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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/33

بــرد اجلن�سيـــة العمانيــة

�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 لكـل مـن الـواردة اأ�سماوؤهم فــي القائمة املرفـقة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين كل ا�سم .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 26 من �سعبـــــــــان �سنــة 1437هـ

املوافـــــق :  2  من يونيـــــــــــو  �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2012/4/21مخليفــــــــة بن عي�ســــــى بن علـــــــــي اجلهــــــــــــــوري1

2012/4/21معبداللــــه بن نا�ســـر بن �سليمـــان الريامـــــــــــي2

2012/4/22م�سالــــــــح بن �سالـــــــــم بن �سالــــــــــــح ال�سيبانــــــــي3

2012/4/23محميدة بنت عبدالعو�ض بن ح�سن النعمانية4

2012/4/24معبيــــــــــــــد بن خـــــــــــــــادم بن �سالـــــــــــم الكعبـــــــــــــي5

2012/4/25مفاطمـــــة بنت فا�ســـــل بن حميـــــــــد البيمانيـــــة6

2012/4/25معــــــزاء بنـــت �سالــــــــم بن عامــــــــــر امل�سروريـــــــــــة7

2012/4/28ممريــــم بنت �سعــود بن عبداللــــــــه البلو�سيــــــــة8

2012/4/28م�سعـــــــدة بنت نا�ســـــــر بن حميــــد الراجحيـــــــة9

2012/4/29مريــــــــــا بنت �سعيــــــــد بن علـــــــي الإ�سماعيليـــــــــــة10

2012/4/29محبيبــــة بنت عزيــــــــز بن عامـــــــر اجله�سميــــة11

2012/4/30م�سالــح بن حممــد بن اأحمد ال�ســــيخ اأبوبكــــــر12

2012/5/1ماأحمــــد بن نا�ســــــر بن �سلطـــــان الريامـــــــــــــي13

2012/5/6ملطيفــــــــــة بنت �سيـــــــف بن �سعيـــــــد الورديـــــــــــة14

2012/5/13م�سعيــــــد بن حمـــــــد بن عبداللـــــــه احلب�ســــــــــــــي15

2012/5/19ممـــــوزة بنت عبداللـــــه بن �سالـــــم العوفيـــــــــــــــــة16

2012/5/20مزوينـــة بنت �سام�ض بن عبداللــه اخلرو�سيــــــة17

قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهــم اجلن�سيـة العمانيـة 
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهم اجلن�سيـة العمانيـة 

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2012/5/27مرحيمــــــة بنت �سيــــف بن �سعـود احلب�سيـــــــة18

2012/5/29م�سريفـــــة بنت �سالـــم بن علــــــــي البيمانيــــــــة19

2012/5/29ماأ�سيلــة بنت عامـــر بن حميـــد املعمريــــــــــــة20

2012/6/2مرحمـــة بنت �سليـمان بن �سيف العمرييـــــــة21

2012/6/6معزيـــز بن حممــــد بن حمــــــــود الرواحــــــــي22

2012/6/13م�سليمان بن عبداللـه بن حممد الندابـــــــي23

2012/6/19مكاذيـــة بنت �سعيــد بن نا�ســـر الق�سابيــــــة24

2012/6/23م�سلمــى بنت عامر بن زاهـــر الإ�سماعيليــــــــة25

2012/7/10مرحيمــــة بنت خميــ�ض بن �سيـــف الغافريــــة26

2012/7/29معائ�سة بنت حممد بن �سامل الربا�سديـــــــة27

2012/8/27م�سم�سة بنت عامر بن حممد اخلنجريـــــــة28

2012/8/27ممـــــوزة بنت حـمــــــــد بن نا�ســـر العدويـــــــــــــة29

2012/8/27م�سم�سة بنت حممد بن عبداللـه العباديــــــــة30

2012/8/29مخديجة بنت حممــد بن علـــي احلب�سيـــــــــة31

2012/9/1م�سيخــــة بنت عبداللـــه بن علـي الأزكويــــــــة32

2016/3/21معطية بنت خلفان بن حمد البو�سعيديـــــة33


