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اجلريدة الر�سمية العدد )884(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/17    

بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 83/3 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : تــــرد اجلن�سيــــة العمانيـــة لكــــــل من الــواردة اأ�سماوؤهـــم فـــــى القائمــــة 

املرافقة ، اعتبارا من التاريخ املبني قرين ا�سمه .

املــادة الثـانيـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فى : 25 من ربيع الأول  �سنة 1430هـ

املـوافـــق : 23 من مــــــــــــار�س  �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان  
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قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2008/2/28م�سعيــــد بن علــــي بن نـــا�ســـــــر املحــــروقـــــي1

2006/6/13مرويـــــة بنت حممـــد بن �سعيـد الق�سيميــــــة2

2006/6/13م�سعـدة بنت را�ســــــد بن اأحمــــــد ال�سيبانيـــــة3

2006/6/13ممريــــــم بنت حــــــمد بن نا�ســـر الرواحيــــــة4

2006/6/13مثـــــانـــــــي بن حمــــــــــد بن �سيــــــف املحـــــــرزي5

2006/6/13م�سعيـــد بن �ســالــــم بن حمـــمـــد العي�ســـــري6

2006/6/13م�سم�ســـــة بنت نا�ســـر بن �ســيف ال�سرجيـــــة7

2006/6/13م�ســــــاديــــــة بنت �سيـــــف بن �سعيــــد الورديــــة8

2006/6/13مليلى بنت م�سعــود بن حممـــد الراجحيــــة9

2006/6/13م�سفية بنت �سيف بن من�سور اجله�سميـة10

2006/6/13ماإيـــــما بنت خميــــــ�س بن �سيـــــف امل�سكـــريـــــة11

2006/6/13من�ســـراء بنت اأحمــد بن خلفـــان اجلابريـــة12

2006/6/13مرايــــة بنــت �سالــم بن نغيــــ�س الهــا�سميـــــــة13

2006/6/13منا�ســـر بن خـــالـــــد بن �سليمــان ال�ســـــاملــــــي14

2006/6/13ممـــــوزة بنــت عبداللـه بن �سالــــم ال�سبيبيــة15

2006/6/13مجمعـة بن م�سعـــود بن نا�ســــر اجله�سـمي16

2006/6/13معبداللـه بن �سعيـد بن عبداللــه النبهانــي17

2006/6/13م�سالـــــح بن �سعيد بن اأحمـــد البو�سعيـــدي18
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تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2006/6/13ممريـــــم بنـــت �سيــــف بن نا�ســـر احلارثيــــــة19

2006/6/13ماأحمــد بن م�سعـــــود بن خميـــــ�س امل�سكــري20

2006/6/13مزكيـــة بنـــت حمـــــود بن �ســــالـــــم احلب�سيـــــة21

2006/6/13من�ســــراء بنت �سعــود بن نا�ســـر الرا�سديــة22

2006/6/13مخديجــة بنــت �سالــم بن عيـــد الهـــا�سميــــة23

2006/6/13م�سيخـــة بنـــت عمـــر بن �ســالــــم امل�سكـــــريـــــة24

2006/6/13م�سنونة بنت عبداللـه بن �سامل العيــ�سريــة25

2006/6/13م�سعـــدة بنت �سلـــوم بن خلـــوف الطـــالعــــية26

2006/6/13مرقيـــــة بنـــت علـــي بن مبـــــــارك العــــوفــــيـــة27

2006/6/13ممــــــوزة بنت �ســـــالــــــح بن �سيــــف املعوليــــــة28

2006/6/13م�سريفـــة بنت حمـــمد بن اأحمد احلارثــــية29

2006/6/13م�ساميـــة بنت حممد بن �سعيــد الزكوانيـــة30

2006/6/13محميدة بنت حميــد بن خميــ�س النعمانية31

2006/6/13ممــوزة بنت �سعيــد بن �ســــالـــم الربا�سـديــــة32

2006/6/13محممـــــــد بن علــــــي بـــن حممـــــد الهنائـــــي33

2006/6/13معبداللـه بـن �سلــــوم بن خلـــوف الطــالعــي34

2006/6/13مجميلة بنت جمعة بن خميــــ�س امل�سكــريـــة35

2006/6/13مليلــى بنـــت حممــــد بن حميـــد الغافــــريــة36

تابع : قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية 
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تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2006/6/13من�ســــرة بنت علــــي بن مفتـــــاح الريـــــاميـــة37

2006/6/13ماأ�سمـــاء بنـــت ها�ســـل بن عبيـــد النعمانيـــة38

2006/6/13م�سالمة بنت �سعيد بن فا�سل البو�سعيدية39

2006/6/13مبيــوبـــا بنت خميـــ�س بن علـــــي املزروعــيـــة40

2006/6/13مفايـــــزة بنت اأحمــــد بن حممد الفالحيـــة41

2006/6/13مرا�ســـــد بن حممـــد بن عــامـــر ال�سيـــذانـــي42

2006/6/13مزيوادي بنت حممد بن عبداللـه العبــرية43

2006/6/13مرايــــة بنت �سلطــان بن �سالـــح ال�سيبانيـــة44

2006/6/13منـاديـــة بنت علــي بــن عبداللــه العـــدويــــــة45

2006/6/13م�سعـــــادة بنـــت �سعيـــد بــن عامــر احلب�سيـــة46

2006/6/13م�سعيــــد بن نــــا�ســـــر بن �سعيـــــــــد الغيـــــــــثي47

2006/6/13م�سعادة بنت اأحمد بن حممد اجله�سميـــة48

2006/6/13ممثـــــالء بنت �سعيــد بن حممــد اجلابريــة49

2006/6/13محممـــــــد بن �سعـــــود بن �سالــــم اجلـابــــري50

2006/6/13مفي�ســـــل بن �سعـــــود بن ح�ســــــن الهنـــائـــــي51

2006/6/13ممطــر بن هوي�ســـل بن �سعيــد احلرا�ســــــي52

تابع : قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية 
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تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2006/6/13ماأ�سيلــة بنت �سيــف بن نا�ســـر اجلهوريــــــة53

2006/6/13معلـي بن حممــد بن ماجـــد ال�سماعيلـــــي54

2006/6/13مرحمـــة بنت عامــــر بن �سلطــــان العـــزريـــة55

2006/6/13م�سعــــــيد بن عبداللـــه بن حمــــد املعمــــــري56

2006/6/13مخديجة بنت حممد بن را�سد اخلرو�سية57

2006/6/13مجميلـــة بنت علي بن �سالــــم ال�سيـــذانيــــــة58

2006/6/13مرحمة بنت عبداللـه بن حميد اخلاطريـة59

2006/6/13ممـــــوزة بنــت �سيــــــف بن حمــــد النبهانيــــــة60

2006/6/13محممـــــد بن زاهـــــــر بن زهيـــــر ال�سريقـــــي61

2006/6/13مفاطمـة بنت �سالـــم بن �سيـــف اجلهـــوريـــة62

2006/6/13م�سنونـة بنت �سعيـــد بن �سالـــم العي�ســـريـــة63

2006/6/13مزكيــــة بنت حميــــد بن �ســــالــــم الها�سميـــة64

2006/6/13مخلفــــان بن �سعيـــد بن عبداللـه العــــــدوي65

2006/6/13معزيـزة بنت اأحمـــد بن حممـــد الدغاريـــة66

2006/6/13م�سيــــف بن �سعــــــــــود بن ح�ســـــــن الهــــنائــــي67

تابع : قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية 


