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اجلريدة الر�سمية العدد )925(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/122    

برد اجلن�سية العمانية

�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

اأ�سماوؤهـم فى القائمة املرفقـة ،  تـرد اجلن�سية العمانية لكــل من الواردة  املــادة الأولـــــى : 

اعتبارا من التاريخ املبني قرين ا�سمه . 

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

�سـدر فى : 29 من ذى احلجة �سنة 1431هـ

املـوافـــق :   5  من دي�سمبــــــر �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

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

تاريخ املوافقة م ال�سم

2009/11/22م اأ�سيلـــــــــــة بنـــــت �سالــــــــم بـــن �سعيـــــــد ال�سيذانيـــــــــــة 1

2009/11/22م �سابــــــــــرة بنــت �سالـــــــم بـــن حممـــــــــد ال�سيذانيـــــــــة 2

2009/11/22م عائ�ســــــــــــة بنــــــت عامـــــــــــر بن علــــــــي اخلنجريـــــــــــة 3

2009/12/21م �سلمـــــــــى بنـــــــت نا�ســـــــر بــــــن حممـــــــد العذاريــــــــــة 4

2009/12/21م ن�ســـــــــــــــرة بنــت علـــــــــي بــــــن حميـــــــــــد املزيديـــــــــــــــة 5

2009/12/23م ليلــــــــــــى بنــت را�ســــــــــــــد بــن �ساعـــــــــــد الزكوانيــــــــــــة 6

2009/12/23م هنيـــــــــدة بنت عبداللـــــــــه بن �سيــــــف اخلنجريـــــــــــة 7

2009/12/23م �سلمـــــى بنـــت �سليمـــــــــان بــن نا�ســـــــــر احلارثيــــــــــــة 8

2009/12/23م عبداللـــــــــــه بـــن حممــــــــــد بــــن علــــــــــي الها�سمـــــــــي 9

2009/12/23م فاطمــــــــة بنــت حممــــــــــــد بن علـــــــــــــي الها�سميــــــــــة 10

2009/12/23م علـــــــــي بن بـــن حممـــــــــــد بــــن علـــــــــــي الها�سمـــــــــــي 11

2009/12/23م جمــــــــال بـــن �سالــــــــــــم بــــن عي�ســــــــــى اخلنجــــــــــــري 12

2009/12/23م مريــــم بنـت م�سلـــــــــم بـن من�ســـــور البو�سعيديــــــــــة 13

2009/12/23م ابت�ســــــــــام بنــــــت يحيـــــــــى بــــن �سالـــــــــح التمتميـــــــة 14
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تابع : قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقة م ال�سم

2009/12/23م فتحيـــــــة بنــــت �سليمــــــــــان بـن �سيـــــــــف الرواحيـــــــة 15

2009/12/23م ن�ســــــراء بنــت عي�ســـــى بن نا�ســــــــر البو�سعيديــــــــة 16

2009/12/23م ر�سميـــــــــة بنـت خليفـــــة بن عي�ســــــــــــى اجلهوريـــــــــة 17

2010/1/4م زوينــــــــــــــــــــة بنــت �سالــــــــــم بـــن �سعيـــــــــد الغيثيـــــــــــــة 18

2010/1/4م فاطمـــــــة بنــــت �سالـــــــم بــــــن حممــــــد ال�سيذانيـــــــة 19

2010/1/4م �سلمـــــــــى بنـــــــت �سعيـــــــــــد بــــن �سبيـــــــــــــح الأبرويــــــة 20

2010/1/4م حبيبــــــــــــــة بنــت �سعيـــــــد بـــــن حمــــــــود الرواحيـــــــــة 21

2010/1/4م نويلــــــــة بنت �سخبــــــــوط بن حمـــــــــــد احلجريـــــــــــة 22

2010/1/4م ليلــــــــــــى بنــــت حمـــود بـــــن نا�ســــــــــــر املحرزيـــــــــــــــــة 23

2010/1/4م �سفيـــــــــة بنت عبداللــــــــه بن حممـــــــد ال�سبيبيـــــــــة 24

2010/1/4م فهيمــــــــــة بنت عبداللـــــه بن حمـــــــود املحروقيــــــــــة 25

2010/1/4م رحمــــــــــــة بنت �سالـــــــــم بن عي�ســــــــى اخلنجريــــــــــــــة 26

2010/1/4م وردة بنــــت �سيـــــــــــــــــــــــف بــــــن حمـــــــــــــود املرجبيـــــــــــة 27

2010/1/4م غزالــــــــــــــة بنت علـــــــــــي بــــــن حمــــــــود اجلابريــــــــــــــة 28

2010/1/4م مريــــــــــم بنــــــــت علـــــــــي بــــن مبـــــــــارك العامريـــــــــــة 29


