
   حمية جبل قهوان الطبيعية م

 الموقع : محافظة جنوب الشرقية .

  2كم289,5المساحة :  

م ,  21/9/2014أعلنت كمحمية في 

بموجب المرسوم السلطاني رقم 

50/2014  

 موارد المحمية:

 وأودية جبلية سلةسلالموارد الفيزيائية: 

 .وتكوينات جيولوجية مهمة و مواقع أثرية

ن الثدييات البرية مالموارد الحيوية: 

التي تعيش في المحمية: الوعل 

العربي والغزال العربي، والثعلب األحمر 

والثعلب الجبلي والوشق والذئب 

العربي والنمس والقط البري و األرنب 

و يتواجد عدة  البري والقنفذ اإلثيوبي.

 أنواع من الطيور و الزواحف و الحشرات.

 

عتم : المثل وتتواجد أنواع من األشجار 

والسدر والسمر والغاف والتين البري 

والقفص واللثب و الشوع  عوالضج

والقطف والشحس والغالس ) المحالح( 

 والقصد والسرح .

 

إن الدوافع األساسية إلعالن جبل 

قهوان كمحمية طبيعية ذات أهمية 

خاصة هي حماية النظم البيئية 

الطبيعية للمنطقة والحياة الفطرية 

جد بها وخاصة حيوان النادرة التي تتوا

الوعل العربي وتحقيق التنمية 

المستدامة لصالح األجيال الحالية 

 .والقادمة في السلطنة

 

 

 

Jabal Qahwan Nature Reserve 
 

Governorate of south Eastern 

 

Area: 289.5 KM2 
 

Declaration on 21/09/2014  
 

The  Resources: 

Physical Resources: 

Mountains, Wades, important 

archaeological sites and 

geological formations 

 

Biodiversity Resources: 

Mammals : Arabian Thar, the 

Arabian gazelle , red fox, 

blandford fox, Caracal, Arabian 

wolf, Golding cat, hare and the 

Ethiopian hedgehog. 

 

There are several species of 

birds, reptiles and insects  

 

These plants are found such as : 

ziziphus spina, acacia tortilis, 

Prosopis cineraria, Moringa 

pevegrina, Olea europaea, 

Maerua crassifolia and 

Acridocarpus orientalis.   

 

The basic motivation for the 

declaration of Jabal Qahwan 

Nature Reserve of particular 

interest is the protection of the 

natural ecosystems of the nature 

and rare wildlife that resides with 

the private animal Arabian Thar 

and achieve sustainable 

development for the benefit of 

present and future generations in 

the Sultanate 



األراضي الرطبة بمحافظة حمية م

    الوسطى

 

 الموقع: محافظة الوسطى .

  2كم 3400المساحة:  

م ,  21/9/2014أعلنت كمحمية في 

بموجب المرسوم السلطاني رقم 

51/2014  

 

 موارد المحمية:

شبه جزيرة بها الموارد الفيزيائية: 

سهول حصباء وسهول ساحلية وداخلية 

ت ضخمة من الملح )السبخة( ومسطحا

من الطمر وبعض البحيرات ذات المياه 

  المالحة

تم تسجيل أكثر من الموارد الحيوية: 

نوعاً من الطيور في المسطحات  140

الغرينية في المحمية وتعد هذه 

المسطحات الغرينية بأنها أهم األماكن 

الشتوية لطيور الشواطئ في عمان 

المهمة ها تعتبر من المناطق .كما أن

لشرق األوسط، وقد زارها للطيور في ا

الكثيرون من مراقبي الطيور والمهتمين 

 .من مختلف المنظمات البيئية الدولية

د ثالثة أنوع من السالحف كما توج

وهي الخضراء والريمانية  البحرية

تنتشر أشجار القرم ووالزيتونية, 

 والطحالب والحشائش البحرية والمرجان

 .و أنواع مختلفة من النباتات

  

 

 

 

 

 

AL Wusta Wetland Reserve 

Al wusta Governorate 
 

Area: 3400 KM2 
 

Declaration on 21/09/2014  
 

The Resources: 

Physical Resources: 

Peninsula by gravel plains and 

coastal plains and interior of salt 

and some lakes with salt water 

 

Biodiversity Resources: More 

than 140 species of birds are 

recorded in the protected area.  

 

It is also considered one of the 

important feeding areas in the 

Middle East ( transition zone) . 

