  جديدة  وزارة  وا�شتحداث  اأخرى 

ع�شوية  ا�شتحداث  ومّت  للدولة،  العامة  امل�شلحة 

وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية وكذلك وزارة النقل 

والت�شالت.

رحمة بنت نا�سر بن حممد املحرزي

ع�سوة املجل�س البلدي

ممثلة والية ال�سيب

زمزم بنت ح�سن بن يو�سف مكي

ع�سوة املجل�س البلدي

ممثلة والية بو�سر

حمرم   13 بتاريخ  �شدر  الدورة  هذه  انعقاد  اأثناء 

املر�شوم  2005م  فرباير   22 املوافق  1426هـ 

دورة  مّدة  بتحديد   )2005/18( رقم  ال�شلطاين 

ت املادة الأوىل  املجل�س البلدي باأربع �شنوات، فن�شّ

اأنه: »تكون فرتة الدورة احلالية للمجل�س  منه على 

 2 من  اعتبارًا  �شنوات  اأربع  م�شقط  لبلدية  البلدي 

فرباير 2002م«.

 2 املوافق  1427هـ   �شنة  الأول  ربيع  من   3 وبتاريخ 

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  2006م  اإبريل  من 

)2006/29( بتعيني اأع�شاء املجل�س البلدي لبلدية 

م�شقط للدورة ال�شاد�شة يف الفرتة من عام 2006م 

اإىل عام 2010م ، ويف هذه الدورة مت تعيني ممثل 

ا�شتناًدا  املجل�س  لرئي�س  نائبا  م�شقط  حمافظة 

التي   )2006/29( املر�شوم  من   )1( املادة  لن�ّس 

الولة يف حمافظة م�شقط  »اأحد  مايلي  تن�ّس على 

نائبا للرئي�س« وقد ت�شّكل املجل�س كالآتي:

اأّول م�ساركة ن�سائية يف املجل�س البلدي
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نائبا  م�سقط  حمافظة  يف  الوالة  اأحد  اأّوال: 

للرئي�س.

ثانيا: اأع�ساء بدرجة مدير عام على االأقّل ميّثـلون 

االأجهزة احلكومية االآتية:

وزارة ال�شحة. 1 ـ  

وزارة التجارة وال�شناعة.  2 ـ  

وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية. 3 ـ  

وزارة النقل والت�شالت. 4 ـ  

وزارة الإ�شكان والكهرباء واملياه. 5 ـ  

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد  6 ـ  

املياه.

وزارة القوى العاملة. 7 ـ  

وزارة ال�شياحة. 8 ـ  

�شرطة عمان ال�شلطانية. 9 ـ  

نائب رئي�س بلدية م�شقط. 10 ـ  

لل�شوؤون  العامة  املديرية  عام  مدير  11 ـ  

الفنية ببلدية م�شقط.

تتبع  التي  الواليات  ميّثلون  اأع�ساء   : ثالثا 

حمافظة م�سقط:

حممد بن حميد بن حممد ال�شقطري. 1 ـ  

�شكينة بنت عبداهلل بن حمد احلارثية. 2 ـ  

حممد بن عبداهلل بن �شعيد الريامي. 3 ـ  

حممد بن عبداحل�شني بن باقر اللواتي. 4 ـ  

مبارك بن را�شد بن حمد الرحبي. 5 ـ  

خليل بن عبداهلل بن حممد اخلنجي.  6 ـ  

اإبراهيم  بن  �شعيد  بن  اإبراهيم  7 ـ  

البو�شعيدي.

عي�شى  بن  جمعة  بن  عبدالرزاق  8 ـ  

الرئي�شي.

جرب بن حمود بن �شعود اخلنجري. 9 ـ  

حممد  بن  عبداهلل  بنت  اأمل  الدكتورة  10ـ 

البو�شعيدية.

را�شد بن بخيت بن �شامل الرحبي. 11ـ  

نا�شر بن من�شور بن �شيف ال�شلتي. 12 ـ  

�شالح بن �شامل بن حمود الرحبي. 13 ـ  

�شالح بن حممد بن �شالح الوهيبي. 14 ـ  

�شامل بن را�شد بن عزيز ال�شيابي. 15 ـ  

عدي بن حممد بن عزان البطا�شي. 16 ـ  

حمفوظ بن علي بن جمعة اآل جمعة. 17 ـ  

حممد بن �شيف بن حممد اجله�شمي. 18 ـ  

مر�شوم  �شدور  املر�شوم  هذا  �شدور  �شبق  وقد 

التعديل  وت�شّمن  م�شقط،   بلدية  قانون  بتعديل 

يت�شّمن  جديد   ّ بن�سٍ  )8( املادة  ن�ّس  ا�شتبدال 

يختارهم  الذين  م�شقط  حمافظة  ولة  اأحد  تعيني 

يكون  واأن  البلدي  املجل�س  لرئي�س  نائبا  املحافظ 

عدد اأع�شاء املجل�س الذين ميّثلون وليات املحافظة 

ممّثلي  عدد  ويكون  ع�شوًا،  ع�شر  ثمانية   )18(

بغري  ع�شوًا  ع�شر  اأحد   )11( احلكومية  اجلهات 

ممّثـل ملحافظة م�شقط.

مّت  البلدي  للمجل�س  ال�شاد�شة  الدورة  من  واعتبارًا 

وّلة حمافظة  اأحد  املجل�س من  لرئي�س  نائبًا  تعيني 

ممّثاًل  ليكون  م�شقط  حمافظ  يختاره  م�شقط 

للمحافظة يف املجل�س البلدي خالًفا ملا كان معمول 

يتّم  املجل�س  رئي�س  نائب  كان  حيث  �شابقًا  به 

اختياره من قبل اأع�شاء املجل�س اأنف�شهم بالقرتاع 

بن  حممد  ال�شيخ  تعيني  مّت  وقد  املبا�شر،  ال�شّري 

م�شقط  حمافظة  ممّثـل  البو�شعيدي  عبداهلل 

املجل�س  دورة  خالل  البلدي  املجل�س  رئي�س  نائب 

التمثيل  زيادة  مّتت  وكذلك  )2010/2006م( 

ع�شر  �شّتة   )16( من  املحافظة  لوليات  الأهلي 

ع�شوا اإىل )18( ثمانية ع�شر ع�شًوا.
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )2006 - 2010(
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مائدة بنت عبد االأمري بن علي

وزارة التجارة وال�سناعة

عبد اهلل بن حممد بن يحيى الهدابي

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )2010-2006(

املهند�س/ �سيف بن عبد اهلل ال�سعدي

وزارة النقل واالت�ساالت

 �سعادة ال�سيخ/ حممد بن عبد اهلل بن 

حممد البو�سعيدي

 نائب الرئي�س - حمافظة م�سقط 

)2010 - 2006(

معايل املهند�س/ عبد اهلل بن 

عبا�س  بن اأحمد 

رئي�س املجل�س البدي

)2008 - 2006(

الدكتور جواد بن اأحمد بن جواد

وزارة ال�سحة

�سيف بن حممد بن بطي القا�سمي

وزارة االإ�سكان والكهرباء واملياه

ال�سيدة/ �سناء بنت حمد بن 

�سعود البو�سعيدية

وزارة الرتبية والتعليم

حممد بن عبد اهلل بن حممد املحرمي

وزارة البلديات االإقليمّية 

والبيئة وموارد املياه

الدكتور/ يون�س بن خلفان بن

 عزيز االأخزمي

وزارة القوى العاملة

ال�سيخ/ خالد بن هالل املعويل 

وزارة ال�سياحة

العميد/ جمال بن ن�سيب بن �سعيد 

ال�سنفري

�سرطة عمان ال�سلطانية

خالد بن حممد بن عمر بهرام

بلدية م�سقط

املهند�س/ عبد اهلل بن حممد ال�سعدي

بلدية م�سقط

حممد بن حميد بن 

حممد ال�سقطري

�سكينة بنت عبد اهلل بن

حمد احلارثية

حممد بن عبد احل�سني بن باقر اللواتيحممد بن عبد اهلل بن �سعيد الريامي
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خليل بن عبد اهلل بن

حممد اخلنجي

ال�سيد/ اإبراهيم بن �سعيد بن 

اإبراهيم البو�سعيدي

عبد الرزاق بن جمعة بن

عي�سى الرئي�سي

جرب بن حمود بن �سعود 

اخلنجري

الدكتورة/ اأمل بنت عبد اهلل بن 

حممد البو�سعيدية

را�سد بن بخيت بن �سامل الرحبي

عدي بن حممد بن عزان البطا�سي �سامل بن را�سد بن عزيز ال�سيابي �سالح بن حممد بن �سالح الوهيبي �سالح بن �سامل بن حمود الرحبي

نا�سر بن من�سور بن �سيف ال�سلتي

حممد بن �سيف بن حممد اجله�سمي حمفوظ بن علي بن جمعة اآل جمعة

مبارك بن را�سد بن 

حمد الرحبي
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اإحدى جل�سات املجل�س البلدي يف دورة املجل�س )2006 - 2010(
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اإحدى اجتماعات جلنة ال�سوؤون املالية و امل�سروعات يف دورة املجل�س البلدي )2006 - 2010(
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معايل املهند�س/ عبد اهلل بن عبا�س بن اأحمد

رئي�س املجل�س البلدي

)2008-1990(

�سعادة ال�سيخ/ حممد بن عبد اهلل البو�سعيدي

نائب رئي�س املجل�س البلدي

)2010 - 2006(

مار�س   4 املوافق  1428هـ  �شفر  من   14 بتاريخ 

2007م �شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم )2007/18( 

مبنح �شعادة املهند�س عبداهلل بن عبا�س بن اأحمد 

يف  كان  والذي  وزير،   مرتبة  م�شقط  بلدية  رئي�س 

ذات الوقت رئي�ًشا للمجل�س البلدي.

مار�س   29 املوافق  1429هـ  الأول  ربيع   21 وبتاريخ 

2008م �شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم )2008/40( 

 )2006/29( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  بتعديل 

بتعديل التمثيل احلكومي يف املجل�س ليكون كالآتي:

1-  وزارة ال�شحة.

2-  وزارة التجارة وال�شناعة.

3-  وزارة الرثوة ال�شمكية.

4-  وزارة الإ�شكان.

5-  وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية.

6-  وزارة القوى العاملة.

7-  وزارة ال�شياحة.

8-  وزارة الرتبية والتعليم.

9-  �شرطة عمان ال�شلطانية.

10-  بلدية م�شقط.

11-  اللجنة العليا لتخطيط املدن.

من  احلكومي  التمثيل  تخفي�س  مّت  التعديل  وبهذا 

بالإ�شافة  اأع�شاء  ع�شرة  اإىل  ع�شًوا  ع�شر  اأحد 

حمافظة م�شقط الذي اأ�شبح ممّثلها نائبا للرئي�س،  

والت�شالت  النقل  وزارة  ع�شوية  اإلغاء  مّت  فقد 

املياه،   وموار  والبيئة  الإقليمية  البلديات  ووزارة 

وال�شوؤون  البيئة  وزارة  من  كل  بع�شوية  وا�شتبدلت 

العليا  واللجنة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  املناخية 

بلدية م�شقط  نق�س ع�شوية  كما  املدن،   لتخطيط 

من ع�شوين اإىل ع�شو واحد فقط ميّثل البلدية ككّل 

من غري ت�شمية اجلهة التي ميّثلها مثلما كان معمول 

به يف ال�ّشابق.

6�شبتمرب  املوافق  1429هـ  �شنة  رم�شان   5 بتاريخ 

 )2008/105( ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  2008م 

�شيف  بن  حمدون  بن  �شلطان  املهند�س/  بتعيني 

ملعايل  خلفا  م�شقط  لبلدية  رئي�شا  احلارثي 

وبتاريخ  اأحمد،  بن  عبا�س  بن  اهلل  عبد  املهند�س/ 

2010م  16 مايو  1431هـ املوافق  2 جمادي الثانية 

�شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم )2010/64( بتعيني 

اأع�شاء املجل�س البلدي يف دورته )2010 - 2014( 

ال�شلطاين  املر�شوم  �شدور  ب�شبب  تكـتمل  مل  والتي 

1432هـ  28ذي القعدة  رقم )2011/116( بتاريخ 

اإلغاء  ن�ّس على  والذي  2011م  اأكتوبر   26 املوافق  

 / ال�شيخ  تعيني  مّت  الدورة  هذه  ويف  يخالفه  ما  كل 

ممثّل  الرواحي  اهلل  عبد  بن  يحيى  بن  اإبراهيم 

حمافظة م�شقط وايل بو�شر نائبا للرئي�س ا�شتـناًدا 

رقم  املر�شوم  من  )الأوىل(  املادة  ن�ّس  على 

ت على ما يلي »اأحد الولة  )2010/64( حيث ن�شّ

ت�شكيله  يف  املجل�س  ت�شّمن  وقد    ، للرئي�س«  نائبًا 

اجلديد كل من:
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�سعادة ال�سيخ/ اإبراهيم بن يحيى 

بن عبد اهلل الرواحي

نائب رئي�س املجل�س البلدي

)2011 - 2010( 

�سعادة املهند�س/ �سلطان بن حمدون احلارثي

رئي�س بلدية م�سقط

رئي�س املجل�س البلدي

)2010 - 2008(

ولية ال�شيب: 

بن  اإبراهيم  بن  �شعيد  بن  اإبراهيم  ال�شيد  1 ـ  

�شعود البو�شعيدي. 

الفا�شل عبدالرزاق بن جمعة بن عي�شى بن  2 ـ  

�شهداد الرئي�شي.

عبد  بن  �شعود  بن  بن حمود  الفا�شل جرب  3 ـ  

اهلل اخلنجري.

ولية بو�شر: 

بن  اهلل  عبد  بنت  اأمل   الدكتورة  ال�شيدة  1 ـ  

حممد بن خلفان البو�شعيدية.

ال�شيخ �شعيد بن خلفان بن حممد النبهاين. 2 ـ 

ال�شيخ نا�شر بن من�شور بن �شيف ال�شلتي. 3 ـ  

ولية العامرات:

�شامل  بن  خلفان  بن  اهلل  عبد  الفا�شل  1 ـ  

ال�شبلي.

الفا�شلة اآن بنت �شعيد بن اأحمد الكندية.  2 ـ  

الفا�شل �شيف بن �شامل بن �شيف الهادي.  3 ـ  

ولية قريات:

ال�شيخ خالد بن حممد بن حبيب البطا�شي. 1 ـ 

الدكتور حممد بن علي بن خمي�س البلو�شي. 2 ـ 

خلفان  بن  نا�شر  بنت  راية  الفا�شلة  3 ـ 

احل�شني.

اأوال: اأحد الوالة يف حمافظة م�سقط نائبا للرئي�س.

ثانيا: اأع�ساء بدرجة مدير عام ميّثلون االأجهزة 

احلكومية االآتية:

وزارة ال�شحة. 1 ـ  

وزارة التجارة وال�شناعة. 2 ـ  

وزارة الرثوة ال�شمكية. 3 ـ  

وزارة الإ�شكان. 4 ـ  

وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية. 5 ـ  

وزارة القوى العاملة. 6 ـ  

وزارة ال�شياحة. 7 ـ  

وزارة الرتبية والتعليم.  8 ـ  

�شرطة عمان ال�شلطانية. 9 ـ  

بلدية م�شقط. 10ـ  

اللجنة العليا لتخطيط املدن. 11ـ  

تتبع  التي  الواليات  ميّثلون  اأع�ساء  ثالثا:  

حمافظة م�سقط:

ولية م�شقط:     

الفا�شل جمعة بن �شيف بن نا�شر اجلابري.  1

اهلل  عبد  بن  مزار  بن  عبداهلل  الفا�شل  2 ـ  

الرئي�شي.

