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اجلريدة الر�سمية العدد )897(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/56    

مبنح اجلن�سية العمانية

�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 : متنــح اجلن�سيــــة العمانيـــة لكــــل من الــواردة اأ�سماوؤهـــم فـــــى القائمــــة 

املرافقة ، اعتبارا من التاريخ املبني قرين ا�سمه .

املــادة الثـانيـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فى : 16 من �ســـوال  �سنة 1430هـ

املـوافـــق :  6   من اأكتوبر  �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان  
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قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2001/4/10م هنــــد بنت اأحمــــــد بن حممــــــــد اآيت لهـــــــري1

2005/4/27م منــال بنت جميــل بن علـــــــــــي بن حممـــــــــــــــد 2

2005/4/27م علــي بن جميــــــل بن علــــــــــــــي بن حممــــــــــــــــد 3

2005/4/27م اأ�سامـــة بن جميل بن علــــــــــــــي بن حممـــــــــــــد 4

2005/4/27م مـــروة بنت جميــل بن علــــــــــــي بن حممـــــــــــــد5

2005/4/27م خالـــد بن جميــل بن علــــــــــــــي بن حممـــــــــــــــد6

2005/4/27م مريـــم بنت جميل بن علــــــــــــي بن حممـــــــــــــد7

2005/9/10منـــــــــــــــــــــــــــــورة خيـــــــــــــــــــــــــر داد بـــــــــــن خــــــــــــــــــــان8

2006/11/11ممازن بن نا�ســـر الدين بن اأحمـــد اخلطيــب9

2006/11/11معابــــــدة بنت قبول بن �سومار البلو�سيـــــــــــــــة 10

2006/11/11مجميــــــــد بن ولـــــــــي حممـــــــد بن در حممــــــد11

2007/2/4من�سريـــــن خور�سيــــــــــد اأحمــــــد حممد يعقوب 12

2007/2/4مزهــــــرة بنت رحمان بن نايـــــــــر بالكـــري�ســـان13

2007/4/1محممــــــد بــــن ربيــــــــــع بن كرامــــــة التميمـــــــي 14

2007/4/29مجناة بنت بيومــــي بن اإ�سماعيل بن ح�سانني 15

2007/7/24مريانــــــــة بانــــو بنت �سيـــــــد حيـــــــدر بن اأحمــــد 16
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تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2007/12/3م اآمنــــــــــة بنت اأحمـــــــــــــد بن حممـــــــــــــد جداوي 17

2007/12/3م بلقي�ش بنت ر�سول بخ�ش بن خيـــــــر حممـــــد 18

2007/12/3م زهــــــــرة بيجـــم عبدالوحيـــــــــــد �سيــــــــــخ اإمـــــام 19

2007/12/3م رقيــــــــــــة بنت ح�ســــــــــــن كــــــوتــــــــــي بن مليـــــــار 20

2007/12/3م �سعيـــــــدة بنت �سالــــم بن غــانــــــــــــم بن �سلـــــــــم 21

2007/12/3م �سلمـــــــى بنت نا�ســـــــــر بن خالــد النبهانيـــــــــة 22

2007/12/3م اإمــــام بــــــــي بنت حممــــــــــــــــــــد بن ح�سيـــــــــــــــــــن 23

2007/12/3م خديجــــــــة بنت �سيــــــــــــد ها�ســــــــــــم بن قــــــــاري24

2007/12/3م حوريـــة بنت حممــــــد بن بيومــي بن �سحاتة25

2008/2/8معبدالقدير بن حممد �سديق بن جل اأحمد 26

2008/2/25ماإدري�ش بن �سعيـــــــد بن عثمان بن اأحمــــــــــــــــد 27

2008/2/28محممـــد يو�ســف بن جان حممــــــد بن يو�سف 28

2008/2/28محبيب بن عبداللــه بن حممــود اجليالنــــــي 29

2008/2/28محممـــــــد بن �سعيــــــــد بن حممــــــد القري�ســـي 30

2008/3/2معامــــــــــــــر بن رفيـــــــق بن �سالمــــــــــــــة كايـــــــــــــد 31

2008/3/2مثـــــامــــــــر بن رفـيـــــق بن �ســــالمـــــــــــة كايــــــــــــــــد32

2008/3/2مح�ســـــــــــــــــن بــــــــن �سلمـــــــــــان بــــــــــــــن ميـــــــــــــــــرزا 33

2008/3/12ممـــــــــادوبـــــــاي نارنــــــــــــــــدا�ش توبرانـــــــــــــــــــــــــــــــــي 34


