
اجلريدة الر�سمية العدد )1102(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/22

بـــرد اجلن�سيـــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 , 

وبناء 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 .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :   5  مـن �سعبـــــــــــــان �سنــة 1436هـ

الموافــق : 24 مـن مايــــــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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ال�ســـــــــــــــم م

حمـــــــــود بــــــــــن حممـــــــــد بـــــــــن حمــــــــــود الرواحـــــــي1

لطيفــــــة بنـــــــت خميـــــــ�س بـــــــن حممـــــــد البلو�سيـــــــة2

ن�ســـــــراء بنـــــــت خلفـــــــان بـــــــن حممـــــــــد احلب�سيـــــــة3

عي�ســـــــــــى بــــــــــن را�ســــــــــد بــــــــــن عي�ســــــــــى املنـــــــــــذري4

ح�سينة بنت عامر بن خمي�س بن عبداللـه امل�سكرية 5

�سليمـــــــــان بــــــــن عبيـــــــــد بــــــن �سليمــــــان الطيوانـــــي6

ح�سينــــــة بنـــــت حممــــــد بــــــن حامـــــد الإ�سماعيليــــــة7

ن�ســـــراء بنـــــت �سيــــــــف بـــــــن �سليمـــــــان الق�سابيـــــــــة8

عوينــــــة بنــــــت حممــــــد بــــــن �سليمــــان اخلرو�سيــــــة9

زيانـــــــة بنـــــــــت عبداللـــــــه بـــــــن حمـــــــــد احلارثيـــــــــة10

�سفيـــــــــة بنـــــــــت �سالـــــــح بـــــــــن حمـــــــــد الربوانيـــــــــة11

�سليمــــــة بنــــــت �سليمــــــان بــــــن حمـــــــود الزكوانيـــــــــة12

�سيخــــــــــة بنــــــــــت �سيــــــــــف بـــــــــن حمــــــــــد اجلابريـــــــــة13

خاطـرة بنـت �سالـح بن �سالـم بن �سالــح ال�سيبانيـة14

اأ�سمـاء بنــت �سالـــح بن �سالــم بن �سالـح ال�سيبانيـة15

فاطمــة بنـت �سالـح بن �سامل بن �سالـح ال�سيبانيــة16

حميـدة بنت �سالـح بن �سالـم بن �سالـح ال�سيبانيــة17

قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهـم اجلن�سيـة العمانيـة 
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ال�ســـــــــــــــم م

عائ�ســـــــــة بنــــــــت �سالــــــح بــــــــــن �سالــــــــــم ال�سيبانيـــــة18

حممــــــــــد بــــــــــن �سالـــــــــــح بــــــــن �سالـــــــــم ال�سيبانـــــــي19

�سم�ســــــة بنـــــــت �سالـــــــــح بـــــــــن �سالـــــــــم ال�سيبانيـــــــــة20

ريـــــــــا بنـــــــــــت نا�ســـــــــــر بـــــــــن خميـــــــــ�س املزروعيـــــــــة21

�سليمــــــــــان بــــــــــن حمــــــــــود بــــــــــن �سعيــــــــــد الغيثــــــــــي22

ناديــــــة بنـــــــت خميـــــــــ�س بـــــــــن �سعيـــــــــد الفار�سيـــــــــة23

مريــــــم بنـــــــــت حمـــــــــد بـــــــــن حمـــــــــود الزكوانيـــــــــــة24

�سعـــــــــادة بنـــــــــت �سليمـــــــــان بـــــــــن �ســـــــــيف املعوليـــــــــة25

فاطمــــــة بنـــــت حمــــــد بــــــن عبداللــــــه اجله�سميــــــة26

علـــــي بــن م�سعــود بــن �سلّيــم بـن م�سعـود املزروعـي27

�سليمان بن م�سعود بن �سلّيم بن م�سعود املزروعـي28

�سعيــد بن م�سعــود بن �سلّيــم بن م�سعــود املزروعــي29

�سعيـــــــــد بـــــــــن حـــــــــارب بـــــــــن نا�ســــــــــر الزكوانـــــــــــي30

نبيلــــــة بنــــــــــت منـــــــــري بـــــــــن عبداللــــــه الرواحيــــــة31

فهيمـــــــــة بــــــــــنت حممــــــــد بــــــن خميـــــ�س الغيثيـــــــــة32

�سعـــــادة بنـــــــت حممـــــــــد بـــــــــن خميـــــــــ�س الغيثيـــــــــة33

نعيمــــــة بنــــــت حممـــــــد بـــــــــن اأحمـــــــــد املحروقيـــــــــة34

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهـم اجلن�سيـة العمانيـة 