يو�شف  النبي   عبد  بنت  منرية  الفا�شلة  3 ـ  

مكي.

ولية مطرح:

الفا�شل مبارك بن را�شد بن حمد بن �شامل  1 ـ  

الرحبي.

ال�شيخ ها�شل بن حبيب بن خلفان بن �شويد  2 ـ  

احل�شني.

ال�شيخ يو�شف بن يعقوب بن حمد احلارثي.  3 ـ  
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الفا�سلة/ منرية بنت عبد النبي

يو�سف مكي

رئي�سة جلنة ال�سوؤون العامة

ال�سيد/ اإبراهيم بن �سعيد بن

اإبراهيم البو�سعيدي

رئي�س جلنة ال�سحة العامة

ال�سيخ/ يو�سف بن يعقوب بن 

حمد احلارثي

رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية واامل�سروعات 

ال�سيخ/ نا�سر بن من�سور ال�سلتي

رئي�س اللجنة القانونية

روؤ�ساء جلان املجل�س البلدي )2010 - 2011(
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اأع�ساء املجل�س البلدي يف دورة )2011-2010(

ال�سيخ / �سالح بن هالل بن 

نا�سر املعويل

وزارة التجارة وال�سناعة 

ال�سيد/ عادل بن املردا�س بن 

اأحمد البو�سعيدي

وزارة الرثوة ال�سمكية

الدكتور / �سامل بن 

�سعيد الوهيبي

وزارة ال�سحة

�سعادة ال�سيخ / اإبراهيم بن 

يحيى بن عبد اهلل الرواحي

نائب رئي�س املجل�س البلدي 

�سعادة املهند�س/ 

�سلطان بن حمدون احلارثي

رئي�س املجل�س البلدي  )2011-2010(

الفا�سل/ حممد بن عبد اهلل بن

 علي ال�سناين

وزارة ال�سياحة

ال�سيخ/ الدكتور/ خالد بن حممد 

بن زاهر الهنائي

وزارة الرتبية والتعليم

الفا�سلة / منرية بنت عبد 

النبي يو�سف مكي

الفا�سل / حممد بن مبارك بن 

فرج كوفان

وزارة القوى العاملة

الفا�سل/ حممد بن عبد اهلل بن 

حممد املحرمي

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية

املهند�س/ عبد القوي بن عبد اهلل بن 

عبد القوي اليافعي

وزارة االإ�سكان

الفا�سل/ جمعة بن �سيف بن  

نا�سر اجلابري

الفا�سل/ عبد اهلل بن مزار بن 

عبد اهلل الرئي�سي

املهند�س/ �سامل بن حممد بن . 

علي العفاين

اللجنة العليا لتخطيط املدن

املهند�س/ عبد اهلل بن حممد 

بن نا�سر ال�سعدي 

بلدية م�سقط

ال�سيخ/ ها�سل بن حبيب بن خلفان بن �سويد احل�سني

العميد/ جمال بن ن�سيب بن 

�سعيد ال�سنفري

�سرطة عمان ال�سلطانية

الفا�سل/ مبارك بن را�سد بن  حمد �سامل الرحبي
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الفا�سل/ جرب بن حمود بن

 �سعود بن عبد اهلل اخلنجري

ال�سيدة / د . اأمل بنت عبد اهلل بن 

حممد بن خلفان البو�سعيدية

الفا�سل/ عبد الرزاق بن جمعة بن 

عي�سى بن �سهداد الرئي�سي

 ال�سيد / اإبراهيم بن �سعيد بن

 اإبراهيم بن �سعود البو�سعيدي

ال�سيخ/ يو�سف بن يعقوب بن

 حمد احلارثي

الفا�سلة / اآن بنت �سعيد بن 

اأحمد الكندية

الفا�سل/ �سيف بن �سامل بن 

�سيف الهادي

الفا�سل/ عبد  اهلل بن خلفان بن

 �سامل ال�سبلي

ال�سيخ/ نا�سر بن من�سور بن

 �سيف ال�سلتي

الفا�سلة/ راية بنت نا�سر بن 

خلفان احل�سنية

ال�سيخ/ �سعيد بن خلفان بن 

حممد النبهاين

الدكتور/ حممد بن 

علي بن خمي�س البلو�سي

ال�سيخ/ خالد بن حممد

حبيب البطا�سي
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اإ�شدار  نحو  الرامية  املجل�س  جهود  اإطار  يف 

القوانني  م�شروعات  باإعداد  ة  اخلا�شّ التو�شيات 

واخت�شا�شاته  املجل�س  بتنظيم  ة  اخلا�شّ والّلوائح 

�شدر  فقد  التو�شيات  لتلك  ونتيجة  و�شالحياته، 

بقانون  اخلا�ّس  رقم )92/8(  ال�شلطاين  املر�شوم 

بلدّية م�شقط وهو القانون املعمول به حاليًّا.

وقداأ�شدر املجل�س البلدي يف جل�شاته عّدة قرارات 

�شملت  املدينة،  وجتميل  وتطوير  تنظيم  جمال  يف 

هذه القرارات تنظيم املباين وفتح الطرق ور�شفها 

اإباحات  واإ�شدار  العامة،  الأ�شواق  واإقامة  واإنارتها 

البناء والرتميم، واإقامة احلدائق ومالعب الأطفال 

ودورات املياه العامة  واإقامة املظاّلت وبحث م�شاريع 

اجلمعة  اأ�شواق  واإقامة  عليها،  واملوافقة  التجميل، 

مبختلف املناطق، وحت�شني اأو�شاع الأحياء التي مل 

ي�شملها التطوير، ودرا�شة الأمور املتعّلقة بالت�شجري، 

العامة،  بالأماكن  اخل�شراء  امل�شاحات  وتوفري 

وتنظيم فتح املكاتب التجارية بالبنايات ال�شكنية، 

واإعادة النظر يف الـم�شّمـيات غري املنا�شبة للمناطق 

يف  الّنظر  واإعادة  م�شقط،  مبحافظة  واحلارات 

تنظيم تربية احليوانات، وحتديد الأماكن املحظور 

الرتبية فيها، ودرا�شة اإمكانية تنظيم بيع ال�شيارات 

امل�شتعملة يف اأ�شواق البلدية، وحت�شني وتطوير �شوق 

ودرا�شة  البلدية،  مرادم  وت�شوير  بال�شيب،  ال�شمك 

لاِلزدحام  احللول  واإيجاد  للطرق  احلايل  الو�شع 

املروري يف بع�س �شوارع املدينة.

بتنظيم  تتعّلق  قرارات  عّدة  املجل�س  اأ�شدر  كما 

اإن�شاء  �شملت  واملرور،  ال�شيارات  ا�شتخدامات 

الأجرة  �شيارات  اأجور  وحتديد  ال�شيارات  مواقف 

وحتديد الألوان املمّيزة لها واإلزام �شائقيها بارتداء 

تـكـثيف  يف  ال�شرطة  مع  والتعاون  الُعماين  الزّي 

�شملت  كما  املرورية،  النواحي  يف  الاّلزمة  التوعية 

على  والرقابة  لل�شيارات  املنا�شبة  الـمواقف  اإيجاد 

اعتماد  كذلك  املحّددة،  باملواقف  ال�شائقني  ِالتزام 

ال�شكل اخلارجي ل�شيارات تعليم قيادة ال�شيارات.

�شيارات  ا�شتبدال  يف  ال�شبق  دور  املجل�س  اأخذ  وقد 

الركاب  نقل  يف  ت�شتخدم  كانت  التي  )البيكاب( 

ب�شيارات )امليكروبا�س( لتواكب التطّور الذي �شمل 

املحافظة وقد حققت هذه التجربة جناحا باهرا. 

كما اأقّر املجل�س الألوان املمّيزة ل�شيارات نقل املياه 

ا�شتخدام  لكّل  ممِيّزا  َلـْوًنا  َد  َحـدَّ حيث  باأنواعها 

غري  يف  ال�شيارات  تلك  ت�شتخدم  ل  حتى  وذلك 

�س لها من ناحية، وللمحافظة على  الغر�س املخ�شّ

املظهر العام للمدينة من ناحية اأخرى.

برج ال�سرية - والية قرياتقلعة املرياين - والية م�سقط

الفرع الثالث: التو�سيات والقرارات ال�سادرة من املجل�س  البلدي لبلدية م�سقط:
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والتو�شيات  القرارات  باّتـخاذ  املجل�س  قام  اأي�شا 

الاّلزمة يف �شاأن اإيجاد احللول مل�شكلة املرور يف دّوار 

�شارع احلمرية  اإزدواجية  )م�شروع  �شارع احلمرية 

وحّل  العامة  بال�شوارع  ال�شاحنات  مرور  وتنظيم 

التي  ال�شوداء«(  »النقاط  ومعاجلة  الطرق  م�شاكل 

ت�شّبـبت يف وقوع الكثري من احلوادث، وحّل م�شاكل 

اخلو�س،  منطقة  يف  اخلطرية  الُطرق  تقاطعات 

ل�شيارات  واخلارجي  الداخلي  ال�شكل  وحت�شني 

ب�شكل  الدويل  م�شقط  مطار  يف  العاملة  الأجرة 

اإقامة  م�شاألة  وبحث  عام،  ب�شكل  والأخرى  خا�س 

ال�شكنية،  والعمارات  بالبنايات  ال�شيارات  مواقف 

يف  حاليا  بها  املعمول  ال�شرعة  يف  النظر  واإعادة 

بع�س الطرق الداخلية.

و�شحة  العامة  ال�شحة  على  املحافظة  جمال  ويف 

من  العديد  دوراته  يف  املجل�س  اأ�شدر  البيئة، 

تلّوث  ملنع  خا�شة  اإجراءات  و�شع  �شملت  القرارات 

النظافة  باأعمال  القيام  واإجراءات  ال�شرب،  مياه 

العامة وت�شريف مياه الأمطار ودرا�شة م�شروع �شبكة 

املجاري العامة مب�شقط واإ�شدار ال�شوابط الاّلزمة 

ال�شليم  بال�شكل  باأنواعها  النفايات  من  للتخّل�س 

يف  امل�شرتجعة  غري  الزجاجية  العبوات  بيع  وحظر 

البرتول  اأ�شحاب حمّطات  واإلزام  العامة،  الأماكن 

باإقامة دورات مياه عامة، وبرادات مياه مبحّطاتهم 

ونقل الك�ّشارات بعيدا عن املناطق ال�شكنية، وبحث 

والقوار�س،  احل�شرات  مبكافحة  املتعلقة  الأمور 

املركزي  امل�شلخ  ت�شغيل  خالل  من  الّلحوم  وفح�س 

البنايات  اأ�شحاب  واإلزام  طاقته.  بكامل  ببو�شر 

والعمارات ال�شكنية بعمل النظافة وال�شيانة الدورية 

خلزانات مياه ال�شرب بها. 

لإ�شطوانات  ا�شتبدال  عملية  تنظيم  �شملت  كما 

حلّل  الاّلزمة  احللول  ودرا�شة  امل�شال،  الطبخ  غاز 

مل  التي  باملناطق  العامة  املجاري  �شبكة  م�شكلة 

تربط ب�شبكات للمجاري ومنع التدخني يف الأماكن 

العامة وو�شائل النقل العام، واإيجاد احللول الاّلزمة 

بالأماكن  املوجودة  الذهب  �شياغة  ِوَر�ِس  لتـنظيم 

ال�شكنية مبطرح.

ز املجل�س على بع�س القرارات ب�شاأن تنظيم  كما ركَّ

النظر  باإعادة   اهتمت  والتي  البلدية  اإيرادات 

التي  الر�شوم  تطوير  يف  القانوين-  بال�شكل   –
تقدمية  يتّم  ما  مقابل  بتح�شيلها  البلدية  تقوم 

ر�شوم  جمال  يف  املثال  �شبيل  وعلى  خدمات  من 

اأنواعها  اإباحات البناء والر�شوم ال�شحية مبختلف 

املحلي  الأمر  واإ�شدار  �شورها   بكافة  والإعالنات 

اخلا�س بتطوير ر�شوم البلدية.

للمجل�س البلدي اإ�شهامات عديدة وجهود كبرية يف 

خالل  من  م�شقط  مبحافظة  البلدي  العمل  اإثراء 

املوا�شيع  التي اّتخذ فيها املجل�س قرارات وتو�شيات 

دّوار روي - والية مطرحفندق ق�سر الب�ستان - والية م�سقط
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وفق الخت�شا�شات املمنوحة له اآنذاك، ولقد كان 

اإعطاء  يف  الف�شل  والتو�شيات  القرارات  لتلك 

املواطنني،  حياة  يف  الأهمية  �شفة  البلدي  املجل�س 

العمل  لإجناح  حثيثة  جهود  ثمرة  ُتـعترب  اأنها  كما 

البلدي يف حمافظة م�شقط للرقّي مب�شتوى خدمات 

واأبرز  اأهّم  ن�شتعر�س  �شوف  وهنا  م�شقط،  بلدية 

يف  املجل�س  اّتخذها  التي  والتو�شيات  القرارات 

اإيجابا  اأّثرت  والتي   )2001  - الرابعة )97  دورته 

وذلك  البلدي  العمل  تطوير  يف  مبا�شر  وب�شكل 

واإجنازاته  البلدي  املجل�س  اأهمية  بيان  �شبيل  يف 

امل�شهودة.

اخلا�س  املحلي  الأمر  اإ�شدار  اأهّمها  من  حيث 

وبتنظيم  م�شقط،  حمافظة  يف  الأ�شواق  بتنظيم 

الختناقات  مل�شكلة  حلول  واإيجاد  الأجرة  �شيارات 

املرورية يف حمافظة م�شقط، ومنع مرور ال�شاحنات 

املرورية  الختناقات  فّك  بهدف  الذروة  يف فرتات 

قراره  املجل�س  اأ�شدر  كما  الأوقات،  تلك  يف 

بتخفي�س قيمة غرامة خمالفة الوقوف يف املواقف 

املثبت عليها عّدادات. كذلك التو�شية ب�شاأن اإجناز 

م�شروع طريق )بو�شر- العامرت( وذلك لخت�شار 

امل�شافة بني الوليتني. ودرا�شة جدوى اإن�شاء طريق 

وطرق  قابو�س  ال�شلطان  ل�شارع  )م�شاعد(  بديل 

بالتمويل(  )املعنية  احلكومية  اجلهات  اأبواب 

وت�شمية  ال�شريع،  م�شقط  طريق  تنفيذ  لتمويل 

تو�شية  واإ�شدار  ال�شيب.  بولية  ال�شوارع  بع�س 

ومنع  املباين.  ت�شمية  تنظيم  م�شروع  م�شوّدة  ب�شاأن 

�شيارات �شفط مياه املجاري من الِتّجوال يف الفرتة 

الرابعة  وحتى  م�شاًء  ع�شرة  احلادية  من)ال�شاعة 

يف  والدوارات  ال�شوارع  ت�شمية  واقرتاح  �شباحا( 

م�شوّدة  ب�شاأن  تو�شية  واإ�شدار  العامرات.  ولية 

ادات  م�شروع اأمر حملي ب�شاأن تنظيم ا�شتخدام عدَّ

�شيارات الأجرة العاملة باملطار.

بال�شحة  تتعّلق  قرارات  عّدة  املجل�س  واأ�شدر 

املحلي  الأمر  على  التعديالت  بع�س  اإدخال  �َشِمَلت 

العمومية.  ال�شحة  بوقاية  رقم )91/22( اخلا�س 

ال�شحية اخلا�شة مبع�شكرات  اِل�شرتاطات  واإقرار 

ني بكل من  ال. وت�شكيل فريق عمل من املخت�شّ الُعـمَّ

والبيئة  الإقليمية  البلديات  ووزارة  ال�شحة  وزارة 

من  التخّل�س  مو�شوع  لدرا�شة  م�شقط  وبلدية 

املخلفات اخلطرة.

