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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/44

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 : 14 مـن ذي القعدة �سنــة 1437هـ

املـوافــــق : 18 مـن اأغ�سطــــ�س �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهــم اجلن�سيـة العمانيـة 

تاريخ املوافقةال�ســــمم

2010/8/17مخليفــــــــة بـن �سيـــــــــف بــن حممــــــــــد املغيـــــــــــري1

2010/8/21مقذافـــــــــي بـن حميـــــــر بـن حممـــــــــد النبهانــــــي2

2010/8/21ممــــــوزة بنت حــــــارب بـن حممــــــــــد املزروعيـــــــــة3

2010/9/4مرقيـــــــــة بنـــــت اأحمــــــد بــن حممــــــد الربيكيـــــــــة4

2010/9/4معائ�ســــــــــة بنــت علــــــــي بــن حمــــــــــود ال�ساملـيـــــــــــة5

2010/9/7ماأمنيــــــة بنت را�ســـــد بن عبـــداللــــه اجلهوريــــــة6

2010/9/27معائ�ســــة بنت حممــــد بن �سالــــــــــم البلو�سيـــــــــــة7

2010/9/27مفي�ســــل بن �سيـــف بن �سالـــــم اآل عبدال�ســــــــالم8

2010/9/27ممريـــم بنت عبدالوهــــاب بن �سالـــم البلو�سيــــة9

2010/10/3مورده بنـــت عزيــــــــز بــــن عامــــــــــر اجله�سميــــــــة10

2010/10/3مفهيمـــة بنــت م�سعـــود بن ح�سيـــــن احلارثيــــــــــة11

2010/10/9مزينــــــه بنـــــت �سعيـــــد بـــن حممــــــــــد احلب�سـيــــــــة12

2010/10/18م�سريفـــــة بنت �ســـيف بن حممــــــــــد البحريـــــــــــة13

2010/10/26مزوينـــــة بنت �سعـــيــــد بن نا�ســــــــر اجلهوريــــــــــــة14
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهم اجلن�سيـة العمانيـة 

تاريخ املوافقةال�ســــمم

2010/10/27معائ�ســــة بنت مـــبـــارك بن �سلـــــيـــم املعمريــــــــة15

2010/10/30معزيـــــزة بـنت �سالـــــــح بـــن �سعيـــــــد الرواحــــي16

2010/11/1مرايـــــة بنت حممــــــد بـــن �سعيــــــــد احلرا�سـيـــة17

2010/11/14م�سنونـة بنت را�ســـد بــن عبــداللــــه البيمانيــــة18

2010/12/5مريــــــة بنت حممـــــد بــن �سليمـــــان ال�سيبانيــــة19

2010/12/12محممــــد بن عبداللــــه بـن مبــــــارك اليعربـــــي20

2010/12/13مزيانـــــــة بنـت ثنـــــــــي بـــن �سعيـــــــــد اجلابـريـــــــة21

2010/12/14مزينـــب بنت �سيـــف بن �سالـــم اآل عبدال�ســـــالم22

2010/12/14مفاطمة بنت عبداللـــه بن حامـد ال�سحاقيــــة23

2010/12/14مليلـــى بنت �سيــــــف بن �سالــــم اآل عبدال�ســـــالم24

2010/12/15ماآ�سيـــــــــا بنت خليفــــــــة بـــن حمــــــــد العدويــــــــــة25

2010/12/15ممريـــم بنت �سالــــم بـــن اأحمـــــــــد احلرا�سيــــــة26

2010/12/18مزهــــــرة بنــت بــــــــدران بـــن علـــــــي العدويـــــــــــة27

2010/12/18ممريــــم بنت حممـــــد بـن نا�ســــــر احلجـــريــــــة28

2010/12/19مموزة بنت �سعيــد بن فا�ســــل البو�سعيـديــــــــــة29



تاريخ املوافقةال�ســــمم

2011/1/1مزوينــــة بنــت عبـداللــــه بن عزيـز امل�ســروريــة30

2011/1/1معبداحلكيم بن عبداللــه بن م�سلم العلـــــوي31

2011/1/1معــــــزة بنـت را�ســــــد بـــن حممـــــــد احلارثيـــــــــة32

2011/1/3مجوخــــة بنت �سلطــــان بن حممــــد الهنائيـــة 33

2011/1/4مجوخــة بنت مبـــارك بن �سعيـــد اخلرو�سيــــة34

2011/1/4مرايـــــة بنـت نا�ســـــــــر بــن اأحمـــــــــد امل�سكريــــــــــة35

2011/1/4ممريــــم بنت خلفــــان بن �سعيــــد البو�سعيديــة36

2011/1/5من�ســـــرة بنت علــــــي بـــن عبــداللـــــــه العدويــــــة37

2012/11/10مجوخــــة بنت حمــــــدان بــن علــــــي الغفيلـيــــــــة38

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