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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2017/28

مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة

�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 

متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة اأ�سماوؤهـم فــي القائمـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 26 مـن رم�ســــان �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 21 مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــمم

اأحــــالم زاهــــــــر �سعيــــــــــــــــد عــــــــزان الرواحيـــــــــــــــة1

اأحمــــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــد2

اأ�سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد3

اأ�سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا�سلــــــــــــــــــــــــــــــــــم4

اآلء حممــــــــــــــــــــــــــــــــد اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــــــــد5

بدريــــــــــــة زاهـــــــــر �سعيـــــــــــد عــــــــــزان الرواحيـــــــــــــة6

حت�سيـــــــن حممــــــد اإ�سماعيـــــل حممـــــد عثمــــــــان7

جميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حممــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــــــــــــــم8

جـــــــــــــــــو�س بــــــــــــــي عبداحلميــــــــــــــــد بيتجــــــــــــــــاري9

جويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــف كوتينهـــــــــــــــــــــــو10

ح�سنـــــــــــــه حممـــــــــــــــــد �سعيــــــــــــــــد بـــــــــن عبــــــــــــــــــده11

ح�سيــــــــــــــــــــن حممــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــد12

ح�سينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لل حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لل13

حليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد14

خالــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــد15

رابيـــــــة بيبـــــي فقيــــر حممــــد غـــــالم حممــــــــــــــــد16

رخ�سانـــــــــــــة بيجــــــــــــــــم عبدالقيـــــــــــــــوم رحيــــــــــــــم17

ر�ســـــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــد �سعيـــــــــــــــــــــد جيــــــــــــــــــداح18
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تابــــع : قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــمم

ر�سيــــــــــة بيجــــــــــــم عبدال�سـتــــــــار حممـــــــــــــــد عمــــــــر19

�سالــــــــــــــــــــــم عي�ســــــــــــــــــــــــــى اأحمـــــــــــــــــــــــــد املغربـــــــــــــــــــــي20

�سهــــــــــــــــــــــام رجــــــــــــــــــــــــب حممــــــــــــــــــــد اجلابريــــــــــــــــــــة21

�سريفـــــــــــة بـــــي �سيــــــــخ �سابــــــــــــر �سيــــــــــــــــخ مولـــــــــــــى22

�سهنــــــــاز بيجــــم �سيـــــــــخ جعفــــــــــر جمــــــــال الديـــــــــن23

طاهـــــــــــرة فاطمــــــــــــــة ميـــــــــــــــر اإعجــــــــــــــــاز علــــــــــــــــــــي24

عاليــــــــــــــــــــــــــــــــا اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــري25

عبدالقــــــــــــــــــــادر حممــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــد26

عـــــــــــــزان زاهـــــــــــر �سعيــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــزان الرواحــــــــــــي27

فاطمــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــد28

فاطمــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــد �سعيــــــــــــــــــــــد جيـــــــــــــــــــــــداح29

فاكهــــــــــــــــــــة ناجـــــــــــــــــــــي �سعــــــــــــــــــــــــــــــــد عبـــداللــــــــــــــــــه30

فرحيـــن بيجـــــــــم حممـــــد معيــــــــن الديــــــــن خـــــــــــان31

فريــــــــــــــن بيبــــــــــــي حممـــــــــــــد عثمــــــــــــــان اأكبـــــــــــــــــــــــر32

ف�سيلـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــي ها�ســــــــــــــــــــــل الهنائيـــــــــــــــــــــــــــة     33

فوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ح�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن34

فوزيــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــد يحيـــــــــــــــــــــى �سالــــــــــــــــــــح35

كــــــــــــــــــــارون بــــــــــي �سيــــــــــخ ا�سماعيــــــــــــــل حممـــــــــــــــــــــد36
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ال�ســـــــــــــــم  م

كلثــــــــــــــــــوم يو�ســــــــــــــــف عبـــداللــــــــــــــه البلو�سيـــــــــــــــــة37

لبنـــــــــــــى فيــــــــــــــــروز خـــــــــــــــــــــان عزيـــــــــــــــــز خـــــــــــــــــــان38

حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد39
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