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اجلريدة الر�سمية العدد )927(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2011/6    

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 املرفقة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين ا�سمه . 

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

�سـدر فى : 30 من حمــــرم �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 5    من ينايــــر �سنة 2011م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
تاريخ املوافقة م ال�سم

1996/6/5م قا�ســـــــــــــــــــم بـــــــن عا�ســــــــــــم بـــــن حامـــــــــــــــد ال�سبيلــــــــي 1
2005/10/3م ليلــــــــــــى بنـــــت حممـــــــــــد بن ح�ســـــــــن بــــن عبداللـــــــــــه 2
2007/2/4م بـــــــدر الن�ســـــــــاء بنـــت عبدال�ستــــــار بـــن غفـــــــــار خــــــان 3

2007/7/24م �سبانـــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــي عبدالغفـــــــــــــــــــــــــــار عبدالكريــــــــــــــــــــــم 4
2007/12/3م ريــــــــــــــو�ض بنـــت �سعيـــــــــــــد بــــــــن عبداللـــــــــــــــه املهريــــــــــــــة 5
2007/12/3م ح�سينـــــــــــــة بنــــــت م�سلــــــــــــــم بــــــن علـــــــــي الكثرييــــــــــــــة 6
2008/9/13م فاخــــــــــــــــــرة جابيـــــــــــــــــــن ملك حممــــــــــــــــــد رفيــــــــــــــــــــــق 7
2008/9/13م فاطمــــــــــــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــــــد جنجيــــــــــــــــــــــــــــر 8
2008/9/13م نويـــــــــــــــــــــــــــــــدة بنـــــــت حممـــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــن �سليــــــــــــــــــــــم 9

2008/11/18م ليونـــــــــــــــــــورا �ســـــــــــــــــــــــــال �سيــــــــــــــــــــــــــــدو جوميـــــــــــــــــران 10
2008/11/18م �سريفــــــــــــــة خديجــــــــــــــة بنـــــت حبيـــــــــــب بــــــــن عمـــــــــــر 11
2008/11/18م �سابرة بيبي بنت حاجي غالم قادر بن ر�سول بخ�ض 12
2009/1/17م �سهيل اأحمد بن ن�سري اأحمد بن جان حممد البلو�سي 13
2009/3/4م مكتابيـــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــوردن دا�ض بوجــــايتـــــــــــــــــــــــــــا 14

2009/5/23م عطيـــــــات بنـــت عبدالغنـــــــــي بن حممــــــــد بن اأحمـــــــد 15
2009/5/23م غـــــــــادة بنت ع�ســــــــام بن اأحمـــــــد بن عبــــــــا�ض حمـــــــاد 16
2009/5/23م اأحمـــــــــد بن ع�ســــــــام بن اأحمـــــــد بن عبــــــــا�ض حمـــــــاد 17
2009/5/23م داليـــــــــا بنت ع�ســــــــام بن اأحمـــــــد بن عبــــــــا�ض حمـــــــاد 18
2009/6/17م �سريــــــــا بنــــت عبداللــــــــــــه بــــن �سالـــــــــــــح احلماديـــــــــــة 19
2009/6/17م هنــــــاء بنــت زاهـــــــــد بـــن عبدالر�سيــــــــــــــــد ال�سبيليـــــــــة 20
2009/6/17م زهـــــــرة  بنــــــت عبدالغفــــــــــــور خــــــان بـــــــــن �سوداجــــــــر 21
2009/6/30م عائ�ســــــــــــــــــــــة بنــــــــــــت بـــــــــــــــــي بكــــــــــــــــــــــر بــــــن علــــــــــــــــــي 22
2009/6/30م نـــــــــــــــــــــــــــــــــــورا بنــــــــت حممـــــــــــــــــــــد بــــــن اإبراهيـــــــــــــــــــــــم 23
2009/6/30م اإلهــــــــــــــــــــــــــــــام حجـــــــــــــــة اللــــــــه نامــــــــــــــــدار زمانــــــــــــــــــي 24
2009/6/30م ب�ســـــــــــــــــــــــــارة بنــــــــت حممـــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــن �سعيـــــــــــــــــــــــــد 25
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تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
تاريخ املوافقة م ال�سم