م  تنِظّ �شوابط  و�شع  اإىل  املجل�س  �شعى  كذلك 

الفنادق واملقاهي، واإ�شدار قرار ب�شاأن فر�س غرامة 

تاأخري على الفنادق واملطاعم التي تتاأّخر عن �شداد 

الر�شوم املقّررة عليها.

وقد اأخذ املجل�س دور ال�شبق يف الهتمام واحلفاظ 

على املرافق العامة يف حمافظة م�شقط، وقد اّتخذ 

املجل�س  وافق  حيث  ال�شاأن.  هذا  يف  قرارات  عّدة 

ال�سارع البحري - والية مطرحاإحدى امل�ساّلت ال�سغرية املُطّلة على البحر - والية مطرح
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�سارع العامرات - بو�سر

و�شرطة  البلدية  بني  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  على 

التي  املواقع  للقيام بحمالت على  ال�شلطانية  عمان 

ل�شبط  والتخريب  العبث  اأعمال  عادة  فيها  تتكاثر 

الأ�شخا�س الذين يقومون بهذه الأعمال.

ز املجل�س على بع�س القرارات ب�شاأن تنظيم  كما ركَّ

النظر-  باإعادة  اهتّمت  والتي  البلدية  اإيرادات 

التي  الر�شوم  تطوير  يف  القانوين-  ال�شكل  يف 

تقدميه  يتّم  ما  مقابل  بتح�شيلها  البلدية  تقوم 

الر�شوم  بع�س  فر�س  على  واملوافقة  خدمات  من 

م  ُتـقدَّ معّينة  خدمات  نظري  للبلدية  ى  ُتـوؤدَّ التي 

لالأ�شخا�س املنتفعني منها. وتو�شية املجل�س باإجراء 

ب�شاأن   )97/33( رقم  املحلي  الأمر  على  تعديالت 

ر�شوم  مقابل  العامة  املواقف  ا�شتخدام  تنظيم 

بتح�شيل  اخلا�س  املحلي  الأمر  واإ�شدار  دة  حمدَّ

ر�شوم البلدية.

البلدي  املجل�س  اخت�شا�شات  بتو�شعة  يتعّلق  وفيما 

رة ملعايل ال�شيد/وزير ديوان  فقد رفع املجل�س ُمَذِكّ

البالط ال�شلطاين للّنظر يف املو�شوع والتوجيه مبا 

يراه معاليه منا�شبا اآنذاك. 

َة قرارات يف  واأ�شدر املجل�س البلدي يف جل�شاته ِعدَّ

جمال تنظيم وتطوير و جتميل املدينة، �شملت هذه 

القرارات تطوير الأحياء القدمية يف م�شقط واإيجاد 

احللول لالآثار ال�شلبية الناجتة عن اإقامة مع�شكرات 

و�شطي  حاجز  اإقامة  ال�شكنية،  الأحياء  يف  الُعّمال 

على ال�شارع العام الـُممتِدّ من دّوار القرم اإىل دّوار 

قفز  عن  الناجمة  ال�شري  حلوادث  تفاديا  اخلوير 

املعاك�س.  الجّتاه  اإىل  �شريها  خّط  من  ال�شيارات 

ـَد املجل�س اإقامة مهرجان م�شقط ثان بعد جناح  واأيَّ

املهرجان الأّول وتطوير وحتديث جملَّة م�شقط.

واّت�شمت الدورة اخلام�شة ك�شابقاتها بالعمل اجلاّد 

البلدي يف حمافظة م�شقط من  العمل  على تطوير 

خالل القرارات والتو�شيات الـمّتخذة يف هذه الفرتة 
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البحث يف حما�شر اجتماعات املجل�س  فمن خالل 

بقراراته  املجل�س  عمل  تاأثري  عمق  يتبنّي  البلدي 

وتو�شياته املرّكزة يف حّل اإ�شكاليات العمل البلدي، 

َة قرارات و تو�شيات تتعّلق  حيث اأ�شدر املجل�س ِعدَّ

واملرور �شملت منع  ال�شيارات  ا�شتخدامات  بتنظيم 

اّتخذ  كما  اجل�شور،  فوق  الثقيلة  ال�شاحنات  مرور 

من  املمتد  الطريق  ازدواجية  ب�شاأن  قراره  املجل�س 

دوار الوطية اإىل �شركة تنمية نفط عمان وخماطبة 

طريق  م�شروع  لتمويل  الوطني  القت�شاد  وزارة 

وزارة  وخماطبة   ) اخلريان   – يتي   – )ال�شيفة 

م�شقط  طريق  م�شروع  لتمويل  الوطني  القت�شاد 

واّتخذ  الن�شيم(،  دّوار   – القرم  )دّوار  ال�شريع 

املجل�س قراًرا ب�شاأن اإقامة حواجز خر�شانية و�شطية 

القرم  دّوار  من  قابو�س  ال�شلطان  �شارع  طول  على 

لتنفيذ  الاّلزم  التمويل  وب�شاأن  املطار،  �شارع  وحتى 

على  املجل�س  وافق  فقد  ال�شريع  م�شقط  طريق 

ملقابلة  املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�شة  فريق  ت�شكيل 

الطاقة،  وموارد  املالية  ال�شوؤون  جمل�س  اأع�شاء 

 – العامرات  اإزدواجية طريق  ب�شاأن  قراًرا  واأ�شدر 

قريات تـتـزامن مع طريق قريات –�شور بالإ�شافة 

الـُم�شرف  الوزير  معايل  لزيارة  فريق  ت�شكيل  اإىل 

اإزدواجية طريق  اأجل متويل  املالية من  وزارة  على 

العامرات – قريات.

يف  الأجرة  �شيارات  عمل  بتنظيم  يتعّلق  فيما  اأّما 

م�شقط فقد اأ�شدر املجل�س قراره حول تنظيم عمل 

بت�شكيل  العاملة مبحافظة م�شقط  الأجرة  �شيارات 

منها  يعاين  التي  امل�شاكل  يف  للنظر  عمل  فريق 

اأ�شحاب �شيارات الأجرة. 

واأ�شدر املجل�س البلدي يف جل�شاته عّدة قرارات يف 

جمال تنظيم وجتميل املدينة �َشِمَلت هذه القرارات 

تطوير اخلدمات يف م�شقط. وزيارة رئي�س واأع�شاء 

حمافظة  يف  النائية  والقرى  لالأحياء  املجل�س 

واخلدمات  املواطنني  احتياجات  وح�شر  م�شقط 

املجل�س  اأ�شدر  كذلك  م�شقط.  بلدية  تقّدمها  التي 

قراًرا بتاأ�شي�س �شركة حكومية تتوىّل تنفيذ م�شروع 

وموافقة  م�شقط،  حمافظة  يف  ال�شحي  ال�شرف 

لذوي  اخلدمات  بع�س  البلدية  تقدمي  على  املجل�س 

الحتياجات اخلا�شة مراعاة لأو�شاعهم وا�شتبدال 

اخلا�س   )92/23( رقم  املحّلي  الأمر  يف  ن�ّس 

بتنظيم املباين يف حمافظة م�شقط.

دوراته  خالل  البلدي  املجل�س  ين�س  مل  ا  اأي�شً

املطاعم  اآلية عمل  وتنظيم  ال�شحة  املحافظة على 

املجل�س  وافق   فقد  احلالقة،  حماّلت  و  املقاهي  و 

على ال�شوابط اخلا�شة بتقدمي ال�شي�شة يف املطاعم 

وتعديل  م�شقط  حمافظة  يف  العاملة  واملقاهي 

احلالقة  مبحالت  اخلا�شة  ال�شحية  ال�شرتاطات 

املعتمدة بقرار من �شعادة املهند�س/ رئي�س البلدية 

رقم )2002/11(، واعتماد امل�شوّدة املقرتحة لعقد 

 )91/22( رقم  املحلي  الأمر  وتعديل   ، الإيجار 

اخلا�س بوقاية ال�شحة العمومية.

والتعليم  الرتبية  وزارة  باإ�شافة  املجل�س  وافق  وقد 

يف ع�شوية املجل�س البلدي. واعتماد م�شوّدة م�شروع 

القرار الإداري ب�شاأن اخت�شا�شات اأع�شاء املجل�س 

البلدي.

الإداري  القرار  وقد اعتمد املجل�س م�شوّدة م�شروع 

ب�شاأن خّطة بلدية م�شقط ملواجهة حالت الكوارث، 

ويف ما يتعّلـق بالربنامج ال�شتثماري للخّطة التنموية 

املجل�س  اأبدى  م�شقط  لبلدية  ال�شابعة  اخلم�شية 

الـُمِعـِدّ من قبل اجلهاز  ِر  ِوّ للَت�شَ مباركته وموافقته 

خالل  البلدي  املجل�س  واأعطى  للبلدية.   التنفيذي 

البلدية.  اإيرادات  وزيادة   تطوير  اأهمّية  دوراته 

العامة  امليزانية  من  البلدية  موازنة  زيادة  وب�شاأن 

املعنية  اجلهات  خماطبة  على  املجل�س  وافق  فقد 

بالدولة.

من  العديد  باإ�شدار  ال�شاد�شة  الدورة   متّيزت 

وكذلك  املجل�س  تو�شيات  على  بناء  املحلية  الأوامر 

حت�شني  يف  املوؤّثرة  القرارات  من  العديد  باإ�شدار 

البلدي  املجل�س  م  َقـدَّ حيث  البلدي،  العمل  وتطوير 

قرارات اجتماعية واإن�شانية ومن اأهّم تلك القرارات 

مان  �َشِر ال�شَّ
ُ
والتو�شيات قرار املجل�س ب�شاأن اإعفاء اأ

واحدة  ملّرة  وذلك  البلدية  ر�شوم  من  الجتماعي 

للنواحي  مراعاة  وذلك  جتاريا  ن�شاطا  لكونه 

الإن�شانية. 
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عمل  وتنظيم  بال�شّحة  املجل�س  اهتمام  جمال  ويف 

وال�شالمة  الّنظام  حفظ  يف  وم�شاهمة  املقاهي 

الإداري  القرار  اأهّمها  قرارات  عّدة  اأ�شدر  فقد 

والفنية  ال�شحية  ال�شرتاطات  باعتماد  اخلا�س 

على  واملوافقة  املهنية،  الأن�شطة  مزاولة  لتنظيم 

�شِيّ  ن�شاط  مبزاولة  اخلا�شة  ال�شرتاطات  م�شوّدة 

املقاهي  عمل  املجل�س  نّظم  وقد  وبيعها.  اللحوم 

والأك�شاك املوؤّجرة من قبل بلدية م�شقط وتوزيعها 

اأو  العامة  الأماكن  يف  �شواء  م�شقط  حمافظة  يف 

على  اأي�شا  موافقته  املجل�س  اأبدى  فقد  اخلا�شة 

اخلا�س  املحلّي  الأمر  مل�شوّدة  املقرتحة  ال�شياغة 

العامة  الأماكن  يف  التبغ  وتناول  التدخني  بتنظيم 

ووافق على ال�شرتاطات اخلا�شة باملقاهي املوؤّجرة 

من قبل البلدية. واأبدى املجل�س موافقته اأي�شا على 

اخلا�س  املحلي  الأمر  مل�شوّدة  املقرتحة  ال�شياغة 

بتنظيم التدخني وتناول التبغ يف الأماكن العامة.

م�شقط  حمافظة  وتطوير  بتجميل  يتعّلق  وفيما 

واِلرتقاء بها والهتمام بان�شيابية حركة املرور فقد 

اأبدى املجل�س موافقته على اإيجاد حلول لختناقات 

الداخلية  الالئحة  م�شوّدة  على  وافق  كما  املرور 

لجتماعات املجل�س البلدي، ووافق على م�شوّدة الأمر 

املحلي ب�شاأن العتـناء بالنخيل والأ�شجار الأخرى يف 

حمافظة م�شقط، كما اّتخذ املجل�س تو�شيته ب�شاأن 

اإ�شافة ماّدة جديدة اإىل قانون بلدية م�شقط تعطي 

اأرا�شيها  ل�شتثمار  العقود  اإبرام  يف  احلّق  البلدية 

ب�شاأن  قراًرا  املجل�س  اّتخذ  كذلك  وممتلكاتها، 

العامرات   – عدي  وادي  طريق  م�شروع  مباركة 

ـدا على �شرورة تنفيذ م�شروع تقاطع دوار وادي  موؤِكّ

عدي الذي يربط بال�شارع الذي ينفذ حاليا من اأجل 

ان�شيابية احلركة املرورية، وتكـليف املجل�س للجهاز 

العامة  للحدائق  اأرا�ٍس  تخ�شي�س  يف  التنفيذي 

على  موافقته  املجل�س  واأبدى  ال�شكنية،  بالأحياء 

التابع  اليومية مل�شرح املدينة  الإيجارية  القيمة  رفع 

لبلدية م�شقط واإعفاء اجلهات احلكومية واجلهات 

ربحية  غري  خريية  منا�شبات  تقّدم  التي  اخلا�شة 

من القيمة الإيجارية ووافق املجل�س على ال�شياغة 

حدائق ال�سحوة - والية ال�سيب
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بتنظيم  اخلا�س  املحلي  الأمر  مل�شوّدة  املقرتحة 

كذلك  م�شقط.  حمافظة  يف  اخلردة  وبيع  جمع 

بع�س  على  يات  ُم�شمَّ اإطالق  ب�شاأن  قرارات  اأ�شدر 

ال�شوارع والدوارات بولية ال�شيب كما اّتخذ املجل�س 

ال�شوارع  بع�س  على  يات  ُم�شمَّ اإطالق  ب�شاأن  قراره 

والدوارات بولية بو�شر.

البلدي  املجل�س  اخت�شا�شات  بتو�شعة  يتعلق  وفيما 

ب�شاأن  دوراته.  خالل  ِعّدة  قرارات  اأ�شدر  فقد 

البالط  ديوان  وزير  ال�شيد  معايل  خماطبة 

الاّلزمة  التعديالت  باإجراء  املوقر  ال�شلطاين 

لبع�س مواد قانون بلدية م�شقط خا�شة فيما يتعّلق 

بالعقوبات واعتمد م�شوّدة حتديث الأمر املحلي رقم 

حمافظة  يف  املباين  بتنظيم  اخلا�س   )92/23(

امل�شكل  الفريق  تقرير  املجل�س  اعتمد  كما  م�شقط، 

لتطوير عمل املجل�س البلدي واأمانته.

لعّل الدورة ال�شابعة تعترب من اأق�شر دورات املجل�س 

البلدية  املجال�س  قانون  �شدور  ب�شبب  وذلك  مّدة 

 )2011/116( رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  مبوجب 

واإلغاء املجل�س بقوة القانون اإل اأن الإثراء يف العمل 

من  الوجيزة  الفرتة  تلك  يف  حا�شًرا  كان  البلدي  

خالل ما اّتخذه املجل�س من قرارات وتو�شيات كان 

ب�شاأن اعتماده م�شوّدة م�شروع  اأهّمها قرار املجل�س 

العاملة  الأجرة  �شيارات  لعمل  املنّظم  املحلي  الأمر 

مبطار م�شقط الدويل وحتديد تعرفة الركاب. 

