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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/6

مبنــــح اجلن�سيـــة العمانيـــة

�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 

متنــــــح اجلن�سيــة العمانيـــة لكــــــــل من الــــواردة اأ�سماوؤهـــــم فــــي القائمـــــة املرفقـــة ، اعتبـــارا 

من التاريخ املبني قرين ا�سمه .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 18 من ربيــع الثاني �سنــة 1437هـ

املـوافــــق : 28 من ينايـــــــــــــــر �سنــة 2016م

  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2006/11/6م  بريـــــــــــــــــــــــــــ�ش كومــــــــــــــــــار نافيــــــــــــــــن �ســــــــــــــــــاه1

2006/11/6م  راميـــــــــــــــ�ش �سانــــــــــــــــدرا ناجــــــــــردا�ش �ســــــــــــــــاه2

2006/11/6م  نافيــــــــــــــــــــن �سانـــــــــــــــدرا ناجـــــــــــــردا�ش �ســــــــــــــاه3

2006/12/20م مــــــــراد بــن اأحمــــــد بن اإبراهيــــــم البلو�ســـــــــــــي 4

2011/7/30م  �سميـــــــــــــــــرة بنــــــــت اأحمـــــــــــــــــــد بــــــــــن ح�سيــــــــــن 5

2011/7/30م  عليــــــــاء حممــــــــد اأ�سلـــــــــــــم خــــــــــــان حممــــــــــــــد 6

2011/7/30م نعيمــــــــة بنــــت عبــــداللـــــه بــن علــــــي بلــحــــــاف 7

2011/7/30معاليــــــــــــــة بنـــــــت خالــــــــــــد بــــــــــــــــن حممــــــــــــــــود8

2011/9/6م حممــــــــد �سالــــــم حممـــــــد منيــــــــــر قري�ســـــــــــي 9

2011/9/6م حممـــد �سعيب حممــــد �سالــم حممـــد منيـــــر10

2011/9/6م حممــد خالــد حممـــد �سالــم حممــد منيــــر11

2011/9/6م �سفــــــــــاء حممـــــــد �سالـــــــــم حممـــــــــد منيــــــــــــــر12

2011/9/6م  ازيــــــــــــــــــــــرا �سهنــــــــــــــــــــاز ن�ســـــــــــــــــــار اأحمـــــــــــــــــــــــد13

2011/9/6م  �سمـــــــــــ�ش ديــــــــــــــن ن�سيــــــــــــر ديـــــــــــن قري�ســــــــــي14

2011/9/6م  اأر�ســــــــــــــــد �سمــــــــــــ�ش ديـــــــن ن�سيـــــــــــــر ديـــــــــــــــن15

2011/9/6م حممــــــــد كيــــــــــــف �سمــ�ش ديـــــن ن�سيـــــــر ديـــــــن16

2011/9/6م  �سميــــــرة بانــــــو �سمـــــ�ش ديــــــن ن�سيــــــــر ديـــــــــــن17

2011/9/6م �سهنــــــــــــــــــــــــــاز بانـــــــــــــــــــــــور غـــــــــــــــــــــــالم نبــــــــــــــــــي18

2011/9/19م�سيـــد �سميــــع ديــــن علــي مقيــم وديــن معيـــــن19

2011/9/19مزبيـــح �سيـــد �سميــــع ديـــن علـــي مقيــــم وديــــــن 20

قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2011/9/19م�سهنــــــاز فاطمـــــــة �سيــــــد ر�ســـــــول �سيــــد قـادر 21

2011/10/1ماأمينـــــــــــــــــة بنــــــت �سيـــــــــــــــف بــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي 22

2011/10/1موحيـــــــــــدة �سبيلـــــــــو �سيـــــــــخ حمــــــي الديـــــــــــن23

2011/10/1ماأمينـــــــة بنــــت حممـــــــد بـــــن فايــــــــز الديــــــــن24

2011/10/1منور الن�ساء بنت �سيخ حمي الدين بن كمــال25

2011/10/1مغو�سيـــــة بيجـــم اأحمــــد علـــي حممـــــد علـــــــي26

2011/10/1ماأختـــــــري بانـــــــو حمبــــوب حمــــــــــــــي الديــــــن27

2011/10/1مراج بيبـــي بنت عمــر بــــن �سهـــداد البلو�سيــــة 28

2011/10/1منــــــــــور جهــــــان يو�ســـــف �سهــــــداد البلو�سيــــــــة 29

2011/12/17م�ســـــــالح بــــــن حممــــــد مو�ســـــى بــــن غــــــــالم30

2012/1/2م ملـــــــــــوك هاتــــــون غـــــــــــالم ر�ســـــــــول قا�ســـــــم 31