2009/6/30م رقيـــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــود عبداللــــــــــــــــــــــــه 26
2009/6/30م ن�سريــــــــــن بنــــــت الهـــــــــــــــي بخــــــــ�ض بـــن رحيـــــــــم داد 27
2009/6/30م طاهــــــــــــــــــــرة بنــــــــت حممــــــــــــــــــد بـــــــــــــن يو�ســــــــــــــــــــــــــف 28
2009/6/30م فاطمــــة بنــــــــــت اأحمــــــد بـــــــن �سالــــــــــــم بـــــــــــن عمـــــــــــر 29
2009/6/30م �سبانــــــــــــــــــــــــــــــــــه حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اإ�سماعيـــــــــــــــــــــــــــــل 30
2009/6/30م نويــــــــر بنــت طالـــــــــب بــــــــن عمـــــــــران بــــــــــن حممـــــــد 31
2009/6/30م زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة عبداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 32
2009/6/30م اأمــــــــــــــل بنـــت �سيـــــــد بــن عبدالعزيــــــــــز بن عي�ســــــــــــى 33
2009/6/30م زاهيــــــــــــــــــــــــــــدة يـــــــــــــــــــــــــار حممــــــــــــــــــــــــد عبداللــــــــــــــــــــه 34
2009/6/30م ع�ســـــرت جيهــان بنت حممـد م�ستـــــان بن اإ�سماعيــــل 35
2009/6/30م فريــــــــــــــدة بنـــــت علــــــي بـــــن م�سعــــــــــــــــــود الرياميــــــــــة 36
2009/6/30م برفيـــــــــــــــــــــــــــــــــن بانــــــــــــــــــو اأبو بكـــــــــــــــــــر عبداللــــــــــــــــــــــه 37
2009/6/30م ن�سيمـــــــــــــــــــــــة لل حممــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــار حممـــــــــــــــــــــــد 38
2009/6/30م تــــــــــــــــــــــــاج بـــــــــــــــي بــــــــــــــــــي عبداللــــــــــــــــــــــه حممـــــــــــــــــــــد 39

2009/11/18م بدريــــــــــــــة بنــت �سيــــــــــــــــف بـــــــــن فرحـــــــــــان العنزيــــــــة 40
2009/11/18م حممـــــــــد بــــــــن فالــــــــــــح بـــــــن رجـــــــــــــــــاء الظفيـــــــــــري 41
2009/11/18م خليفــــــــــة بــــــــن فالــــــــــــح بـــــــن رجـــــــــــــــــاء الظفيـــــــــــري 42
2009/11/18م م�سعــــــــــل بــــــــن فالــــــــــــح بـــــــن رجـــــــــــــــــاء الظفيـــــــــــري 43
2009/11/18م طـــــــــــالل بــــــــن فالــــــــــــح بـــــــن رجـــــــــــــــــاء الظفيـــــــــــري 44
2009/11/18م علــــــــــــــي بــــــــن فالـــــــــــــح بـــــــن رجـــــــــــــــــــاء الظفيـــــــــــــري 45
2009/11/18م خلـــــــــــــود بنت فالـــــــــــــــح بـــــــن رجـــــــــــــــــاء الظفيـريـــــــــــة 46
2009/11/18م ريــــــــــــــم بنـــــت فالـــــــــــــح بـــــــن رجــــــــــــــــــاء الظفيـريــــــــــــة 47
2009/11/18م اإميـــــــــــــان بنت فالــــــــــــح بـــــــن رجـــــــــــــــــاء الظفيـريــــــــــــة 48
2009/12/27م راجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا مغجـــــــــــــــــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 49
2009/12/27م �ستيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ض مغجـــــــــــــــــــــــــــــــــي ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 50
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تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
تاريخ املوافقة م ال�سم
2009/12/27م رجنيــــــــــــــــــــــــــت كومــــــــــــــــــــــار مغجـــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــــــــــــد 51