يتعّلق  فيما  وتو�شيات  قرارات  عّدة  املجل�س  واّتخذ 

اأهّمها  العامة  وال�شحة  م�شقط  حمافظة  بنظافة 

الأكيا�س  اأ�شرار  لتفادي  عمل  ور�شة  بتنفيذ  قراره 

ودعوة  التنفيذي  اجلهاز  قبل  من  البال�شتيكية 

فريق  املجل�س  �شّكل  كما  بالأمر،  املعنية  اجلهات 

عمل لدرا�شة و�شعية الأندية ال�شحية يف حمافظة 

على  للق�شاء  الكفيلة  احللول  لإيجاد  م�شقط 

بال�شرتاطات  واللتزام  حتدث  التي  التجاوزات 

موافقته  املجل�س  اأبدى  كما  الّن�شاط.  لهذا  املقّررة 

بحظر  اخلا�س  املحّلي  الأمر  م�شوّدة  اعتماد  على 

املدخن(  )غري  املم�شوغ  التبغ  وتداول  وعر�س  بيع 

وافق  التجارية مبحافظة م�شقط. كما  املحالت  يف 

املجل�س على تو�شيات الفريق امل�شكل لدرا�شة و�شعية 

اأهّمها  ومن  ال�شحية يف حمافظة م�شقط،  الأندية 

خماطبة وزارة التجارة وال�شناعة بوقف تراخي�س 

اإىل  بالإ�شافة  �شحي  نادي  ن�شاط  ملزاولة  جديدة 

وما  جنوم  ثالث  الت�شنيف  ذات  للفنادق  ال�شماح 

فوقها مبزاولة هذا الن�شاط  وتطبيق باقي تو�شيات 

واأ�شدر  القائمة.  التجاوزات  منع  بهدف  الفريق 

تتعلق  وتو�شيات  قرارات  عّدة  البلدي  املجل�س 

بقانون بلدية م�شقط حيث وافق على اإ�شناد درا�شة 

بلدية م�شقط من قبل بيوت اخلربة  م�شروع قانون 

واإعادة �شياغته مع الأخذ مبرئيات اأع�شاء املجل�س 

واملخت�شني باجلهاز التنفيذي، اأي�شًا وافق املجل�س 

مبوجب قراره على اعتماد م�شوّدة القرار الديواين 

حمافظة  بوليات  البلدية  جلان  بت�شكيل  اخلا�س 

قبل  من  املوؤّجرة  باملقاهي  يتعّلق  ما  ويف  م�شقط، 

اإ�شدار  اإيقاف  ب�شاأن  املجل�س  اّتـخذ  فقد  البلدية 

موافقات جديدة لإقامة مقاهي على الأرا�شي غري 

اململوكة للبلدية، واإزالة جميع املقاهي الـُمقامة على 

الأرا�شي العامة التي ل تعود ملكيتها للبلدية، ورفع 

القيمة الإيجارية عند جتديد تلك العقود التي تقع 

يف احلدائق واملتنزهات، بالإ�شافة اإىل العمل على 

ا�شتخراج �شندات ملكية لبع�س املواقع الواقعة على 

ال�شواطئ با�شم البلدية، ووافق املجل�س على حتّمل 

اإ�شافة  ال�شرعة.  كا�شرات  اإن�شاء  تكلفة  البلدية 

قرارات  عّدة  البلدي  املجل�س  اأ�شدر  فقد  اإىل ذلك 

املباين يف حمافظة  بتنظيم  يتعّلق  فيما  تو�شيات  و 

م�شقط، حيث اأ�شدر قرارًا بهدف ت�شحيح الأو�شاع 

من ا�شتعمال املباين لالأغرا�س التجارية حيث وافق 

على وقف اعتماد عقود الإيجار اجلديدة لالأن�شطة 

للمادة  وفقا  وذلك  ال�شكنية  املباين  يف  التجارية 

املباين  بتنظيم  اخلا�س  املحلي  الأمر  من   )101(

يف حمافظة م�شقط والتي تن�ّس »ل يجوز ت�شييد اأّي 

مبنى اأو ا�شتعماله اإّل للغر�س الذي اأ�شدرت مُبوجبه 

والهيكل  ال�شتعمال  فئة  مع  والـُمن�شجم  الإباحة، 

على  اأي�شا  املجل�س  وموافقة  للمنطقة«  التخطيطي 

لدرا�شة  امل�شكل  الفريق  تو�شيات  باقي  تطبيق 

ا�شتخدام املباين ال�شكنية لالأغرا�س التجارية.
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اإحدى اجتماعات املجل�س البلدي يف دورة ) 2010 - 2011(



مالحظة: جميع األوامر المحلّية الصادرة من المجلس البلدي تّم إدراجها في القائمة سواء كانت سارية أو ُمعّدلة أو ُملغاة.

الفرع الرابع: االأوامر املحلية ال�سادرة من املجل�س البلدي

اأ�شدر املجل�س البلدي خالل دوراته املتعاقبة العديد من الأوامر املحلية التي تنّظم اأعمال البلدية يف جميع 

القانونية  لالإجراءات  وفًقا  عليها  امل�شادقة  بعد  القانون  قّوة  الأوامر  لهذه  اأ�شبح  حيث  اأعمالها  جمالت 

الـمّتبعة، والأوامر ال�شادرة حّتى الآن هي:

ملّخ�س االأمر املحّلي رقم االأمر املحّلي م

ب�شاأن تنظيم املباين، �شدر بتاريخ 1974/1/21 الأمر املحلي رقم 74/1 1

ب�شاأن وقاية ال�شحة العمومية، �شدر بتاريخ 1977/4/16 الأمر املحلي رقم 77/2 2

ب�شاأن اإن�شاء و مراقبة اأماكن الّذبح وتنظيم ذبح احليوانات، 

�شدر بتاريخ 1977/4/16
الأمر املحلي رقم 77/3 3

ب�شاأن تنظيم الأ�شواق، �شدر بتاريخ 1977/4/16 الأمر املحلي رقم 77/4 4

ب�شاأن نظافة و تنظيم ا�شتعمال الأماكن العامة، �شدر بتاريخ 

1977/4/16
الأمر املحلي رقم 77/5 5

ب�شاأن ترخي�س و مراقبة اأ�شحاب امِلَهن الب�شيطة، �شدر بتاريخ 

1977/4/16
الأمر املحلي رقم 77/6 6

ب�شاأن الرتخي�س و الإدارة احل�شنة و النظافة يف اأماكن الراحة 

العامة و اأوقات قفل تلك الأماكن، �شدر بتاريخ 1977/4/16
الأمر املحلي رقم 77/7 7

ب�شاأن اإعداد و تعهد اإ�شجار ال�شوارع و احلدائق العامة و 

الف�شحات و املتنزهات و ميادين الريا�شة و مالعب الأطفال، 

�شدر بتاريخ 1977/4/16

الأمر املحلي رقم 77/8 8

ب�شاأن  حفظ احليوانات املهملة يف زرائب الهوامل، �شدر بتاريخ 

1977/4/16
الأمر املحلي رقم 77/9 9

ب�شاأن تنظيم ومراقبة الإعالنات، �شدر بتاريخ 1977/4/16م. الأمر املحلي رقم77/10 10

ب�شاأن حتديد اأجور �شيارات الركاب، �شدر بتاريخ 1982/6/8 الأمر املحلي رقم 82/11 11

ب�شاأن املحافظة على املجاري العامة من ال�شوائب املعوقة،  �شدر 

بتاريخ 1982/6/8م
الأمر املحلي رقم 82/12 12

ب�شاأن حتديد الألوان املمّيزة ل�شيارات الأجرة مبنطقة م�شقط، 

�شدر بتاريخ 1983/12/1
الأمر املحلي رقم 83/13 13

ب�شاأن تنظيم تربية احليوانات يف مدن واأحياء العا�شمة، �شدر 

بتاريخ 1984/12/2 بتعديل الأمر املحلي رقم 77/9
الأمر املحلي رقم )9 املعّدل( 14
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ملّخ�س االأمر املحّلي رقم االأمر املحّلي م

ب�شاأن فر�س عوائد بلدية بواقع 2% من كامل قيمة فواتري 

ا�شتهالك الكهرباء التي جتاوز 50 ريال عمانيا يف ال�شهر مبنطقة 

م�شقط، �شدر بتاريخ 1985/2/2م .

الأمر املحلي رقم 85/14 15

ب�شاأن فر�س ر�شوم على املباين امل�شتفيدة من املجاري بن�شبة %10 

من قيمة فاتورة ا�شتهالك املياه التي يتحّملها امل�شتهلك، �شدر 

بتاريخ 1985/12/30 م

الأمر املحلي رقم 85/15 16

بتعديل بع�س اأحكام الأمر املحلي رقم 14 اخلا�س بفر�س عوائد 

بلدية على قيمة ا�شتهالك الكهرباء مبنطقة العا�شمة

الأمر املحلي رقم 85/16 17

بتحديد الألوان املمّيزة ل�شيارات نقل املياه مب�شقط الأمر املحلي 90/21 18

بتنظيم تربية احليوانات يف النطاق واحلدود املقّررة لبلدية 

م�شقط

الأمر املحلي رقم 91/24 19

يف �شاأن تنظيم املباين مب�شقط الأمر املحلي رقم 91/23 20

ب�شاأن تنظيم ومراقبة الإعالنات الأمر املحلي رقم 93/25 21

يف �شاأن تطوير اإيرادات البلدية الأمر املحلي رقم 94/27 22

بتنظيم ومراقبة ذبح املوا�شي و�شلخها الأمر املحلي رقم 95/29 23

بتنظيم عمل �شيارات الأجرة مبحافظة م�شقط الأمر املحلي رقم 96/31 24

ب�شاأن حماية املرافق العامة التابعة لبلدية م�شقط الأمر املحلي رقم 97/32 25

ب�شاأن تنظيم ا�شتخدام املواقف العامة مقابل ر�شوم حمّددة الأمر املحلي رقم 97/33 26

بتعديل الأمر املحلي رقم 91/24 اخلا�س بتنظيم تربية 

احليوانات يف النطاق واحلدود املقّر رة لبلدية م�شقط
الأمر املحلي رقم 98/35 27

يف �شاأن تنظيم الأ�شواق مبحافظة م�شقط الأمر املحلي رقم 2001/1 28

بتعديل الأمر املحلي رقم 27/ 94يف �شاأن تطوير اإيرادات البلدية الأمر املحلي رقم 2001/2 29

ب�شاأن تقدمي ال�شي�شة يف املطاعم واملقاهي الأمر املحلي رقم 2001/3 30

يف �شاأن حت�شيل ر�شوم بلدية م�شقط الأمر املحلي رقم 2003/1 31

بتعديل الأمر املحلي رقم 91/24 اخلا�س بتنظيم تربية 

احليوانات يف النطاق واحلدود املقررة لبلدية م�شقط
الأمر املحلي رقم 2004/2 32

بتعديل الأمر املحلي رقم 92/23 الأمر املحلي رقم 2005/1 33



72

ملّخ�س االأمر املحّلي رقم االأمر املحّلي م

بتعديل الأمر املحلي رقم 97/33 ب�شاأن تنظيم ا�شتخدام املواقف 

العامة مقابل ر�شوم حمّددة
الأمر املحلي رقم 2005/3 34

ب�شاأن وقاية ال�شحة العامة الأمر املحلي رقم 2006/1 35

تعديل الأمر املحلي رقم 2001/1 يف �شاأن تنظيم الأ�شواق 

مبحافظة م�شقط
الأمر املحلي رقم 2008/1 36

بتعديل بع�س اأحكام الأمر املحلي رقم 2001/3 ب�شاأن تنظيم 

تقدمي ال�شي�شة يف املطاعم واملقاهي
الأمر املحلي رقم 2008/2 37

ب�شاأن تنظيم العتناء بالنخيل والأ�شجار الأخرى مبحافظة 

م�شقط
الأمر املحلي رقم 2008/3 38

ب�شاأن تنظيم ممار�شة ن�شاط جمع وتداول اخلردة يف حمافظة 

م�شقط
الأمر املحلي رقم 2009/1 39

ب�شاأن منع التدخني يف الأماكن العامة املغلقة الأمر املحلي رقم 2009/2 40

ب�شاأن تنظيم ا�شطحاب احليوانات يف الأماكن العامة الأمر املحلي رقم 2011/1 41

ب�شاأن تنظيم عمل �شيارات اأجرة مطار م�شقط الدويل  الأمر املحلي رقم 2012/1 42



موّظفو اأمانة �سّر املجل�س البلدي يف عام 2012
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املر�سوم ال�سلطاين رقم: )2011/116(

ب�ساأن قانون املجال�س البلدية



املر�سوم ال�سلطاين رقم: )2011/116(

ب�ساأن قانون املجال�س البلدية

املر�سوم  �سدور  بعد  م�سقط  ملحافظة  البلدي  ثانيا:املجل�س 

ال�سلطاين رقم )2011/116(

الفرع االأول: تنظيم املجل�س البلدي )2013(

جت�شيًدا لهتمام ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - يف تو�شعة 

قاعدة م�شاركة املواطنني يف ال�شاأن العام. فقد اأ�شدر جاللته املر�شوم ال�شلطاين رقم )2011/116( بتاريخ 

ت املادة  28 ذي القعدة 1432 هـ املوافق لـ 26 اأكتوبر 2011م اخلا�س باإ�شدار قانون املجال�س البلدية، حيث ن�شّ

)16( على اأّنه يخت�ّس املجل�س يف حدود ال�شيا�شة العامة للدولة وخططها التنموية بتقدمي الآراء والتو�شيات 

ب�شاأن تطوير الّنظم واخلدمات البلدية يف نطاق املحافظة وله يف �شبيل ذلك العديد من الخت�شا�شات التي 

ت املادة رقم )4( على اأن تن�شاأ املجال�س التالية : ت عليها هذه املاّدة، كما ن�شّ ن�شّ

املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط ومقّره ولية م�شقط.  : اأّول 

املجل�س البلدي ملحافظة ظفار ومقّره ولية �شاللة.  : ثانيــــا 

املجل�س البلدي ملحافظة م�شندم ومقّره ولية خ�شب.  : ثالثـــا 

املجل�س البلدي ملحافظة الربميي ومقّره ولية الربميي.   : رابعــــا  

املجل�س البلدي ملحافظة الداخلية ومقّره ولية نزوى.   : خام�شا  

املجل�س البلدي ملحافظة �شمال الباطنة ومقّره ولية �شحار.   : �شاد�شا  

املجل�س البلدي ملحافظة جنوب الباطنة ومقّره ولية الر�شتاق.   : �شابعــا  

املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�شرقية ومقّره ولية �شور.  : ثامنـــا  

املجل�س البلدي ملحافظة �شمال ال�شرقية ومقّره ولية اإبراء.   : تا�شعــا 

املجل�س البلدي ملحافظة الظاهرة ومقّره ولية عربي.   : عا�شرا  

املجل�س البلدي ملحافظة الو�شطى ومقّره ولية هيما.   : حادي ع�شر  

مالحظة: تّم تعديل المادة )5( بموجب المرسوم السلطاني رقم )2012/43(

املجل�س  رئا�شة  تكون  املاّدة )5(  ن�ّس  وقد جاء يف 

على الّنحو الآتي:

1 ــ رئي�س بلدية م�شقط بالن�شبة ملحافظة م�شقط. 

2 ــ رئي�س بلدية ظفار بالّن�شبة ملحافظة ظفار.

3 ــ املحافظ بالن�شبة للمحافظات الأخرى.

وقد جاء يف ن�ّس املادة )6( مع مراعاة املادة )5( 

ي�شّكل املجل�س على النحو الآتي:

ممّثلون للجهات احلكومية التالية ل تقّل وظيفة   -1

كّل منهم عن مدير عام، اأو مدير دائرة بالن�شبة 

اخت�شا�شها  نطاق  فـي  يوجد  ل  التي  للمجال�س 

مديريات عامة:

اأو  املياه  وموارد  الإقليمية  البلديات  -وزارة  اأ 

بلدية م�شقط اأو بلدية ظفار.

ب - وزارة الرتبيـة والتعـليم.

ج - وزارة الإ�شكان.

د - وزارة ال�شحــة.

هـ - وزارة ال�شياحـة.

و - وزارة البيئة وال�شوؤون املناخيـة.
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ز - وزارة التنميـة الجتماعية.

ح - �شرطة عمان ال�شلطانية.

�شمال  ملحافظة  بالن�شبة  �شحار  بلدية   - ط 

الباطنة.

منتخبون ممّثلون للوليات التابعة للمحافظة،   - 2

وفقا لالآتي :

اأ - ممثالن عن كل ولية ل يزيد عدد �شّكانها 

العمانيني على )30000( ثالثني األفا.

ب - )4( اأربعة ممثلني عن كل ولية يزيد 

عدد �شكانها العمانيني على )30000( 

ثالثني األفا.

ج - )6( �شتة ممثلني عن كل ولية يزيد عدد 

�شكانها العمانيني على )60000( �شتني 

األفا.

اختيارهما  يتّم  والراأي  امل�شورة  اأهل  من  اثنان   -3

من بني اأبناء املحافظة من وزير الداخلية ومن 

م�شقط  ملحافظتي  بالن�شبة  املخت�ّس  الوزير 

وظفار.

مقّر  بها  يقع  التي  الولية  بلدية  مدير  يكون 

املجل�س اأمينا لل�شّر ومقّررا للمجل�س، با�شتثناء 

و�شمال  وظفار،  م�شقط  ملحافظات  املجل�س 

الباطنة فيتّم اختياره من الوزير املخت�ّس.

املجال�س  قانون  من   )16( املادة  ت  ن�شّ وقد 

حدود  فـي  البلدي  املجل�س  »يخت�ّس  البلدية: 

التنمويـة،  وخططهــا  للدولـة  العامـة  ال�شيا�شة 

بتقديـم الآراء والتو�شيات ب�شـاأن تطويـر النُّظم 

ولـه  املحافظــة  نطاق  فـي  البلديـة  واخلدمات 

فـي �شبيل ذلك ما ياأتي«:

ـرق وحت�شينهــا وجتميـل  1- اإقتـراح اإن�شــاء الطُّ

وتنظيــم ال�شـوارع واملياديـن العامة وال�شواطئ.

2- اإبـــداء التو�شيات املتعلقة بال�شحـــة العــامـــة.

من  البيئة  بحماية  الكفيلة  الإجراءات  اإقرتاح   -3

التلّوث.

4- اإقرتاح امل�شروعات ومواقع تنفيذها املتعلقة 

باملياه والطرق واملتنزهات، وال�شرف 

ال�شحي، والإنارة، واملدار�س وامل�شاكن، وُدوِر 

العبادة واملراكز ال�شحية والتجارية ومواقف 

ال�شيارات، وغريها من املرافق واخلدمات 

العامة وامل�شروعات التي تهّم املواطنــني، 

ة. والتن�شيق ب�شاأنها مع اجلهات املخت�شّ

العامة  واملتنزهات  احلدائق  تطوير  اإقرتاح   -5

التاآكل  من  ال�شواطئ  وحماية  الرتفيه،  واأماكن 

اجلهات  مع  ذلك  ب�شاأن  والتن�شيق  والتلوث، 

ة. املخت�شّ

واملياه  بالإنارة  املتعلقة  الأنظمة  تنفيذ  متابعة   -6

الأنظمة  من  ذلك  وغري  ال�شحي  وال�شرف 

مع  بالتن�شيق  وذلك   ، العامة  باملرافق  اخلا�شة 

اجلهات املخت�شة.

الدعائية  بالإعالنات  اخلا�شة  النُّظم  و�شع   -7

وحتديد �شوابط و�شع لفتات املحاّلت التجارية 

مع اجلهات  بالتن�شيق  وذلك  العامة،  واملحاّلت 

املخت�شة.

ومدافن  وامل�شالخ  الأ�شواق  اإن�شاء  اإقتـراح   -8

النفايات، والنُّظم اخلا�شة بها، والتن�شيق ب�شاأن 

ذلك مع اجلهات املخت�شة.

النفايات،  بجمع  اخلا�شة  النُّظم  اإقرتاح   -9

والتخّل�س منها اأو اإعادة تدويرها، وفقا لأحدث 

والتن�شيق  والقت�شادية،  العلمية  الأ�شاليب 

ة. ب�شاأنها مع اجلهات املخت�شّ

العامــة  باملحاّلت  اخلا�شة  الأنظمة  اإقتـراح   -10

التجارية  واملحاّلت  واملقاهي  واملطاعم 

والـُمقلقــة  اخلطـرة  واملحاّلت  وال�شناعيـة، 

والباعــة  بال�شـحـة،  وال�شــارة  للراحـة، 

اجلهات  مع  ب�شاأنها  والتن�شيق  املتجولني، 

املخت�شة.

فـي  املخت�شــة  اجلهـــات  مـــع  امل�شاركـــة   -11

تقريــر املنفعــة العامــة فـي جمــال امل�شاريــــع 

قانون  يقّررها  التي  لالأو�شاع  وفقا  التنموية 

نزع امللكية للمنفعة العامة.
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مبراقبة  اخلا�شة  النُّظم  و�شع  فـي  امل�شاركة   -12

احليوانات ال�شالة وال�شائبة، وذلك بالتن�شيق 

ة. مع اجلهات املخت�شّ

والأماكن  واملخططات  الأحياء  ت�شمية  اإقرتاح   -13

اجلهات  مع  ذلك  ب�شاأن  والتن�شيق  والطرق، 

ة. املخت�شّ

درا�شة  فـي  ة  املخت�شّ اجلهات  مع  اِل�شرتاك   -14

وو�شع املخططات العمرانية الهيكلية والعامة، 

خمّططات  تنظيم  ب�شاأن  التو�شيات  وتقدمي 

وال�شناعية  والتجارية  ال�شكنية  املناطق 

وال�شياحية.

للمجل�س  َمة  الـُمَقدَّ اِلقرتاحات  درا�شة    -15

واإ�شدار القرارات اأو التو�شيات فـي �شاأنها.

العامة  املواقـف  واإن�شاء  حتديـد  اإقتــراح   -16

ب�شاأن  والتن�شيق  فن،  ال�شُّ ومرا�شي  للمركبات 

ذلك مع اجلهات املخت�شة.

املواطنون  يقّدمها  التي  ال�شكاوى  درا�شة   -17

تدخل  التي  امل�شائل  ب�شاأن  الأخرى  واجلهات 

من  يطلب  اأن  وله  املجل�س،  اخت�شا�س  فـي 

لبحث  الاّلزمة  البّيانات  املخت�شة  اجلهات 

هذه ال�شكاوى.

خمّططات  تنظيم  ب�شاأن  تو�شيات  تقدمي   -18

وال�شناعية،  والتجارية  ال�شكنية  املناطق 

والتن�شيق ب�شاأنها مع اجلهات املخت�شة.

اأو  تعديلها  اأو  البلدية  الر�شوم  فر�س  اإقرتاح   -19

ب�شاأن  والتن�شيق  حت�شيلها،  وطرق  اإلغائها 

ة. ذلك مع اجلهات املخت�شّ

باملحافظة،  اخلدمية  امل�شاريع  تنفيذ  مراقبة   -20

واإبداء املالحظات ب�شاأنها للجهات املخت�شة.

الراأي  واإبداء  املخت�شة  اجلهات  مع  امل�شاركة   -21

مقدما فـي ا�شتغالل اأي مرفق عام فـي نطاق 

املحافظة.

والظواهر  الجتماعية  الق�شايا  درا�شة    -22

ال�شلبية باملحافظة، واقرتاح احللول املنا�شبة 

لها بالتعاون مع اجلهات املخت�شة.

الثقافية  املهرجانات  اإقامة  على  املوافقة   -23

مع  بالتن�شيق  وذلك  وال�شياحية،  والرتفيهية 

اجلهات املخت�شة. 

الأجـرة  �شيـارات  عمـل  تنظيـم  اإقتـراح    -24

ب�شـاأن ذلك  والتن�شيق  العـام،  النقـل  وو�شائـل 

مع اجلهات املخت�شة.

متابعة تنفيذ العقود التي ترِتّب حقوقا مالية    -25

للمحافظة اأو ِالتزامات عليها.

امل�شائل  حلّل  املجاورة  املجالـ�س  مـع  التن�شيق   -26

والتجّمعات  للُقرى  بتقدمي اخلدمات  املتعلقة 

ال�شكانية.

واإبداء  الت�شّول،  مكافحة  اإجراءات  متابعة   -27

املالحظات والتو�شيات ب�شاأنها.

اإقتــراح الربامــج الكفيلة مب�شاعدة املحتاجني   -28

الأيتام  ورعايــة  املحدود  الدخل  وذوي 

اجلهات  مع  ب�شاأنها  والتن�شيق  واملعوقني، 

املخت�شة.

منكوبـي  اإغاثـة  ل�شرعة  برامـج  اإقتـــراح    -29

املناخية،  والأنواء  وال�شيـول  احلرائق 

وتخ�شي�س موارد مالية ل�شرعة �شرفها فـي 

ب�شاأن ذلك مع  والتن�شيق  مثل هذه احلالت، 

اجلهات املخت�شة.

وموؤ�ش�شات  املحلي  املجتمع  مع  التوا�شل   -30

وتلّقي  الجتماعات  وعقد  اخلا�س،  القطاع 

اإىل  تهدف  التي  واملقرتحات  املالحظات 

خدمة وتطوير املحافظة.

املوافق  هـ   1433 الأوىل  جمادى  من   2 بتاريخ 

بن  خالد  ال�شيد  معايل  اأ�شدر  2012م  مار�س   25

ال�شلطاين  البالط  ديوان  وزير  البو�شعيدي  هالل 

اخلا�س   )2012/15( رقم  ديوانيًّا  قراًرا  املوّقر 

وقد  البلدية.  املجال�س  لقانون  التنفيذية  بالالئحة 

التنفيذية لقانون  حّددت املادة )24( من الالئحة 

رقم  الديواين  بالقرار  ال�شادرة  البلدية  املجال�س 

)2012/15( على ما يلي:

جلان  ثالث  اأع�شائه  بني  من  املجل�س  ي�شّكل 

�شة على النحو الآتي: متخ�شّ
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اأ - جلنة ال�شوؤون ال�شحية والجتماعية والبيئية.

ب - جلنة ال�شوؤون العامة.

ج - اللجنة القانونية.

وتتوىّل الِلّجان امل�شار اإليها درا�شة املو�شوعات التي 

ال اإليها من املجل�س، وتقدمي التو�شيات املنا�شبة  حُتَ

ب�شاأنها، واملرئيات ذات ال�شلة بعملها قبل عر�شها 

على املجل�س.

البو�شعيدي  في�شل  بن  حمود  ال�شيد  معايل  اأ�شدر 

وزير الداخلية قرارا وزاريا ب�شاأن ت�شنيف ال�شلطنة 

اأّنه  فيه،  جاء  البلدية  املجال�س  اأع�شاء  لنتخابات 

عمال باأحكام املادة )6( من قانون املجال�س البلدية 

 /116 رقم  ال�شامي  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر 

2011 التي ت�شّمنت حتديد عدد املنتخبني/ ممّثلي 

�شّكانها  لعدد  وفقا  البلدي  املجل�س  يف  ولية  كّل 

الُعمانيني على النحو الآتي:

 اأ ـ الوليات التي ل يزيد عدد �شّكانها على 

)30٫000( ثالثني األف ن�شمة، متّثل يف 

املجل�س البلدي بع�شوين اثنني.

 ب ـ الوليات التي يزيد عدد �شّكانها على 

)30٫000( ثالثني األف ن�شمة، متّثل يف 

املجل�س البلدي باأربعة اأع�شاء.

 ج ـ الوليات التي يزيد عدد �شّكانها على 

)60٫000( �شتني األف ن�شمة، متّثل يف املجل�س 

البلدي ب�شّتة اأع�شاء.

لعام  الُعمانيني  ال�شّكان  تقديرات  على  وبناء   

ة ومتهيدا  2012م ال�شادرة من اجلهة املخت�شّ

يف  البلدية  املجال�س  اأع�شاء  انتخابات  لإجراء 

البلدي  املجل�س  اأع�شاء  عدد  فاإّن  املحافظات، 

املنتخبني يف كل حمافظة يكون وفًقا لالآتي:

اأوال: حمافظة م�سقط، والية م�سقط 2 ، والية 

مطرح 4 ، والية العامرات 4 والية بو�سر 6 

، والية ال�سيب 6 ، والية قريات 4، والبالغ 

عددهم 26 �سخ�سا.

في�شل  بن  حمود  ال�شيد  معايل  اأعلن  كما   

يف  الت�شويت  اأّن  الداخلية  وزير  البو�شعيدي 

وليات  جميع  يف  البلدية  املجال�س  انتخابات 

ال�شلطنة �شيكون يوم ال�شبت املوافق 22 دي�شمرب 

اعتبارا  الت�شويت  مراكز  فتح  و�شيتّم  2012م، 

ال�شاعة  ولغاية  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  من 

ال�شابعة م�شاء من نف�س اليوم. وقال معاليه باأّن 

جمل�س  بدول  ال�شلطنة  �شفارات  يف  الت�شويت 

ال�شلطنة  ومكتب  العربية  لدول اخلليج  التعاون 

التجاري يف اإمارة دبي، بالإ�شافة اإىل العاملني 

 15 ال�شبت  يوم  �شيكون  النتخابات  جلان  يف 

�شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من  2012م  دي�شمرب 

لغاية ال�شاعة ال�شابعة م�شاء اأي قبل اأ�شبوع عن 

موعد النتخابات العامة.

مراكز  فتح  مّت   2012 22دي�شمرب  بتاريخ   

الت�شويت اعتباًرا من ال�شاعة التا�شعة �شباحا 

ولغاية ال�شاعة ال�شابعة م�شاء من نف�س اليوم يف 

جميع اأنحاء ال�شلطنة.
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الفرع الثاين: ت�سكيل املجل�س البلدي 

بتاريخ 19 رم�شان 1433هـ املوافق 8 اأغ�شط�س 2012م �شدر املر�شوم ال�شلطاين رقم )2012/43( بتعديل 

بع�س اأحكام قانون املجال�س البلدية، وهي تعديالت خا�شة باملجل�س البلدي ملحافظة ظفار، وهي تعيني رئي�س 

بلدية ظفار رئي�ًشا للمجل�س البلدي يف حمافظة ظفار،  وتعيني اأحد وّلة املحافظة والذي يختاره املحافظ 

ع قد �شاوى بني  ُيـعنّي نائبًا لرئي�س املجل�س، وبهذه التعديالت يكون الـُم�َشِرّ ليكون ع�شًوا يف املجل�س البلدي 

املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط واملجل�س البلدي ملحافظة ظفار من حيث تعيني رئي�س البلدية رئي�شًا للمجل�س 

البلدي يف كِلّ منهما وتعيني اأحد وّلة املحافظة والذي هو ع�شو يف املجل�س نائبًا لرئي�س املجل�س.