2012/1/2ممنــــــــى بنـــــت حممــــــــد بـــن علــــــــــــي الكعبيــــــة 32

2012/1/2مخديجـــــــــــه بنــت ا�سماعيــــــــل بــــن حممــــــــــــــــد33

2012/1/2مريحانـــــه بيجــــم عبـداللطيــف عبـــدال�ستــــــار34

2012/1/2مفاطـمه بنـت ح�سن بن حممد بـن ابراهيـــــم35

2012/1/31م مريــــم بنــت ح�ســـن بــن اأحمـــد العز الديــــن 36

2012/1/31ممها بنت �سقر بن علي بن ح�سيـن ال�سطـي37

2012/2/25محممد بن عبداملنعـم بن حممـد بن الأميـن38

2012/3/11م حممـــــــــد اإبراهـيـــــــــم حممــــــــــد حممـــــــــــــدي 39

2012/9/8ممليكــــــة بيجـــــم �سيــــخ عبــــــداللــــه بكــــــران40
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2012/9/8م  اليلــــــــــــــــــــــــــي جي�ســـــــــــــــــــــــــو�ش �سيـــوبـــــــــــــــــــــــــران 41

2012/9/8م  زهـــــــــــرة بنـــت حممـــــــد بـــن اأحمـــد باخري�ســة42

2012/9/8م   فاطمـــــــــة بـــــي �سعيــــد اأحمــــــــد بـــا اإ�سماعيـــــــــل 43

2012/9/8م عائ�ســــــــــــــــــــــــــــــه مقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الهـــــــــــــــــــــــــــــــــي 44

2012/9/8م  ر�سيـــــة بيجــم بنت اإمام بخـــ�ش بن خميـــــــــــ�ش 45

2012/9/8م  زرينــــــــــــــــــــــــــــــــة عطـــــــــــــــــــــاء اللـــــــــــه حممــــــــــــــــــــد 46

2012/9/8م  ريحانـــــــــــــــــة لياقــــــــــــــت علـــــــــــي اأ�ســـــرف علــــــي 47

2012/9/8من�سيــــــــــــــــــــم بيجـــــــم حممـــــــــــد علــــــــي باوزيـــــــــر 48

2012/9/8منبيلـــه بنت �سافـي بن عبدالرحمـن ال�سقاف 49

2012/9/8م�ساهيــــــــــــــن بيجــــــــم �سيـــــــد يو�ســـــــف حممــــــــــد 50

2012/9/8معي�سـه بنت عبداللـــه بـن خيـران بـن م�سعــــــود 51

2012/9/8مفاطمــــــــــه بنــــت اأحمــــــــــد بن �سعيـــــد رعفيــــــت 52

2012/9/8ممهيـــــــــــــــن غـــــــــــــــــالم حممـــــــــــــــــــد جماعــــــــــــــــت 53

2012/12/31م   ابت�ســــــام بنت حم�ســـــــن بن علــــــــي اجليالنـــــي 54

2012/12/31م مريــــــــــــــــم بنــــــت �سالـــــــــــــــح بــــــــــــــن نا�ســــــــــــــــــــر 55

2012/12/31مغو�سيــــــــة حمبــــــوب �ساحـــــب �سلمـــــان �سيــــــخ 56

2012/12/31مخديجـــــــه بنـــت ح�سن بن �سالـــم امل�سيخيـــــــــــــة 57

2012/12/31مجو�سيـــــــــــــــا بــــــــي ح�ســـــــــــن �سيـــــــــــــــــد حبيــــــــــــب 58

2012/12/31م  وفيقــــــــه بنــــت �سالــــــح بن مو�ســــى قراقيـــــــ�ش 59

2012/12/31م عائ�ســـــــــــــة بنـــــــت �سليمـــــــان بـــــــــــــن قا�ســـــــــــــــــم 60
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