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اجلريدة الر�سمية العدد )942(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/82

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 الثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فى : 17 من رم�ســــــان �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 17 من اأغ�سط�س �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــم م
2001/4/10ميــو�سف بن حممد بن حممد جبارى1

2007/4/29م�سهناز بنت حممد اأ�سلم بن جعفر2

2007/7/24مزرملك بنت ح�سني بن بيبــاك بـــن علي3

2008/3/12مجايــا درام�سـى مـورارجـى4

2008/9/13ميـا�سميـن ميــران حممد5

2008/9/13ممها بنت خمي�س بن زكى بــــن حممود6

2008/11/18منـور جهان �سامل مطهـر اليمانية7

2009/6/30م�سمية بنت �سعد بن حجازى بن عزام8

2009/6/30مزرينة اأحمد ح�سني9

2010/1/6مدرميـن راجندرا مغجى ويـد10

2010/1/18مجبار بن رحمـان بن جبار ال�ساعدى11

2010/1/18مليلى بنت عبدالكريـم بن عبداللطيف ال�سيبانية12

2010/1/18منـــور بنت جبار بن رحمان بن جبار ال�ساعدية13

2010/1/18ماأ�سل بنت جبار بن رحمان بن جبار ال�ساعدية14

2010/1/18م�سهد بنت جبار بن رحمان بن جبار ال�ساعدية15

2010/1/18م�سباأ بنت جبار بن رحمان بن جبار ال�ساعدية16

2010/1/18ميو�سف بن جبـــــار بن رحمان بن جبــار ال�ساعدى17

2010/1/30مخالد بن ب�سري بن الـداد البلو�ســـى18

2010/1/30مهيثـــم بن ب�سري بن الداد البلو�ســى19

2010/1/30مزينب بنت ب�سيــر بن الــداد البلو�سيــة20

قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــم م
2010/1/30ماأ�سمهان بنت ب�سري بن الداد البلو�سية21

2010/1/30مخديجة بنت ب�سري بن الداد البلو�سية22

2010/1/30ممرمي بنت ب�سري بن الداد البلو�سية23

2010/1/30منوح بن ب�سري بن الداد البلو�سى24

2010/1/30ماأ�سماء بنت ب�سري بن الداد البلو�سية25

2010/1/30ميا�سر بن علي بن الداد البلو�سى26

2010/1/30منا�سر بن علي بن الداد البلو�سى27

2010/1/30م�سلطانة بنت علي بن الداد البلو�سية28

2010/1/30منبيلة بنت علي بن الداد البلو�سية29

2010/1/30من�سرين بنت علي بن الداد البلو�سية30

2010/1/30محممد بن علي بن الداد البلو�سى31

2010/1/30ماأحمد بن علي بن الداد البلو�سى32

2010/1/30معمر بن علي بن الداد البلو�سى33

2010/1/30معبدال�سمد بن الداد بن عبداللـه البلو�ســى34

2010/2/3مالك�سنـدر �سـارانتـــو�س زالـوميـــــ�س35

2010/2/3محممد جاويد بن عبدالعزيز بن حممــــد ح�سيــن36

2010/3/9ممدهوكـر رامنيكالل كــوتارى37

2010/3/9مفي�سال مدهوكر كــوتارى38

2010/3/9مبرابود كومــــار رامنيكالل كــوتارى39

2010/3/9م�ساندريكا برابـــود كـومـار كــوتارى40

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــم م
2010/3/9م�سريان�س برابــــود كـومار كــوتارى41

