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اجلريدة الر�سمية العدد )932(

مر�ســــوم �ســــلطانى
 رقـــم 2011/51 

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

املــادة الأولـــــى 
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فى القائمة املرافقة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين ا�سم كل منهم . 

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

�سـدر فى : 18 من ربيع الثانى �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 23 من مــــــــــــار�س �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــــــــــــمم
2009/12/21ممريـــــم بنـــت حمــــود بـن �سعيــــد احلارثيـــة 1

2009/12/21م�سبــرة بنــت خمـي�س بن �سعيـد اخل�سيبيــة2

2009/12/23متيمــورة بنت �سليمــان بن حميــر النبهانيـة3

2009/12/23مخديجـة بنت �سليمـان بن حمري النبهانيـة4

2009/12/23معزيــزة بنــت خلفــان بــن �سعــود ال�سيذانيــة5

2009/12/23مفاطمــة بنت حممـد بن �سليمـان احلارثية6

2010/1/4م زوينـــة بنــت حممـــد بـن عبداللـه العربيــة7

2010/1/4مريـــا بنـــت �سليمـــان بــن حمــدان احل�سينيـة8

2010/1/4م�سيخـــة بنــت خميــ�س بــن �سعيــد احلارثيــة9

2010/3/9ماأحمــــــــد بــــن علـــــــي بــــن حمـــــد النا�ســـــرى10

2010/4/7ماأرينـب بنت حممـد بن عبدالـله احلمدانية11

2010/4/7مهاللة بنت حممد بن عبداللـه احلمدانية12

2010/4/7م�ساميــــة بنـــت في�ســـل بـــن حمــود الثانويــة13

2010/4/7ماأنـــــور بـــــن في�ســــــــل بــــن حمـــــود الثانـــــوى14

2010/4/7م�سنونــــة بنــــت حميــــد بـــن را�ســــد الغيثيــــــة15

2010/4/7م�سيخــة بنـــت �سيــــف بـــن حمــــود العامريــــة16

2010/4/7م�سالمــــــة بنــــت اأحمــــد بن �سيـف اخلايفيــة17

قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــــــــــــمم

2010/4/7مريـــــــا بنـــــت �سعيـــــد بـــــن عامــــــــر التمتميـــــــــة18

2010/4/7مفاطمــــة بنــــت �سليـــــم بــــن �ســـواد ال�سناويــــــة19

2010/4/7معائ�سة بنت مبارك بن �سليمان اخلرو�سية20

2010/4/7من�سـراء بنـت حممـد بـن �سالــم احل�سرميــة21

2010/4/7معزيـــزة بنـت خلفــان بــن حممـــد الدغاريـــة22

2010/5/31م�سفيــــــة بنــــت م�سلــــم بـن عامـــر املرهوبيـــة23

2010/5/31م�سالمـة بنـــت �سعيـد بـن مرهــــون اجلابريـة24

2010/5/31ممهيـــرة بنـــت خلفـــان بــن حممـــد احلب�سيــة25

2010/5/31م�سم�ســة بنـــت علـــي بن هـــالل البو�سعيديــــة26

2010/5/31م�ساحلـــة بنــت عي�ســـى بـــن �سليــــم الندابيــــة27

2010/5/31ماأ�سمــاء بنــت حمـــــدان بن �سالــــم امل�سعوديـــة28

2010/5/31مجوخــــة بنـــت �سالــــم بـن م�سبـــح الكيوميـــة29

2010/5/31مزوينــــة بنـــت �سليـــــــم بن �ســــــــواد ال�سناويــــــة30

2010/5/31مفهـــــد بـــن حممـــد بــن عبداللــــه ال�سبحــــى31