وبتاريخ 16 �شفر 1434هــ املوافق 30دي�شمرب 2012م، اأ�شدر معايل ال�شيد/ وزير ديوان البالط ال�شلطاين 

قراًرا ديوانيًّا رقم )2012/80( بت�شمية اأع�شاء املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط حيث ن�ّس القرار على اأن 

ي�شكل املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط من الأ�شماء الواردة يف الك�شف املرفق وهم:

فة ال�سّ اال�سم م

رئي�س 

املجل�س

�شعادة املهند�س �شلطان بن 

حمدون بن �شيف احلارثي

1

نائبا 

للرئي�س

�شعادة ال�شيــخ اإبراهيم بن 

يحيى بن عبداهلل الرواحي

2

ممّثلو اجلهات احلكومية

ع�شوا

قائد �شرطة حمافظة م�شقط 

ال�شلطانية عمان  – �شرطة  3

ع�شوا

املهند�س عبداهلل بن حممد بن 

نا�شر ال�شعدي

املدير العام برئا�شة بلدية 

م�شقط – امل�شرف على الطرق

4

ع�شوا

الفا�شل خلفان بن حممد 

بن را�شد الغيثي- مدير 

عام املديرية العامة لل�شوؤون 

الإدارية – وزارة الرتبية 

والتعليم

5

ع�شوا

املهند�س/ عبد القوي بن 

عبداهلل بن عبد القوي اليافعي

مدير عام تخطيط املدن 

وامل�شاحة – وزارة الإ�شكان

6

فة ال�سّ اال�سم م

ع�شوا

الدكتور/�شامل بن �شعيد بن 

عبداهلل الوهيبي

 مدير عام ال�شوؤون ال�شحية 

ال�شحة – وزارة 

7

ع�شوا

الفا�شل / �شامل بن عدي بن 

نا�شر املعمري

مدير عام التنمية ال�شياحية 

ال�شياحة – وزارة 

8

ع�شوا

الفا�شل/ حممد بن عبداهلل 

بن حممد املحرمي

مدير عام ال�شوؤون البيئية – 

وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية

9

ع�شوة

الفا�شلة/لبيبة بنت حممد بن 

حمد املعويل 

اخلبرية مبكتب وكيل الوزارة 

الجتماعية التنمية  – وزارة 

10
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فة ال�سّ اال�سم م

ممّثلو الواليات الّتابعة ملحافظة م�سقط

اأ- والية م�سقط

ع�شوا 

قي�س بن حممد بن علي 

املع�شري

11

ع�شوا

�شامل بن علي بن خمي�س 

اجلابري

12

ب- والية مطرح

ع�شوا 

حممود بن عبد القادر بن 

مري هادي ال�شهورزي

13

ع�شوا

زهري بن عبد الر�شا بن 

فا�شل اللواتي

14

ع�شوا 

�شامل بن حممد بن حمد 

الغماري

15

ع�شوا

فريد بن اهلل بخ�س بن 

مهراب البلو�شي

16

ج- والية العامرات

ع�شوة

�شناء بنت هالل بن �شامل 

املع�شرية

17

ع�شوا

فهد بن يحيى بن يون�س 

الناعبي

18

ع�شوا

مظفر بن حممد بن نا�شر 

الوهيبي

19

ع�شوا

علي بن �شامل بن علي 

املع�شري

20

د- والية بو�سر

ع�شوة

ال�شيماء بنت علي بن 

اإبراهيم الرئي�شّية

21

ع�شوا

خليل بن حميد بن عبد اهلل 

احل�شني

22

ع�شوا

مالك بن هالل بن حمود 

اليحمدي

23

ع�شوا

�شامل بن �شعيد بن �شعّيد 

الرحبي

24

فة ال�سّ اال�سم م

ع�شوا

عامر بن �شعيد بن  خلفان 

الوهيبي

25

ع�شوا

مبارك بن حمد بن �شامل 

الغاب�شي

26

هــ- والية ال�سيب

ع�شوا

حمدان بن داود حمدان 

اليو�شفي

27

ع�شوا

مقبول بن عي�شى بن �شاهو 

البلو�شي

28

ع�شوا

عبد الرحمن بن حامد بن 

خمي�س البلو�شي

29

ع�شوا

يو�شف بن نا�شر بن علي بني 

عرابة

30

ع�شوا

خالد بن �شعيد بن حممد 

احل�شني

31

ع�شوا

يحيى بن حممد بن مبارك 

العامري 

32

و- والية قرّيات

ع�شوة

فاطمة بنت نا�شر بن �شعيد 

ال�شنانية

33

ع�شوا

�شعيد بن خلفان بن �شليمان 

البلو�شي

34

ع�شوا

عبد اهلل بن �شالح بن حمود 

البطا�شي

35

ع�شوا

مبارك بن حممد بن �شعيد 

العامري

36

اأهل الـم�سورة والّراأي

ع�شوا

يو�شف بن يعقوب بن حمد 

احلارثي

37

ع�شوة

اأني�شة بنت �شالح بن �شعيد 

الرئي�شّية

38

اأمينا 

لل�شّر 

ومّقررا 

للمجل�س

اأحمد بن نا�شر بن �شيف 

الرواحي 

مدير عام املديرية العامة 

لبلدية م�شقط ببو�شر

39
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اأع�ساء املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط

)الفرتة االأوىل(
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اأع�ساء املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط الفرتة االأوىل

معايل املهند�س/ حم�سن بن حممد 

بن علي ال�سيخ

رئي�س املجل�س البلدي

�سعادة ال�سيخ / اإبراهيم بن 

يحيى بن عبد اهلل الرواحي

نائب رئي�س املجل�س البلدي 

الفا�سلة/ لبيبة بنت حممد بن 

حمد املعولية

وزارة التنمية االجتماعية

املهند�س/ عبد اهلل بن حممد 

بن نا�سر ال�سعدي

بلدية م�سقط

الفا�سل/خلفان بن حممد بن 

را�سد الغيثي

وزارة الرتبية والتعليم

املهند�س/ عبد القوي بن عبد اهلل 

بن عبد القوي اليافعي

وزارة االإ�سكان

العميد/ عبد اهلل بن حممد ال�سيعري

�سرطة عمان ال�سلطانية

الدكتورة/ فاطمة بنت حممد 

بن باقر العجمية 

وزارة ال�سحة

الفا�سل/ اإبراهيم بن اأحمد العجمي

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخّية

الفا�سل/ �سامل بن عدي بن 

نا�سراملعمري

وزارة ال�سياحة
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قي�س بن حممد بن علي 

املع�سري

ال�سيماء بنت علي بن

اإبراهيم الرئي�سية

�سامل بن علي بن خمي�س اجلابري

خليل بن حميد بن 

عبد اهلل احل�سني

حمدان بن داود

بن حمدان اليو�سفي

مالك بن هالل بن

حمود اليحمدي

مقبول بن عي�سى بن 

�ساهو البلو�سي

�سامل بن �سعيد بن

�سعّيد الرحبي

عامر بن �سعيد بن

خلفان الوهيبي

مبارك بن حمد بن

�سامل الغاب�سي

حممود بن عبد القادر 

مريهادي ال�سهورزي

زهري بن عبد الر�سا بن

فا�سل اللواتي

�سامل بن حممد بن

حمد الغماري

فريد بن اهلل بخ�س بن 

مهراب البلو�سي

فهد بن يحيى بن �سناء بنت هالل بن �سامل املع�سرية

يون�س الناعبي

مظفر بن حممد بن

نا�سر الوهيبي

علي بن �سامل بن

علي املع�سري
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ال�سيخ/ يو�سف بن يعقوب بن 

حمد احلارثي

عبد الرحمن بن 

حامد بن خمي�س البلو�سي

يو�سف بن نا�سر  بن

علي بني عرابة

عبد اهلل بن �سالح بن

حمود البطا�سي

مبارك بن حممد بن 

�سعيد العامري

خالد بن �سعيد بن حممد 

احل�سني

يحيى بن حممد بن 

مبارك العامري

فاطمة بنت نا�سر بن

�سعيد ال�سنانية

�سعيد بن خلفان بن

�سليمان البلو�سي

 اأني�سة بنت �سالح بن

�سعيد الرئي�سية

 اأحمد بن نا�سر بن �سيف الرواحي

اأمني �سّر ومقّرر املجل�س البلدي
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روؤ�ساء جلان املجل�س البلدي - الفرتة االأوىل

مالك بن هالل بن حمود اليحمدي

رئي�س جلنة ال�سوؤون العامة

علي بن �سامل بن علي املع�سري

رئي�س جلنة ال�سوؤون ال�سحية واالجتماعية 

والبيئية

ال�سيماء بنت علي بن اإبراهيم الرئي�سية

رئي�سة اللجنة القانونية
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الدكتور / �سامل بن �سعيد الوهيبي

وزارة ال�سحة

الفا�سل/ حممد بن عبد اهلل بن حممد املحرمي

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية

من  الأوىل  ال�شنة  نف�س  اأّنه يف  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

الفرتة الأوىل للمجل�س البلدي مّت تعيني العقيد �شالح 

بن را�شد بن �شعيد الغيالين ممّثال عن �شرطة عمان 

اأعماله  لنقل  ونتيجة  البلدي  املجل�س  ال�شلطانية يف 

بن  �شامل  العميد  تعيني  مّت  م�شقط  حمافظة  خارج 

حممد بن �شامل الروا�س قائد حمافظة م�شقط بدل 

من املذكور �شلفا والذي تراأ�س اللجنة القانونّية اإىل 

تعيني  مّت  اإثره  وعلى  اهلل  وتوّفاه  الأقدار  �شاءت  اأن 

ال�شيعري.  بن جمعان  العميد عبد اهلل بن حممد 

ويف نف�س ال�شنة من الفرتة الأوىل مّت تعيني الدكتورة 

عام  مديرة  العجمية  باقر  بن  حممد  بنت  فاطمة 

العقيد/ �سالح بن را�سد الغيالين

�سرطة عمان ال�سلطانية

العميد/ �سامل بن حممد بن �سامل الروا�س

�سرطة عمان ال�سلطانية

اخلدمات ال�شحية ملحافظة م�شقط بوزارة ال�شحة 

بدل من الدكتور �شامل بن �شعيد الوهيبي الذي كان 

ميّثل الوزارة �شابقا، نظرا لتقدمي املذكور ا�شتقالته 

يف  مّت  قد  اأّنه  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما  الوزارة.  من 

تعيني  للمجل�س  الأوىل  الفرتة  من  الثانية  ال�ّشنة 

الفا�شل/ اإبراهيم بن اأحمد بن علي العجمي مدير 

عام ال�شوؤون البيئّية بوزارة البيئة وال�شوؤون املناخّية 

عبد  بن  حممد  الفا�شل/  من  بدل  للوزارة  ممّثال 

اهلل بن حممد املحرمي الذي كان ميّثل الوزارة يف 

املجل�س. 
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م�شقط  بلدية  رئي�س   / املهند�س  �شعادة  اأّدى  وقد 

ال�شيد  معايل  اأمام  الق�شم  البلدي  املجل�س  رئي�س 

لن�ّس  وفقا  املوّقر  ال�شلطاين  البالط  ديوان  وزير 

وبتاريخ  البلدية.  املجال�س  قانون  من   )10( املادة 

عقد  2013م  يناير   5 املوافق  1434هــ  22�شفر 

املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط اجلل�شة الفتتاحية 

يف ال�شنة الأوىل من الفرتة الأوىل وقد قام اأع�شاء 

املجل�س  رئي�س  اأمام  الق�شم  باأداء  البلدي  املجل�س 

البلدي وفقا لن�س املادة )10( من قانون املجال�س 

البلدية.

بعد ذلك قّدم �شعادة املهند�س رئي�س املجل�س كلمة 

ترحيبية فيما يلي ن�شها:

على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  رب  هلل  »احلمد 

اأ�شرف املر�شلني، �شيدنا حممد بن عبد اهلل النبّي 

تبعهم  ومن  اأجمعني،  و�شحبه  اآله  وعلى   ، الأمني 

باإح�شان اإىل يوم الدين ..«

�سعادة املهند�س/ �سلطان بن حمدون بن �سيف احلارثي رئي�س املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط يوؤّدي الق�سم اأمام

 معايل ال�سيد خالد بن هالل البو�سعيدي،  املوّقر  وزير ديوان البالط ال�سلطاين

�شعادة ال�شيخ / اإبراهيم بن يحيى الرواحي – نائب 

رئي�س املجل�س

الأخوات والإخوة/اأع�شاء املجل�س البلدي ملحافظة 

احل�شور  اأيها   .. الأعالم  و�شائل  ممثلي  م�شقط 

الكرام:

البلدي  للمجل�س  الفتتاحية  اأرّحب بكم يف اجلل�شة 

ملحافظة م�شقط يف هذا اليوم من اأيام ُعمان املجيدة 

الذي نبداأ فيه بعون اهلل وتوفيقه اأعمال اأّول ت�شكيل 

منتخب لهذا املجل�س العريق الذي يعود تاأ�شي�شه لعام 

ُنظم  يف  الريادية  التجارب  من  واحدة  يف  1939م 

ثمانية  اأّدى خالل  وقد  املنطقة،  املحلية يف  الإدارة 

عقود دوره بكفاءة واأثبت حجم امل�شوؤوليات الـُمناطة 

اإليه .. يف حلظة هامة ننتقل فيها اإىل مرحلة اأخرى 

اأر�شاها �شاحب اجلاللة ال�شلطان املعظم -حفظه 

الأ�شا�شية  الُبنى  ا�شتكمال  م�شرية  يف  ورعاه-  اهلل 
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لدولة املوؤ�ش�شات التي متّكن املواطن من اأداء اأدوار 

التنمية ومتابعة  اإعداد و�شياغة برامج  حمورية يف 

الأداء العام للموؤ�ش�شات اخلدمية ودعمها.

اأّيها احل�شور الكرمي:

البلدي  املجل�س  با�شم  لأتقّدم  الفر�شة  هذه  اأنتهز 

املقام  اإىل  ه  �شِرّ واأمانة  باأع�شائه  م�شقط  ملحافظة 

ال�شامي ملولنا �شاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه- 

اللتفاتة  هذه  على  والعرفان  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى 

ال�شامية والرعاية الكرمية لتطوير ومتكني املجل�س 

ال�شلطاين  املر�شوم  ب�شدور  تـكــّلـلت  والتي  البلدي 

املجال�س  قانون  باإ�شدار   )2011  /116( رقم 

اجلهد  كل  بذل  على  العهد  دين  جُمِدّ البلدية، 

باإخال�س وتفاٍن يف �شبيل اأداء الأمانة التي ت�شّرفنا 

ال�شيد/ خالد بن هالل  اأ�شكر معايل  بحملها، كما 

املوّقر - وزير ديوان البالط  البو�شعيدي  بن �شعود 

واملبا�شر  ال�شخ�شي  اهتمامه  على  ال�شلطاين- 

ومتابعته احلثيثة، وحر�شه على دعم هذا امل�شروع 

اأوجه  كافة  تقدمي  على  امل�شتمّر  وتاأكيده  الوطني 

ال�شيد/ ملعايل  وال�شكر مو�شول  له،  املمكنة  الدعم 

الداخلية  املوّقر وزير  البو�شعيدي  حمود بن في�شل 

�شبيل  يف  املوّقرة  وزارته  بذلتها  التي  اجلهود  على 

انتخابات  اأّول  على  والإ�شراف  والإعداد  التح�شري 

بلدية يف �شائر حمافظات ال�شلطنة. كما ل يفوتـني 

بن  ال�شيد/�شعود  ملعايل  ال�شكر  بجزيل  اأتقّدم  اأن 

وحمافظ  الدولة  وزير  املوّقر-  البو�شعيدي  هالل 

امل�شاهمني  ولكافة  ودعمه،  اهتمامه  على  م�شقط- 

يف التح�شري لهذا اللقاء، واأخ�ّس بال�شكر والتقدير 

مبختلف  بها  العاملني  بكافة  املجل�س  �شّر  اأمانة 

اأدوارهم وم�شتوياتهم الوظيفية.

