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اجلريدة الر�سمية العدد )909(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/40    

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 : متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فى القائمة املرافقة ، 

اعتبارا من التاريخ املبني قرين ا�سمه . 

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

�سـدر فى : 29 من ربيع الثانى �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 14 من اأبريـــــــــــــل �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

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

تاريخ املوافقة م ال�سم

2005/9/19م دخــــــون بنت نحيـــــــ�س بن �سعـــــــد معكــــوف زعبنــــوت 1

2005/9/19م غنظــــــــــــار بنت علــــــي بن بخيـــــــــت �سمــــــــه زعبنـــــــوت 2

2005/10/3م ممتـــــــــــــــــــــــــــــــاز بنــــــــــــت بابــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــان �ســـــــــــــــــــاب 3

2007/2/4م اأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنـــــت م�سعـــــــــــــــــــــــــود بن ح�سيــــــــــــــــــــــن 4

2007/2/4م اأ�سفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حممــــــــــــــــــــــــــد عبـــــدال�سمــــــــــــــــــــــــد 5

2007/9/9م �سعيــد بن اأحمـــــــــــــد بن حممـــــــــــــد البو�سعيــــــــــــــــــــدي 6

2008/2/28م عائ�سة حنيف بنت حممد حنيف بن حممد يو�سف 7

2008/2/28م عابد حنيف بن حممد حنيف بن حممــــــد يو�ســــف 8

2008/2/28م عــادل حنيــــــف حممـــــــــد حنيـــــــــف حممـــــــــــد يو�ســف 9

2008/2/28م وردة حنيف بنت حممد حنيــف بن حممــــد يو�ســـف 10

2008/9/13م فاطمـــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــد برهـــــــــــــــــــــــــان الديـــــــــــــــــــــــن 11

2008/9/13م ن�سريــــــــــــــن بنــــــــــــــــت عبداللـــــــــــــــــــــــــــــــــه بن حممــــــــــــــد 12

2008/9/13م عائ�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميــــــــــــــــــــــــر حمـــــــــــــي الديـــــــــــــــــــــــــــن 13

2008/9/13م فاطمــــــــــــــــة بنـــت خــدابخــــــــــــ�س بـــــــــــن اآدم هــــــــــــــــــــوت 14

2008/9/13م اأ�سمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء بنــــــــــت �سيـــــــــــــــــــــــف بن را�ســـــــــــــــــــــــــــــــــد 15

2008/9/13م نوراتــــــــــــــــــــــون بنـــــــــت مــــــــــــــــــــــــــراد بـــــــن حممـــــــــــــــــــــــد 16

2008/9/13م حمبـــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــي بنــــــت حممـــــــــــــــــــود بن علـــــــــــــي 17

2008/9/13م مــــــــــــــــــــــــــــــروة بنـــــــــــت حممـــــــــــــــــد بـــــــن جامـــــــــــــــــــــــــــــع 18

2008/9/13م عواطـــــــــــــــــــــــــــف بنــــــــــت مقامــــــــــــــــــــــي بـــــــن مو�ســـــــــــــى 19

2008/9/13م اأميمـــــــــــــــــــــــــــــــة بنــــت بـــــــــــــــــدر بـــــــــــــــن �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــــح 20
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تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقة م ال�سم

2008/9/13م جوهـــــــــــــــرة بــــــــــــــــــــــي موموالــــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــد 21

2008/9/28م وليــــــــــــــــــــــــــــد بــــــن مري�سوبنتــــــــــــــــــــــــي بــــــن مـــــــــــــاري 22

2008/11/18م حميـــــــدة بنت ولــــي حممــــــد بن اأحمـــــد البلو�سيـــــة 23

2008/11/18م �ساحب خاتون بنت حممد عظيم بن جول حممد 24

2008/11/18م �سراتـــــــــــون بنت حممـــــــــــــــــد �ســــــــــادق بن حممــــــــــــد 25

2008/11/18م ر�سيـــــدة بيجــــم بنت يو�ســــف خـــان بن قـــــادر خـــــــان 26

2008/11/18م فاطمــــــــــــــة بنت عبداللـــــــــه بن علــــــــــــــــــــي باكريــــــــــت 27

2008/11/18م عقيلـــــــــــــة بيجــــم �سيـــــــــــــــخ د�ستاجيــــــــــــــــر قا�ســــــــــــــــــم 28

2008/11/18م زيتـــــــــون بنـــــــت عزيــــز بـــــــن �ساهــــــــــــوك البلو�سيــــــــة 29

2008/11/18م �سريفــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــي �سيـــــــــــــــــــــــــــــخ اأحمــــــــــــــــــــــــــــــد 30

2008/11/18م �ساجــــدة بيجــــم بنــــت حممـــــــــد يو�ســـــــــــف بن علــــي 31

2008/11/18م فاطمـــــــة بنت �سيــد �سلطــــــــــــــان بن �سيـــــد م�ستــــــــان 32

2008/11/18م فاطمـــة بنت �سيــــــــد حممــــــــد بن �ســـــــــــــرف الــديـــن 33

2008/11/18م كومـــــــــاري نعيــــــــــــم الن�ســـــــــــاء م�سطفــــــــــــــى روديـــن 34

2008/11/18م فاطمـــــــــــــــــــــــــــــة بنــــــت �سعيـــــــــــــــــــــــــد بــــــــــن ظنيـــــــــــــــــن 35

2008/11/18م غو�سيــــــــــــــــا بيجـــــــــــــــــــــم بنــــــــت حممـــــــد بن ميــــــــــــان 36

2008/11/18م �سيخـــــــــــــــة بنـــــت اأحمـــــــــــــــد بن �سعيــــــــــــــــد بلحــــــــــاف 37