2010/3/15معلي بن ح�سيــــن بن علي بن الربيــــرى42

2010/3/15معا�ســـم بن حممد بن اإبراهيم الزدجاىل43

2010/3/15محممد غوث الدين حممد معني الديـن44

2010/3/15م�سعــد بن اليا�س بــن ميالد بـــن واكيـم45

2010/3/15من�سري جوهـــــرام خـــان حممد بلو�س46

2010/3/15معامـر �سعيد عبداللـه باهوارث47

2010/4/5ماأجيــت ماجنيــت جـــوجيندرجيل48

2010/4/5مهارجيت ماجنيت جوجيندرجيل49

2010/4/21مر�سول بن فـرج بن فتحى اجلابرى50

2010/4/21ممرمي بنت اإ�سماعيل بن خليل ال�سامرائية51

2010/4/21م�سارة بنت ر�سول بن فرج بن فتحى اجلابريـة52

2010/5/4مغالم بن حممــد بن ب�سري الديــن53

2010/5/4ماأ�ســرف الن�ساء بنت �سيد ب�سيـر بن اأحمد54

2010/5/4ماأمينة بنت غـالم بن حممد بن ب�سري الدين55

2010/5/23مفريد بن حممد بن عبدالعـــزيـز56

2010/5/24مماريا اأدوفيكـــ�س رامريز ال�سيخ57

2010/6/8متارا راجن جو�سـف بول58

2010/6/8مر�سـاد بن علي بن حممد الدح59

2010/6/8موهيـب بــــن علي بن حممد الدح60

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــم م
2010/6/8معمر بن علي بـن حممـد الدح61

2010/6/27معبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز62

2010/6/27مكـرن �سيتان راميــ�س �سـاه63

2010/6/27معــزان عرفـان دادركـار64

2010/6/27مرمي عرفـان دادركار65

2010/6/27محممــد بن عبداللـه بن اأحمد �سعـــد66

2010/8/14محممـد زهيـر الدين حممد رحيم الدين67

2010/8/14مرهيـن �سلطانـة �سيـد عبداخلالق68

2010/8/15معمــر �سيخ حممــــد قمر69

2010/8/15مماجـد بن عبداللـه بن �سامل الطالعى70

2010/8/15منــورو بنت حممــد بن عبود بن حممد71

2010/8/15مناجحة بنت حممد بن عبــود بن حممـد72

2010/8/15ممرهون بن حممد بن عبـود بن حممد73

2010/9/27م�سيخــة بنت حممد بن �سعيد بن �ساعـد العي�سريـة74

2010/9/27مغنية بنت حممد بن �سعيد بن �ساعد العي�سرية75

2010/9/27م�سعيد بن حممد بن �سعيـــد بن �ساعــد العي�سرى76

2010/9/27محممـد �سادق بن حممد عزت بن حممد �سادق77

2010/9/27م�سلمــى بنت حممد عـــــزت بن حممد �ســادق78

2010/9/27معبدالهادى بن حممد عــزت بن حممـد �ســادق79 

2010/9/29م�سمر بنت ظافر بن اأحمـد بن عبداملجيــد80

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــم م
2010/10/5منـدمي اأحمد اأو�س عـراقــى81

2010/10/5م�سبا اأحمد فـــردو�س عــراقـى82

2010/10/5ماإمــــارة نديـم اأحمد اأو�س عراقـى83

2010/10/20منـاريـــــان رامــا �سنـــــدران �سوامـى84

2010/10/24ماأحمد بن م�سطفــــــى بن اأحمـــــد بهليم85

2010/10/26مجمال نا�ســـــر بن حممد بن عثمــــان الرئي�سى86

2010/10/26ممريــــم بنــــت حممد بـــــن ح�سن87

2010/10/26ممديحة بنت حممــــد بن عثمان الرئي�سيـة88

2010/10/26مزهـرة بنت حممــــد بن عثمان الرئي�سيـة89

2010/10/26ميا�سر بن حممد بن عثمان الرئي�سى90

2010/10/26من�سـار بن حممـد بن عثمــان الرئي�سى91

2010/10/26مخالـد بن حممد بن عثمـان الرئي�سى92

2010/11/21مرامان كي�سافــة بيـــالى93

2011/1/10منا�سر بن علي بن حم�سن بن على املعولـى94

2011/1/10م مرمي بنت علي بن حم�سن بن على املعوليـة95

2011/1/23معبدالغفــور بن بهرام بن لل بخـــ�س البلو�سى96

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية


