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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2012/66

بـــرد اجلن�سيـــة العمانيـــة 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

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

وبـــناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين ا�سمه .

 املــادة الثانيــــة 

ين�ســـــر هــــــذا املر�ســـــــوم فـــــي اجلريــــــدة الر�سميــــــــة .

�سـدر فـي : 11 من حمـرم �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من نوفمرب �سنة 2012م

  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-1-



اجلريدة الر�سمية العدد )992(

قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية

تاريخ املوافقةال�ســــــــــــــــــــــــمم

2010/8/24معزيــــــــــزة بنــت جمعــــــــــة بن اإ�سماعـيل البلو�سيـــــــة1

2010/10/5مبدريـــــــــــة بنـــت �سيخــــــــان بن بــــــــــــــــدر املنذريـــــــــــــــــة2

2011/1/17م�سليمـــــــــان بن نا�ســـــــر بن اأحمـــــــــــــد النبهانــــــــــــــــــي3

2011/1/17مطماعـــــــــــة بنت نا�ســــــــر بن اأحمــــــــد النبهانيــــــــــــــــة4

2011/3/23مب�سيـــــــرة بنت علــــــــــي بن ماجــــــــد الإ�سماعيليـــــــــــــة5

2011/3/23مبدريــــــــــة بنــــت حممــــــــد بن �سيـــــــــف ال�سرجيـــــــــــــــة6

2011/3/23محذيفــــــــــــة بنت علـــــــــــي بن حمــــــــــــــود املغرييــــــــــــــــة7

2011/4/12محممـــــــد بن عبداللــــــــــه بن نا�ســـــــــر ال�سيـــــــــــــــــدي8

2011/4/12مناجــــــــــم بن �ساعـــــــــــــــد بن عبيـــــــــــــــد احلارثـــــــــــــــــــــي9

2011/5/18محميــــــــدة بنت �سعــــــيـــــــد بن حممـــــد الزكوانيــــــــــــة10

2011/5/18معائ�ســــــــة بنـت �سالــــــــــــم بـــن عامـــــــــــر الزكوانيـــــــــــــة11

2011/7/30مفاطمـــــــــة بنت را�ســــد بن عبداللـــــــــــه اجلهوريـــــــــــة12

2011/7/30م�سالــــــــــم بن �سنـــــــــــد بن عبداللـــــــــــه اجلهــــــــــــــــــوري13

2011/7/30م�سعيــــــــــد بن �سالـــــــــــــــم بن �سنـــــــــــــد اجلهـــــــــــــــــــــوري14

2011/7/30مزيانــــــــــــــة بنت �سالــــــــــــم بن �سنـــــــــــــد اجلهوريـــــــــــــــــة15

2011/9/20مفاطمــــــــــة بنت نا�ســــــر بن �سليمـــــــــــــان ال�سرجيـــــــة16

2011/9/20مب�ســـــــــــــارة بنت �سالــــــــــــــم بن �سعيــــــــــــــد الغيثيـــــــــــــــــة17

2011/9/20مفتحــــــــي بن حممـــــــــــــــد بن نا�ســــــــــر ال�سيبانــــــــــــــي18

2011/9/20ممـــــــــوزة بنت �سلطــــــــــان بن اأحمـــــــــــــد احلب�سيـــــــــــــــة19

2011/9/20مزوينــــــــــة بنـت عبداللــــــــــه بن حمـــــــــــد البحريـــــــــــــة20
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــــــــــــــمم

2011/9/20محـــــــــــــــواء بنت حممــــــــــد بن حمــــــد الغناميـــــــــــــــــــة21

2011/9/20مريــــــــا بنـــت حممــــــــــــــد بن خميــــــــ�س احلارثيـــــــــــــــة22

2011/9/20م�سعــــــــادة بنت �سالــــــــــم بن زهــــــــران الإ�سماعيليــــــة23

2011/9/20م�ســــــــاران بنت خمـــــــي�س بن حممـــــــــــود البلو�سيــــــة24

2011/9/20معبداللـــــــــه بن �سالــــــــم بن عبداللـــــــــه امل�سكــــــــــــــري25