2008/11/18م �سرجــــــــــول بنت حممــد مراد بــــن كريـــــــــــم بخـــــــ�س 38

2008/11/18م مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه خاتــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــــــالج جــــــــــــــــــالل 39

2008/11/18م �سكينـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــت حممــــــــــــــــــــــد بن يعقــــــــــــــــــــــــوب 40
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تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

تاريخ املوافقة م ال�سم

2008/11/18م زهيــــــــــــــــــــة بنــت عبدالرحيـــــــــــم بن عبدالرحيــــــــــــــــــــم 41

2008/11/18م روبينــــــــــا بانــو �سيـــخ اإ�سالم الديـــن حممـــــــد ح�سيـــن 42

2008/11/18م راجـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــي �سيـــــــــــــــخ جـــــــــــو�س �ســـــــــــــــــــــــــــــــاب 43

2008/11/23م برانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س جوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال �سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا 44

2008/11/23م هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال �سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا 45

2008/11/23م في�سالـــــــــــــــي نريـــــــــــــــــــــــن دوار كــــــــــــــــــادا�س اأودي�ســــــــــــي 46

2008/12/31م �سيــــــــــــــــــد اأر�ســـــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وا�سطـــــــــــــــــــــــــــي 47

2009/1/10م رينوكـــــــــــــــــــــــا فا�سوديفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رامات�ســــــــــــــــــــــــاري 48

2009/1/17م �سونار اأحمــــد بن ن�سيـــر اأحمــــــــد بن جــــــان حممــــــد 49

2009/1/17م جلجـــــــان بنت ن�سيـــــر اأحمـــــد بن جـــــــــــــــــــان حممـــــــد 50

2009/1/17م �سعيــــــــــــب بن ن�سيــــــــر اأحمــــــــــــد بن جــــــــــــان حممـــــــد 51

2009/1/17م ن�سري اأحمد بن جان حممد بن در حممد البلو�سي 52

2009/1/17م م�سلــــــــــم حممــــــــــــــــــود بن حممـــــــــــــــــــد بن اأحمـــــــــــــــــــد 53

2009/1/24م اآمــــــــــــــــــال بنـــــــت ال�سعيــــــــــــد بن حممــــــــــد دغيـــــــــــــدي 54

2009/1/24م لـــــــــــــــوؤي بن طـــــــــــــــارق بن �سالـــــــــــــــــــــم البو�سعيـــــــــدي 55

2009/1/24م بجوانـــــــــــــــــــــــــدا�س بــــــــــن بر�سوتــــــــــــــــــم بن بوانـــــــــــــــــــي 56

2009/1/24م م�سطفـــى بن اأحمـــد بن عــــــــــالء الديــــــــــــن بهليـــــــــــم 57

2009/1/24م اأ�ســـــــد حممـــــــود بن عبدالواحـــــــد بن عبداللطيـــــــف 58

2009/1/25م نــــــــــــــــــوال بنت حممــــــــد بن احلــــــــــداوي الربيطـــــــــــي 59

2009/1/28م خدابخــــــــــ�س بن عبدالرحمـــــــــن بن ميـــــاه البلو�ســـي 60
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2009/1/28م اأميــــــــــــــــــــــــن بن رحيـــــــــــــــــــم بخـــــــــــــــــــــ�س بن �سمــــــــــــــاء 61

2009/1/28م علــــــــــــــي بن حممــــــــــــــــــــد بن حممــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــــدح 62

2009/1/28م �سيـــــــــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــــد برجيـــــــــــــــــــــ�س زيـــــــــــــــــــــــــدي 63

2009/1/28م �سلمــــــــــــــــى بنـــــت عبدال�سمـــــــد بن ولــــــــــــي حممـــــــــد 64

2009/1/28م مريــــــــــــــــــــــم بنت �سيــــــــــــد ف�ســـــــــــــــــــــل بــــــن رحمــــــــــــن 65

2009/1/28م �سيتــــــــــــــــــــــــــــــــــان راميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 66

2009/1/28م �سميـــــــــــــــــــــــرة بنــــــت جاويـــــــــــد اأختـــــــــــر بن حممــــــــــد 67

2009/2/7م فـــــــــــــروغ غـــــــــالم ر�ســـــــا هدايـــــــــــــت اللـــــــــــــه رادفــــــــر 68

2009/2/7م حممــــــــــــد جميــــــــــد حم�ســــــــــــــن زيـــــــــــــــــــــن الديـــــــــــن 69

2009/2/7م مع�سومـــــــــــــة جميــــد حم�ســـــــــــن زيــــــــــــــــن الديـــــــــــــن 70

2009/2/7م معيــــــــــــــن جميــــــــــــــد حم�ســــــــــــــــن زيــــــــــــــن الديـــــــــــــن 71

2009/2/8م �سامـي بن مال اللــــه بن جمداد بن غــالم البلو�ســي 72

2009/2/14م اأميــــــــــــــر بــــــــــــن عبداللـــــــه بن علـــــــــــــي بن حممــــــــــــد 73

2009/4/7م �سوفـي �ســــــــــــاه بن حممــــــــــد بن مولــــــــــى بخــــــــــــــ�س 74

2009/4/11م م�سطفى بن حممد ظفر اهلل بن حممد زكاء اللـه 75

2009/4/11م حممـد بابر بن اإ�سفاق ر�ســول بن حممــــــــــد حنيـــف 76

2009/5/5م اأ�ســــــــــــــــــــــــوك كومـــــــــــــــــار ف�ســــــــــــــــــــــوا �سامبونــــــــــــــــــــاث 77