اهلل  بركة  على  نفتتح   ... الأعزاء  احل�شور  اأّيـها 

موؤكدين  م�شقط  ملحافظة  البلدي  املجل�س  جل�شات 

العمل بكل اإخال�س لأداء املهام امللقاة على عاتقنا، 

وبالتن�شيق مع كافة اجلهات ذات العالقة، وبتن�شيق 

يتّم  �شوف  التي  البلدية  ال�شوؤون  جلان  مع  تام 

باإذن اهلل يف وليات املحافظة، من  ت�شكيلها قريبا 

ب�شفته  املجل�س  بني  وفاعلة  حقيقية  �شراكة  اأجل 

ممّثال للمواطنني و القطاعني احلكومي واخلا�س، 

الروؤية  و  اأعيننا  ُن�شب  العامة  امل�شلحة  وا�شعني 

نربا�شا  اهلل  َدُه  اأيَّ اجلاللة  �شاحب  ملولنا  ال�شامية 

لنا يف عملنا.. مباركا يف اخلتام لأخواتي واإخواين 

اأع�شاء املجل�س ع�شوية املجل�س التي ح�شلتم عليها 

بثقة املواطنني فيكم فاأهال و�شهال بكم جميعا.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

اأع�ساء املجل�س البلدي ُيوؤّدون الق�سم اأمام �سعادة املهند�س/ �سلطان بن حمدون احلارثي، رئي�س املجل�س البلدي
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وقد اأ�شدر املجل�س قراره املت�شّمن ما يلي :

ت�شكيل اللجان الدائمة باملجل�س على النحو الآتي:

• جلنة ال�سوؤون العامة:
  / اليحمدي  الفـا�شل مالك بن هالل بن حمود 

رئي�س اللجنة

الناعبي/  يونـ�س  بن  يحــيى  بن  فهــد  الفا�شل 

نائب الرئي�س

-  اأع�ســــــــــــــــــــــاء اللجنــــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــم:

اإبراهــيم  بن  علي  بنت  ال�شيماء  الفا�شلة   .1

الرئي�شــية

�شعــيد  بن  �شالح  بنت  اأني�شـة  الفا�شلة   .2

الرئي�شــية 

حمـدان  بن  داود  بن  حمـدان  الفا�شـــل   .3

اليو�شــفي

را�شـد  بن  حممـد  بن  خلفـان  الفا�شـــل    .4

الغـــيثي

عبـداهلل  بن  حمـيد  بن  خليــل  الفا�شل    .5

احل�شــني

املهنـد�س زهـــري بن عبــدالر�شا بن فا�شـل    .6

اللـــواتي

الفا�شل �شامل بن عـدي بن نا�شـــر املعــمري   .7

�شليمـان  بن  خلفـان  بن  �شعيــد  الفا�شـــل   .8

البلـو�شي

�شالـم  بن  هالل  بنت  �شنـاء  الفا�شلة    .9

املع�شريـة

الفا�شل عامر بن �شعـيد بن خلفان الوهــيبي   .10

الفا�شـــل عبدالرحمن بن حامد بن خمي�س    .11

البلــو�شي

بن  عبداهلل  بن  عبدالقوي  املهنـد�س   .12

عبدالقوي اليافــعي

نا�شـر  بن  حممـد  بن  عبداهلل  املهنـد�س   .13

ال�شعدي

�شعـيد  بن  نا�شــر  بنت  فاطمـة  الفا�شلة   .14

ال�شنانـية

الفا�شل قيــ�س بن حمـمد بن علي املع�شـري   .15

الفا�شل حممود بن عبدالقادر بن مريهادي    .16

ال�شهورزي

نا�شر  بن  حممـد  بن  مظفـر  الفا�شل    .17

الوهـيبي

بني  عـلي  بن  نا�شــر  بن  يو�شف  الفا�شل   .18

عرابة

ال�شيخ يو�شـف بن يعقوب بن حمـد احلارثي   .19

• جلنة ال�سوؤون ال�سحية واالجتماعية والبيئية:
املع�شــري/ علــي  بن  �شالــم  بن  علــــي  الفا�شل 

رئي�س اللجنة

العامري/  مبارك  بن  بن حممد  يحيى  الفا�شل 

نائب الرئي�س

-  اأع�ســــــــــــــــــــــاء اللجنــــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــم:

�شعـــيد  بن  �شالح  بنت  اأني�شــة  الفـا�شلة   .1

الرئي�شــية

حمـمــد  بن  �شعــيد  بن  خالـــد  الفـا�شل   .2

احل�شـني

د  �شعـــيِّ بن  �شعـــيد  بن  �شالــم  الفا�شل   .3

الرحـبي

باقــــر  بن  حممـد  بنت  فاطمـة  الدكتــورة    .4

العجمـية

الفا�شل �شامل بن عـلي بن خمــي�س اجلابـري   .5

الفـا�شل �شالـم بن حممــد بن حمـد الغماري   .6

�شالـم  بن  هـالل  بنت  �شنـاء  الفـا�شلة    .7

املع�شرية

الفـا�شلة لبيـبة بنت حمـمد بن حمد املعولـية   .8

الفـا�شل مالك بن هالل بن حمود اليحمـدي   .9

الفـا�شل مبارك بن حمـد بن �شامل الغابـــ�شي   .10

�شعــيد  بن  حممد  بن  مبـارك  الفـا�شل   .11

العامري

حممد  بن  اهلل  عبـد  بن  حممـد  الفـا�شل   .12

املحـرمي

�شاهو  بن  عيـ�شى  بن  مقبـول  الفا�شل   .13

البلـو�شي
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• اللجنة القانونية:
العمـيد �شامل بن حممـد بن �شالــم  الروا�س / رئي�س 

اللجنة،   ِانتقل اإىل رحمة اهلل الفـا�شلة ال�شيمـاء 

بنت علي بن اإبراهـيم الرئي�شـــية/ نائبة الرئي�س

-  اأع�ســــاء اللجنـــة وهـــــم:

�شعــيد  بن  �شالــح  بنت  اأني�شـة  الفا�شلة    .1

الرئي�شــية 

را�شـــد  بن  حممـــد  بن  خلفـان  الفا�شـــل    .2

الغــــيثي

اهلل  عبـــد  بن  حمـيد  بن  خليـــل  الفا�شل    .3

احل�شـني

املهنـد�س زهــري بن عبـد الر�شا بن فا�شـل    .4

اللواتي

�شليمان  بن  خلفـان  بن  �شعيــد  الفا�شـل    .5

البلــو�شي

حمـود  بن  �شالـح  بن  اهلل  عبــد  الفا�شـل    .6

البطــا�شي

جمعان  بن  حممـد  بن  اهلل  عبـــد  العمـــيد    .7

ال�شيعــري

الفا�شل علـي بن �شالـم بن علــي املع�شـــري   .8

مهـراب  بن  بخـ�س  اهلل  بن  فريــد  الفا�شل    .9

البلو�شـــي

الفا�شل قيـ�س بن حمـمد بن عـــلي املع�شــري   .10

حمــد  بن  حممـد  بنت  لبيبـة  الفا�شلة    .11

املعولية

نا�شـر  بن  حممـد  بن  مظفـر  الفا�شل   .12

الوهيبي

بتاريخ 3 ربيع الأول 1434هـ املوافق 15 يناير 2013 

البلدي  املجل�س  رئي�س   / املهند�س  �شعادة  اأ�شدر 

جلنة  بت�شكيل   )2013/1( رقم  الإداري  القرار 

لل�شوؤون البلدية يف وليات حمافظة م�شقط برئا�شة 

�شعادة الوايل يف كل ولية، وع�شوية كّل من:

اأواًل : والية م�سقط:

لبلدية  العامة  املديرية  الفا�شـل مدير عام    .1

م�شقط مبطرح الكربى 

الفا�شـل قي�س بن حممــد بن علي املع�شـري  .2

خمــي�س  بن  علـي  بن  �شالــم  الفا�شـل   .3

اجلابري

خلفــان  بن  �شعيـد  بن  جمعـة  الفا�شـل   .4

اجلـابــري

رو�شن  بن  حممد  داد  بن  حممـد  الفا�شـل   .5

الرئي�شــي

حممـد  بن  خلفـان  بنت  خال�شــة  الفا�شلة   .6

احل�شــــنيـة

الفا�شلة مريـم بنت ح�شن بن عبد الرحمن    .7

القا�شمية 

ثانياً : والية مطرح:

لبلدية  العامة  املديرية  الفا�شـل مدير عام    .1

م�شقط مبطرح الكربى 

بن  عبدالقادر  بن  حممود  الفا�شـل    .2

مريهادي ال�شهـورزي

الفا�شـل زهـري بن عبد الر�شـــا بن فا�شــل    .3

اللـــواتي

حمـــد  بن  حممــد  بن  �شالــم  الفا�شـل    .4

الغمــاري

الفا�شـل فريـد بن اهلل بخـــ�س بن مهـــراب    .5

البلو�شــي

الفا�شـل جمــيــل بــن علـــي �شلطـــان    .6

عيــــ�شـى  بن  �شبيــل  بن  هـالل  املهنــد�س    .7

البلو�شـي 

الفا�شـل اأنــور بن عبد الرحمــن بن عيــ�شى    .8

اخلنجري 

حـــمـود  بن  زهـــران  بن  نعمـان  الفا�شـل    .9

الرواحــــي +   
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ثالثا: والية العامرات 

لبلدية  العامة  املديرية  الفا�شـل مدير عام    .1

م�شقط بالعامرات 

�شالـم  بن  هـالل  بنت  �شنـــاء  الفا�شلة    .2

املع�شـرية 

يونــــ�س  بن  يحيـى  بن  فهــــد  الفا�شـل    .3

النــاعـــبي

نا�شــر  بن  حممـــد  بن  مظفـر  الفا�شـل   .4

الوهيــبي 

الفا�شـل علـــي بن �شالـــم بن علــي املع�شــــري    .5

�شالـــم  بن  خلفـــــان  بن  اهلل  عبد  الفا�شـل    .6

ال�شبلــي

حمـــود  بن  �شالــــم  بن  �شالـح  الفا�شـل    .7

الرحبـــي

خلفــان  بن  علــي  بنت  عائ�شـــــة  الفا�شلة   .8

الوهيبية

الفا�شلة اآن بنت �شعيـد بن اأحمد الكندية   .9

رابعاً : والية بو�سر 

لبلدية  العامة  املديرية  الفا�شـل مدير عام   .1

م�شقط ببو�شر 

اإبراهيم  بن  علي  بنت  ال�شيمــاء  الفا�شلة    .2

الرئي�شـية 

اهلل  عبد  بن  حميــــد  بن  خليـــل  الفا�شـل    .3

احل�شـني

حمــود  بن  هـالل  بن  مالك  الفا�شـل    .4

اليحمـــدي 

�شعّيد  بن  �شعيـــد  بن  �شالـم  الفا�شـل    .5

الرحبـــــي

خلفــان  بن  �شعيــد  بن  عامـر  الفا�شـل    .6

الوهيــــبي

�شالـــم  بن  حمـــد  بن  مبارك  الفا�شـل    .7

الغـــاب�شـي

هـــالل  بن  اأحمــد  بن  �شيــف  ال�شــــيخ   .8

اخلـليــــلــي 

عامـــر  بن  نا�شــر  بن  �شالــم  الفا�شـل    .9

الرقـــادي 

حمـــود  بن  �شيـــف  بنت  ن�شـــرى  الفا�شلة    .10

اجلـابريـة 

عديـــم  بن  حبيـــب  بنت  فايــزة  الفا�شلة    .11

الغاب�شيـة 

خام�ساً: والية ال�سيب 

لبلدية  العامة  املديرية  عام  مدير  الدكتور   .1

م�شقط بال�شيب 

حمـــــدان  بن  داود  بن  حمــــدان  الفا�شـل    .2

اليو�شـــفــي

�شاهــــــو  بن  عيــــ�شـى  بن  مقبـــول  الفا�شـل    .3

البلــو�شي

الفا�شـل عبد الرحمن بن حامد بن خمي�س    .4

البلـو�شي 

بني  علي  بن  نا�شــر  بن  يو�شف  الفا�شـل    .5

عرابــة

حممــد  بن  �شعيـد  بن  خالــــــــد  الفا�شـل    .6

احل�شنــي

مبـارك  بن  حممـد  بن  يحيــــى  الفا�شـل    .7

العامـري

الفا�شـل اأحمد بن خالــد بن خيلـة العامـري   .8

الفا�شـل �شالــم بن نا�شــر بن ثانــي الفــوري   .9

ماجـد  بن  �شيخان  بنت  ماجــدة  الفا�شلة   .10

املعمرية 

اهلل  عبـــد  بن  زعــل  بنت  رحمة  الفا�شلة   .11

الفار�شــــيـة 

�ساد�ساً : والية قريات 

لبلدية  العامة  املديرية  عام  مدير  الفا�شـل   .1

م�شقط بقريات 

�شعيـــد  بن  نا�شـر  بنت  فاطمة  الفا�شلة    .2

ال�شنانــية 

�شليمان  بن  خلفان  بن  �شعيد  الفا�شـل    .3

البلو�شي

حمـود  بن  �شالح  بن  اهلل  عبــد  الفا�شـل    .4

البطـا�شي

�شعيــد  بن  حممــد  بن  مبارك  الفا�شـل    .5

العامــري 

حممـد  بن  �شيــف  بن  حممــد  الفا�شـل    .6

اجله�شـمـي

�شعود  بن  �شليمان  بن  �شعـود  الفا�شـل    .7

احلميدي 

حممـد  بن  �شامل  بن  حممد  املهنـد�س    .8

البطا�شـي 

خلفـان  بن  نا�شر  بنت  رايـــة  الفا�شلة    .9

احل�شنيـة
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 3 لـ  املوافق  هـ   1434 القعدة  ذي   27 بتاريخ 

رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  �شدر  2013م،  اأكتوبر 

بن  املهند�س/ حم�شن  معايل  بتعيني   )2013/49(

خَلًفا  م�شقط  لبلدية  رئي�شا  ال�شيخ  علي  بن  حممد 

�شيف  بن  حمدون  بن  �شلطان  املهند�س/  ل�شعادة 

احلارثي، وبذلك اأ�شبح رئي�شا للمجل�س البلدي.

نوفمرب   10 لـ  املوافق  هـ   1435 حمرم   06 وبتاريخ 

حممد  بن  حم�شن  املهند�س/  معايل  اأّدى  2013م، 

ال�شيد/ خالد  معايل  اأمام  الَق�َشَم  ال�شيخ،  علي  بن 

بن هالل بن �شعود البو�شعيدي وزير ديوان البالط 

البلدي  املجل�س  رئي�س  باعتباره  املوّقر  ال�شلطاين 

ملحافظة م�شقط. وقد عقد املجل�س البلدي ملحافظة 

املهند�س/  معايل  برئا�شة  له  اجتماٍع  اأّول  م�شقط 

املجل�س  رئي�س  ال�شيخ  علي  بن  حممد  بن  حم�شن 

 07 بتاريخ  الثنني  يوم  م�شقط  ملحافظة  البلدي 

حمرم 1435 هـ املوافق لـ 11 نوفمرب 2013م، حيث 

األقى كلمة بهذه املنا�شبة حّدد من خاللها الأهداف 

والتحديات التي تواجه العمل البلدي وكيفّية اإيجاد 

والأجهزة  البلدي  املجل�س  بالّتعاون بني  لها  احللول 

احلكومّية املختلفة.