2011/9/20معائ�ســـــــــــــة بنت �سالـــــــح بن را�ســــــــد ال�سليمانيـــــــــة26

2011/9/20مريــــــــــــــا بنت علــــــــــــي بن را�ســــــــــــــــد اخلايفيـــــــــــــــــــــــــة27

2011/9/20م�ساملــــــــــة بنت �سالــــــــــم بن علـــــــــــــــــي العا�سميـــــــــــــــــة28

2011/9/20معليـــــــــــــــــــــــــــــــاء بنــــــت علــــــــــــــــــــــــــــي بـــــن نا�ســــــــــــــــــــــــر29

2011/10/13م�سبيحـــــــــة بنت عبداللـــــه بن حممـــــد العوفيـــــــــــة30

2011/11/13مم�سعـــــــــــــود بن �سليـــــــــم بن م�سعــــــــــود املزروعــــــــــــي31

2011/11/13معبداللــــــــــه بن علـــــــي بن حمـمــــــد البو�سعيــــــــــدي32

2011/11/13ماأ�سمـــــــــاء بنت ثنـــــــــــــــــي بن �سعيـــــــــد اجلابريــــــــــــــــــة33

2011/11/13مهـــــــــــــالل بن نا�ســـــــــر بن �سليمــــــــــان الريامــــــــــــــــي34

2011/11/13معوينـــــــــة بنت �سليمــــــــان بن حمــــــــدان احل�سينيـــة35

2011/11/13محميــــــــدة بنت مبـــــــــروك بن �سن�ســـــول احلب�سيــــــة36

2011/11/13مخلفـــــــــــان بن منيــــــــر بن خلفـــــــان الإ�سماعيلــــــــــي37

2011/11/13متوحـيــــــدة بنت منيـــــــر بن خلفـــــــان الإ�سماعيلــيـــة38

2011/11/13ممنيـــــــــر بن خلفــــــــــــان بن نا�ســـــــر الإ�سماعيلــــــــــــي39

2011/11/13مناظـــــــــــــر بن نا�ســـــــــــر بن �سليمـــــــــان الريامــــــــــــــــي40

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

2011/11/13مع�ســــــام بن منيــــــــر بن خلفــــان الإ�سماعيلـــــــــــي41

2011/12/28ممهنــــــــــد بن رفيــــــــق بن حممـــــد الغيالنـــــــــــــــــي42

2011/12/28مفـــــــرح بنت مهنــــــــــــد بن رفـيـــــــق الغيالنيــــــــــــــــة43

2011/12/28مدانيــــــــــة بنت مهنـــــــــد بن رفيــــــــق الغيالنيــــــــــــــة44

2011/12/28ملينــــــــــــة بنت مهنــــــــــد بن رفيــــــق الغيالنيــــــــــــــــة45

2011/12/28محممــــــد بن مهنــــــــد بن رفيـــــــــق الغيالنـــــــــــــــــي46

2012/1/10م�سلمــــــــــى بنت حممـــــــد بن عي�ســـى املغرييــــــــــــــة47

2012/1/10محليمـــــــة بنت عبداللـــــه بن هــــالل احلب�سيـــــــــة48

2012/1/10مجوخـــــــــــة بنت نا�ســـــــر بن را�ســـــــــد الهنائيــــــــــــــة49

2012/1/10مجميلــــــة بنت �سالــــــــــم بن �سعيــــد اليحيائيـــــــــــة50

2012/1/10مفاطمــــــة بنت حمــــــمد بن م�سعود النا�سريـــــة51

2012/1/10م�سم�ســـــــــة بنت �سالــــــــم بن عبيــــــد احلب�سيــــــــــــــة52

2012/1/10م�سليمـــــــــــة بنت خلفــــان بن حممـــــد املب�سليـــــــــــة53

2012/1/10مفريــــــدة بنت �سعـــــود بن عبداللــه املحروقيـــــــة54

2012/1/10م�سريفـــــــــة بنت علــــي بن م�سلـــــــــم ال�ساويــــــــــــــة55

2012/1/10معائ�ســـــــــــة بنت �سالـــــم بن خلفــــــــان ال�سامليــــــــــــــة56

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