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اجلريدة الر�سمية العدد )943(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2011/89

بــرد اجلن�سيــة العمانيــة

�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 املرفقة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين ا�سمه .

املــادة الثانيــــة 

ين�ســر هذا املر�سـوم فــى اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فى : 14 من �ســــــوال �سنة 1432هـ

املـوافـــق : 13  من �سبتمرب �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تاريخ املوافقةال�ســــمم

2009/12/23م�سلمــى بنت �سالـــم بن علــــــي اجلهــــــوريـة1

2010/3/28م�سحية بنت خمي�س بن �سويد ال�سكيلـــية2

2010/4/7مثويبــة بنـــت حميــد بن را�ســـــد الغيثـــــــية3

2010/5/3معمـار بن ريـا�س بن ن�سيـــب بن �سعيـــــــد4

2010/5/3مجنـان بنت ريـا�س بن ن�سيـب بن �سعيــــــد5

2010/5/3من�سيب بن ريا�س بن ن�سيـب بن �سعيــــــد6

2010/6/27م�سمرية بنت حمد بن �سليمان املحروقية7

2010/6/27مرياء بنت عامر بن خمي�س البو�سعيـــدية8

2010/6/27م�سفيــة بنت نا�سـر بن �سعيـد ال�سبيبـــــــية9

2010/8/22ممـوزة بنت �سالــح بن خلفان الكثيــــــــــرية10

2010/8/22م�سفية بنت حممد بن �سيف الرواحــــــــية11

2010/8/22مكلثــوم بنـت عبيــد بن �سالـــــم احلب�ســـــــــية12

2010/8/22مرملــة بنت هــالل بن ح�ســني احلارثــــــــية13

2010/8/22ماأمينــة بنت �سالــم بن عامـــر الزكوانـــــــــية14

2010/8/22مريـــا بنت حمــد بن حمـدان الرواحــــــــــــــية15

2010/8/22مفاطمة بنت �سعيد بن حممد اليحمدية16

2010/8/22محميدة بنت �سامل بن ح�سن الرم�سانية17

2010/8/22م�سلمى بنت مو�سـى بن نا�سر الفهـــــــــــدية18

2010/8/22م�سنيــة بنت نا�سـر بن من�سور الزكوانـــية19

2010/8/22من�سرة بنت نا�سر بن من�سور الزكوانــية20

2010/8/22م�سيخـة بنت حميــد بن �سليمان احلارثية21

2010/8/31م�ســـــادق بــن علــــي  بن اأحمـــــــد امل�سرفـــــى22

2010/8/31ماأمينـــــة بنت علــــي  بن اأحمــد امل�سرفيــــــــة23

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

2010/8/31مفاطمــــة بنت �سيــــف بن عبداللـه ال�سقريـــــة24

2010/8/31مزليخـــة بنت زهــــــران بن �سالـــــــم ال�سريقيـــة25

2010/8/31مفريـــــدة بنت خميـــ�س بن م�سلــــــم الهديفيـــة26

2010/8/31م�سيخـــــة بنـــت علــــي  بن عمـــــران املرهوبيـــــة27

2010/8/31مزكيـــــــة بنت ب�سيـــــــر بن �سالــــــــم الغافريـــــــــــــة28

2010/8/31مي�ســــرى بنت ب�سيــــر بن �سالـــــم الغافريــــــــــــــة29

2010/8/31مزوادى بنـــــت �سالــــــم بن عميــــر احلب�سيـــــــــــــة30

2010/8/31معفــــراء بنت �سليمــــان بن عمـــــر الرواحيــــــــة31

2010/8/31م�سميــــــرة بنت �سعيـــــد بن حمـــد امل�سلحيــــــــــة32

2010/8/31م�سيخـــة بنت �سالــــــح بن �سليمــان امل�سكريـــــــة33

2010/8/31مفا�سل بن عبد الرحمن بن فا�سل البكـــري34

2010/8/31م�سابــــــــر بن علـــــــــي  بن اأحمــــــــد امل�سرفـــــــــــــى 35

2010/8/31مناليـــن بنــت �سيــــــف بن نا�ســـــر احلارثيـــــــــــــة36

2010/8/31م�سم�سة بنت مبـــارك بن حميـد احل�سرميــــة37

2010/8/31م�سعــــادة بنت را�ســـــد بن خميـــــ�س احلارثيــــــــة38

2010/8/31م�سريفــة بنـــت علــــي  بن حممــــــد الوائليــــــــــة39

2010/8/31م�سم�ســــــة بنــت �سالــــــم بن حميــــــد الغيثيـــــــــــة40

2010/8/31معـــــزة بنـــت �سعيـــــــد بـــن �سالـــم العي�سريـــــــــــــة41

2010/8/31م�سلمـــــى بنــت �سليمــــان بن �سيــف الرواحيــــــة42

2010/8/31م�سم�ســـة بنــت علــــي  بن �سالـــــم احل�سينيــــــــــــة43

2010/8/31مزهــــرة بنـــت �سلطـــــان بن �سالــــم احلب�سيــــــــــة44

2010/8/31مليلـــــــى بنت علــــي  بن عي�سى الإ�سماعيليــــــــة45

2010/8/31م�سيخــة بنــت عامــــــر بن حمـــــدون اجلابريـــة46

2010/8/31ماأ�سمـــــاء بنت خميـــــ�س بــن �سيــــف امل�سكريــــــــة47

2010/12/12محممـــد بن �سالــــم بن عي�ســـــــى اخلنجـــــــــرى48

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