معايل املهند�س/ حم�سن بن حممد بن علي ال�سيخ ، رئي�س املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط يوؤّدي الق�سم اأمام

 معايل ال�سيد خالد بن هالل البو�سعيدي، املوّقر  وزير ديوان البالط ال�سلطاين
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معايل املهند�س/ حم�سن بن حممد بن علي ال�سيخ اأثناء تراأ�سه اأحد اجتماعات املجل�س البلدي
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الفرع الثالث: التو�سيات 

والقرارات ال�سادرة من املجل�س 

البلدي ملحافظة م�سقط 

يوا�شل املجل�س البلدي يف ال�ّشنة الأوىل من الفرتة 

العمل  م�شرية  ا�شتمرارية  يف  احليوي  دوره  الأوىل 

واخلدمات  النُّظم  بتطوير  يتعّلق  فيما  البلدي 

البلدية وفقا ملا هو وارد يف قانون املجال�س البلدية 

جل�شاته  يف  املجل�س  اأ�شدر  حيث   )2011/116(

�شملت  التو�شيات  من  العديد  ت�شكيله  بداية  منذ 

البلدي حيث  املجل�س  ت�شكيل جلان  التو�شيات  هذه 

يف  الدائمة  الِلّجان  على  املجل�س  اأع�شاء  توزيع  مّت 

ال�شوؤون ال�شحية والجتماعية  املجل�س وهي: جلنة 

القانونية،  واللجنة  العامة  ال�شوؤون  والبيئية، وجلنة 

حيث مّت توزيع الأع�شاء على هذه الِلّجان اإىل جانب 

ن املجل�س موقع املجل�س البلدي الإلكرتوين  ذلك د�شَّ

الأع�شاء  بني  الّتوا�شل  يتّم  خالله  من  والذي 

العديد  على  يحتوي  والذي  البلدي  املجل�س  واأمانة 

قراًرا  املجل�س  واأ�شدر  واملعلومات،  البيانات  من 

باعتماد برنامج مواعيد اجتماعات املجل�س البلدي 

املجل�س خّطة  اعتمد  اإىل جانب ذلك  2013م  لعام 

ا�شت�شافة لبع�س اجلهات احلكومية وهي:

للمياه. حيا  • �شركة 
لل�شوؤون  العامة  العامة للطرق واملديرية  • املديرية 

الفنية ببلدية م�شقط.

• بلدية م�شقط )دائرة نظم املعلومات اجلغرافية(.
العامة لتخطيط املدن  الإ�شكان )املديرية  • وزارة 

وامل�شاحة(.

امل�شتهلك. حلماية  العامة  • الهيئة 
ال�شحية(. ال�شوؤون  )اإدارة  م�شقط  • بلدية 

العامة  )املديرية  الجتماعية  التنمية  وزارة   •
للرعاية الجتماعية(.

للتنمية  العامة  )املديرية  ال�شياحة  وزارة   •
ال�شياحية(.

واملياه. للكهرباء  العامة  • الهيئة 
مبحافظة  ال�شحية  للخدمات  العامة  املديرية   •

م�شقط.

املباين  ا�شتخدام  مو�شوع  املجل�س  تدار�س  كما 

درا�شة  جانب  اإىل  جتارية  لأغرا�س  ال�شكنية 

بو�شر  بوليتي  ال�شوارع  ت�شمية  جلنة  تو�شيات 

وال�شيب حول اإطالق امل�شّميات على بع�س ال�شوارع 

والأحياء ال�شكنية بوليتي بو�شر وال�شيب، ويف اإطار 

جهود املجل�س لالّطالع على الأعمال التي تقوم بها 

بيان  لإلقاء  ال�شركة  ا�شت�شافة  مّت  فقد  حيا  �شركة 

حول اأعمالها، وقد مّت التاأكيد على ال�شركة بالرقابة 

على ال�شركات املنّفذة مل�شروعات ال�شرف، والأخذ 

يف العتبار م�شاألة خطوط اخلدمات الأر�شية عند 

ب�شاأن  تو�شية  املجل�س  اأ�شدر  وقد  امل�شروع  تنفيذ 

والأحياء  ال�شوارع  يف  املركبات  انت�شار  ظاهرة 

املجل�س  اأ�شدر  القانوين  اجلانب  ويف  ال�شكنية. 

ُتـعنى  العام  لاِلّدعاء  اإدارة  اإن�شاء  ب�شاأن  تو�شيته 

البّت يف خمالفات  ل�شرعة  ؛ وذلك  البلدية  بق�شايا 

البلدية، ويف �شبيل تفعيل ما ورد يف الفقرة )14( 

من املادة ) 16(  من قانون املجال�س البلدية ا�شتمع 

حيث  الإ�شكان،  وزارة  بيان  اإىل  البلدي  املجل�س 

جميع  عر�س  �شرورة  ب�شاأن  تو�شية  املجل�س  اأ�شدر 

لـُيـبدي  املجل�س  على  العتماد  قبل  املخّططات  

املخّططات،  تلك  حول  اآراء  من  لديه  ما  املجل�س 

وكذلك ناق�س املجل�س التبعية الإدارية لبع�س املناطق 

يف وليات حمافظة م�شقط واأ�شدر تو�شية ملخاطبة 

معايل ال�شيد/وزير الدولة وحمافظ م�شقط ملعرفة 

املجل�س  اأ�شدر  وقد  املو�شوع،  حول  املحافظ  راأي 

للتخطيط  الأعلى  املجل�س  متابعة  ب�شاأن  تو�شيته 

لعتماد املوازنة الاّلزمة لتطوير املناطق ال�شناعية 

ب�شرورة  املجل�س  اأو�شى  وكذلك  باملحافظة. 

ال�شتعجال باخلطوات الرامية نحو زيادة امل�شاحة 

�شة لإن�شاء ال�شوق التجاري بولية العامرات  املخ�شّ

كما  التقاعد،  ل�شناديق  لال�شتثمار  امل�شروع  وطرح 

اأو�شى املجل�س ببناء دورات مياه باملنطقة التجارية 

متكامل  ت�شّور  اإعداد  وكذلك  العامرات،  ولية  يف 

لإن�شاء  توفريها  الـُمراد  واملرافق  اخلدمات  عن 

مركز جتاري بالولية، كما اأو�شى املجل�س باإحاطة 
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مكتب �شعادة وايل مطرح باملراحل التي و�شل اإليها 

تنظيم  جانب  ويف  مطرح،  ولية  تطوير  م�شروع 

باملوافقة  تو�شية  املجل�س  اأ�شدر  ال�شناعية  الِوَر�س 

اإىل  قريات  بولية  ال�شناعية  الِوَر�س  انتقال  على 

باملوافقة على  املجل�س  واأو�شى  ال�شناعية،  املنطقة 

ر�شف وجتميل ال�شارع البحري بولية قريات �شمن 

الثامنة  اخلم�شية  للخّطة  ال�شتثماري  الربنامج 

على  باملوافقة  املجل�س  واأو�شى   )2020/2016(

م�شاريع  �شمن  قريات  ولية  يف  بلدي  م�شلخ  اإقامة 

اخلطة اخلم�شية )2011-2015( ويف �شبيل معاجلة 

الظواهر الجتماعية تدار�س املجل�س ظاهرة الت�شّول 

واأ�شدر تو�شية مبعاجلة هذه  يف حمافظة م�شقط، 

وتفعيل  التوعية  ن�شر  خالل   من  وذلك  الظاهرة، 

ويف  الظاهرة،  ُتعالج  التي  القانونية  املواد  بع�س 

�شبيل تنظيم م�شاألة جلو�س العائالت على ال�شواطئ 

اأماكن  تخ�شي�س  ب�شاأن  تو�شية  املجل�س  اأ�شدر 

ريا�شة  ملمار�شة  واأماكن  العائالت  جللو�س  معّينة 

كرة القدم واأو�شى املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط 

لأجل  للتخطيط  الأعلى  للمجل�س  مذّكرة  برفع 

توفري العتمادات املالية الاّلزمة لدرء مياه الأودية 

نحو  املجل�س  جهود  اإطار  ويف  الأمطار.  وت�شريف 

بع�س اجلهات احلكومية  به  تقوم  ما  الّطالع على 

اخلدمية فقد ا�شتمع املجل�س اإىل بيان هيئة حماية 

املت�شّمنة  تو�شيته  املجل�س  اأ�شدر  وقد  امل�شتهلك 

مبهامها  للقيام  الدعم  تقدمي  على  املجل�س  تاأكيد 

التوعية الإعالمية،  اأكمل وجه، والرّتكيز على  على 

و�شرورة الإ�شراع يف اإ�شدار قانون حماية امل�شتهلك 

بلدي  جمل�س  باإن�شاء  مقرتًحا  املجل�س  ناق�س  كما  ؛ 

للطفل يهدف هذا املجل�س مل�شاركة فئة الأطفال يف 

اقرتاح احتياجاتهم من امل�شاريع.

التوا�شل  نحو  البلدي  املجل�س  �شعي  اإطار  ويف 

املبا�شرة  العالقة  ذات  احلكومية  الوزارات  مع 

الأوىل  ال�شنة  يف  املجل�س  ا�شتمع  فقد  باملواطنني، 

الجتماعية  الرعاية  عام  الفا�شل/مدير  بيان  اإىل 

بوزارة التنمية الجتماعية الذي ا�شتمل على العديد 

من املحاور ذات العالقة بفئة ال�شمان الجتماعي، 

الفا�شل/مدير  املجل�س  ناق�س  ذلك  جانب  اإىل 

وال�شتثمار  للدخل  واملالية  الإدارية  ال�شوؤون  عام 

بالإنابة حول ُخطط بلدية م�شقط يف  جمال الدخل 

و ال�شتثمار، حيث اّطـلع املجل�س على املراحل التي 

اأر�س امل�شلخ املركزي،  البلدية يف ا�شتثمار  قطعتها 

ونادي املها من قبل جمموعة الفطيم، وم�شروع �شوق 

املوا�شي وكذلك م�شروع �شوق ال�شيارات امل�شتعملة، 

واملتوّقع اإقامته يف منطقة الفليج بولية بركاء، كما 

اّطـلع املجل�س على املراحل التي و�شل اإليها م�شروع 

م�شقط،  الأجرة يف حمافظة  �شيارات  تنظيم عمل 

درا�شات  اإعداد  ب�شرورة  املجل�س  اأو�شى  وقد 

اجلدوى القت�شادية للم�شاريع التي تطرحها بلدية 

م�شقط، و�شرورة عر�س م�شوّدة العقود ال�شتثمارية 

ملراجعتها  ؛  امل�شتثمرين  مع  البلدية  تربمها  التي 

م�شتقباًل  املوافقة  وعدم  القانونية  النواحي  من 

على ا�شتثمار اأي م�شروع اإّل بعد طرحه يف مزايدة 

عامة يتّم الإعالن عنها يف و�شائل الإعالم، وكذلك 

عدم ال�ّشماح بال�شتثمار يف ممتلكات بلدية م�شقط 

اململوكة ملكية عامة، و�شرورة الإ�شراع يف النتهاء 

من م�شروع املحطة الإلكرتونية الواحدة لتـراخي�س 

البناء، واأ�شدر املجل�س تو�شية ب�شاأن عدم املوافقة 

يف  الواقعة  م�شقط  �شوق  حديقة  ا�شم  تغـيري  على 

املجل�س  اأ�شدر  وقد  مطرح،  بولية  التجاري  احلي 

ب�شاأن  ال�شمكية  والثـروة  الزراعة  وزارة  اإىل  تو�شية 

قريات،  بولية  البحري  احلجري  الراأ�س  زيادة 

وذلك لتاأمني املنطقة من في�شان البحر ومن زحف 

العمق  على  للمحافظة  واجلزر؛  املّد  نتيجة  الرمال 

مو�شوع  املجل�س  ناق�س  كما  امليناء  ملياه  الطبيعي 

ظاهرة الت�شّول يف حمافظة م�شقط واأ�شدر تو�شية 

ت�شكيل  اإعادة  ب�شرورة  الجتماعية  التنمية  لوزارة 

العاملني  تدريب  واأهمّية  الت�شّول،  مكافحة  فريق 

الّنف�س،  الدفاع عن  الت�شّول على  يف فريق مكافحة 

واإعداد برامج توعوية للمواطنني واملقيمني بخطورة 

الواردة  املت�شّولني  على  العقوبة  وتطبيق  الظاهرة، 

يف قانون اجلزاء الُعماين، واّطـلع املجل�س على خّطة 
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اأو�شى  كما  املجل�س،  لجتماعات  ال�شنوية  الجتماعات  وجدول  2014م  لعام  احلكومية  اجلهات  ا�شت�شافة 

واأ�شدر  ال�شيارات يف حمافظة م�شقط،  العامة بدرا�شة م�شكلة ندرة مواقف  ال�شوؤون  املجل�س بتكليف جلنة 

املجل�س تو�شية بتكليف جلنة ال�شوؤون العامة بدرا�شة بع�س املقرتحات اخلا�شة مبدار�س حمافظة م�شقط، 

وقد اأ�شدر املجل�س تو�شية ب�شاأن تكليف جلنة ال�شوؤون العامة بدرا�شة فكرة و�شع ت�شعرية نقل املياه ال�شاحلة 

لل�شرب عرب ال�شهاريج، ويف �شوء  تطوير وتقييم عمل املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط فقد اأ�شدر املجل�س 

تطوير  اآلية  ملناق�شة  املحاور؛  بع�س  لقرتاح  ت�شّور  باإعداد  البلدي  املجل�س  �شر  اأمانة  تكليف  ب�شاأن  تو�شية 

املقرتح  الدول  باأ�شماء  باإعداد جدول  املجل�س  �شّر  اأمانة  تكليف  اإىل  بالإ�شافة  البلدي  املجل�س  وتقييم عمل 

زيارتها من قبل املجل�س البلدي لعام 2014م، كما اأ�شدر املجل�س تو�شية ب�شاأن تكليف جلنة ال�شوؤون العامة 

بدرا�شة مو�شوع اإقامة مظاّلت ال�شيارات اأمام املنازل يف حمافظة م�شقط، اإىل جانب مو�شوع اإعادة النظر 

يف الأمر املحلي رقم )2012/1( اخلا�س بتنظيم عمل �شيارات الأجرة يف مطار م�شقط الدويل فيما يتعّلق 

التطّور  ومواكبة  القادمة،  للمرحلة  ا�شتجابة  املحلية  الأوامر  بع�س  حتديث  اإطار  ويف  العّدادات،  برتكيب 

القت�شادي والعمراين الذي ت�شهده حمافظة م�شقط، فقد َكــلَّف املجل�س اأمانة �شّر املجل�س البلدي  باإعداد 

املذّكرات الاّلزمة حول درا�شة حتديث الأوامر املحلية املعمول بها حاليا، وذلك متهيدًا لعر�س املو�شوع على 

ة. اللجنة املخت�شّ

زيارة الوفد القطري للمجل�س البلدي



اإحدى اجتماعات املجل�س البلدي يف الفرتة االأوىل
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قائمة املراجع

البلدي  املجل�س  اأع�شاء  تعيني  ب�شاأن  1972م  عام  منذ  ال�شادرة  ال�شامية  والأوامر  ال�شلطانية  املرا�شيم   •

يف حمافظة م�شقط.

.1974 عام  منذ  م�شقط  بلدّية  قوانني  ب�شاأن  ال�شادرة  ال�شلطانية  املرا�شيم   •

)1971-2011م(. من  الفرتة  خالل  القانونية  ال�شوؤون  وزارة  من  ال�شادرة  الوزارية  القرارات   •

.)2011-1971( من  الفرتة  خالل  القانونية  ال�شوؤون  وزارة  من  ال�شادرة  الُعمانية  القوانني  لَّد  جُمَ  •

1995م. ال�شادرة  م�شقط  بلدية  اإن�شاء  على  عاًما  �شبعني  مرور  مبنا�شبة  م�شقط  ـلَّة  جَمَ  •

م�شقط. بلدية  اإ�شدار  واحلا�شر  احل�شارة  م�شقط  كتاب   •

البلدي. املجل�س  اجتماعات  حما�شر   •

البلدي. املجل�س  اأر�شيف   •

املعلومات. �شبكة  على  م�شقط  بلدية  موقع   •

التالية: امل�شادر  من  ور  ال�شُّ  •
ور يف بلدّية م�شقط. - اأر�شيف ال�شُّ

- املجل�س ال�شت�شاري للدولة عطاء وتكرمي.

- موقع جوجل.

- كـتاب �شاهد على النه�شة )جريدة الروؤية(.



املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط )1972 - 2013م(

رقم الإيداع: 303 / 2014م

اإ�سراف: اإدارة االإعالم والعالقات اخلارجّية بالبلدية

جميع احلقوق حمفوظة لبلدّية م�سقط

الطبعة االأوىل: 1435 هـ - 2014م

www.mm.gov.om



100