2010/1/6م نيليــــــــــــــــــــ�ض كومــــــــــــــــــــــار نــــــــــــــــاول مغجـــــــــــــي ويـــــد 52
2010/2/1م و�ســــــام حممـــود بن م�سلـــــــــــم حممـــود بن حممـــــــد 53
2010/2/6م فاطمـــــــــة بنــــت �سوفــــــــــــــــي �ســـــــــــــاه بـــن حممــــــــــــــــد 54
2010/2/6م علـــــــــــــــــــــــي بــن �سوفــــــــــــــــي �ســـــــــــــــــاه بـن حممـــــــــــــــــد 55

2010/3/13م �سيــــــــد عبداللــــــــــــــــه �سيـــــــد عبـدالقـــــــــــــــادر حبيــــــــب 56
2010/3/13م �سيـــــــــــــــد اأحمـــــــــــد �سيــــــــــد عبـدالقـــــــــــــــادر حبيــــــــــــب 57
2010/3/14م مهنــــــد بن عبدالغفــــــور بن حممــــــــــد بن اخل�ســــر 58
2010/3/15م حبيـــــــــب زيــــــن العابديــــــــن حبيـــــب عمــــــــر اأحمـــــــد 59
2010/3/15م را�ســــــــــد بن �سالـــــــــــــــــــــم بن را�ســــــــــــــــــــــــد امل�سكــــــــــــري 60
2010/3/15م عبداملنعـــــــــــم بن حممــــــــد بن الأميـــــــن بن اأحمــــــــد 61
2010/3/20م �سبـــــــــاح بنت اأحمــــــد بن عبدالوهــــــــــاب ال�سليمــــان 62
2010/3/24م ممتـــــاز اأكبـــــــر بن �سوفــــــــــــــــي �ســــــــــاه بـــــــن حممـــــد 63
2010/3/24م وحيـــــــــــد اأكبـــر بن �سوفــــــــــــــــي �ســــــــــــــاه بن حممــــــد 64
2010/3/24م نازيــــــة برويــن بنت �سوفــــــــــــــــي �ســــــــاه بن حممـــــــد 65
2010/3/24م نازيـــــــــــــــــــة بنـــــــــــــت عبداحلكيـــــــــــــــــــــم بــــــــــن مولداد 66
2010/3/24م �سميــــــــــــــــــر بـن عبـــداحلكيــــــــــــــــــــم بــــــن مــــــــــــــــــولداد 67
2010/5/26م كرميــــة بنـت عبداخلالــــــــق بن �سبـــــــــري املياحيــــــة 68
2010/5/26م مانــــــــــــع بـــــــــن ثوينـــــــي بــــــن عجيـــــــــــل ال�سعـــــــــــدون 69
2010/5/26م فهــــــــــــــــــــد بـن مانــــــــــــــع بـــــــــن  ثوينـــــــي ال�سعـــــــــــدون 70
2010/5/26م �سرغـام بــــــــن مانــــــــــــــع بـــــــــن ثوينـــــــي ال�سعـــــــــــدون 71
2010/5/26م دريــــــــــــد بــــــــن مانــــــــــــــع بـــــــــن ثوينـــــــي ال�سعـــــــــــدون 72
2010/5/26م جنــــــــــــالء بنـــــت مانــــــــــــــع بن ثوينـــــــي ال�سعـــــــــــدون 73
2010/5/26م تقــــــــــــوى بنــــــت مانــــــــــــــع بن ثوينـــــــــي ال�سعـــــــــــدون 74
2010/6/7م اأحمــــــــد بن �سهيــــــــل ها�ســـــــــم بن حممــــــــد ها�ســــــــم 75