 

There are also three types of sea 

turtles exist there which are  

green turtle, olive Ridley and 

Loggerhead turtle. Moreover 

there are  mangroves, algae, sea 

grass, coral and different types of 

plants distributed around the 

nature. 

 

 

 

 

 

 



 قائمة بأسماء المحميات الطبيعية في سلطنة عمان

 م
 اسم المحمية

Name of Nature Reserve 

 مساحة المحمية

Area ( km
 2 

) 

يخ  اإلعالنتار  

Date of 

Proclamation 

 الموقع

Location 

1 

 محمية القرم الطبيعية

AlQurm Nature Reserve 
900 m

2
 10/9/1975 

 والية بوشر –محافظة مسقط 

 

Goverorate Muscat – 

wilayat Bousher 

محمية الكائنات الحية والفطرية  2

 بالمنطقة الوسطى

AL wusta Wild life Reserve 

2824.3   18/1/1994 

 والية هيما –محافظة الوسطى 

 

Governorate AlWusta- 

Wilayat Haiyma 

3 

 محمية جزر الديمانيات الطبيعية

Daymanyiat Islands Nature Reserve 
203 3/4/1996 

والية  –محافظة جنوب الباطنة 

 بركاء

Governorate South 

AlBatinah/ Wilayat Barka 

4 

 محمية السالحف

Turtle Reserve 
120 23/4/1996 

والية  –محافظة جنوب الشرقية 

 صور

Governorate South 

Eastern- Wilayat Sur 

 

 

 م
 اسم المحمية

Name of Nature Reserve 

مساحة 

 المحمية

Area ( km
 2 

) 

 تاريخ  اإلعالن

Date of 

Proclamation 

 الموقع

Location 



5 
 محمية جبل سمحان

Jabal Samhan Reserve 
4500 28/6/1997 

 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

6 
 محمية خور المغسيل

Khawr Mughsayl 
600 m

2
   28/6/1997 

 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

 محمية خور البليد 7

Khawr Baleed 
1 28/6/1997 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

8 
 محمية خور صولي

Khawr Sawli 
1 28/6/1997 

 محافظة ظفار

 

Governorate of Dhofar 

9 
 محمية خور الدهاريز

Khawr Dahareez 
600 m

2
 28/6/1997 

 محافظة ظفار

 

Governorate of Dhofar 

10 
 محمية خور طاقة

Khawr Taqah 
1.07 28/6/1997 

 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

 محمية خور روري 11

Khawr Rawri 
8.2 28/6/1997 

 افظة ظفارمح

Governorate of Dhofar 

 محمية خور عوقد 12

Khawr Awqad 
160 m

2
 28/6/1997 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

 محمية خور القرم الصغير 13

Khawr Qurum AlSagheer 
350 m

2
 28/6/1997 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

 محمية خور القرم الكبير 14

Khawr Qurum AlKabeer 
140 m

2
 28/6/1997 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

15 

 حديقة  السليل الطبيعية

ALSaleel Natural Park 
220 28/6/1997 

والية  –محافظة جنوب الشرقية 

 الكامل والوافي

Governorate of south 

Eastern - Wilayat 

AlKamil Wa AlWafi 

عيةمحمية الجبل األخضر للمناظر الطبي 16  

Al Jebal Al AKhdar Scenic 

Reserve 

122 17/8/2011 

 والية نزوى –محافظة الداخلية 

Governorate Interior- 

Wilayat Nizwa 

 21/9/2014 3400 محمية االراضي الرطبة 17
 محافظة الوسطى

Al wusta Governorate 



 

 مناطق ذات أهمية خاصة

Areas of particular interest 

 مناطق ذات أهمية خاصة م

Areas of particular interest 

 المساحة 

Area ( km
 2 

) 

 التاريخ  

Date  

 الموقع

Location 

1 

 طبيعيةال السرين
Al-Sereen   

670 1976 

 

 محافظة مسقط

Governorate of Muscat 

2 

 الشجر رأس
Ras AlShajer 

93 1985 

 

 محافظة  مسقط 

Governorate of Muscat  

3 

 خور صاللة
Khawr Salalah 

600  m2 1986 

 

 محافظة ظفار

Governorate of Dhofar 

4 
 الخوير الطبيعية

Al-KHawair 
4.2 2006 

Governorate of Muscat 

Governorate - Wilayat 

Bousher 

 

 

 

 جدول يوضح النسبة المئوية لمساحة المحميات الطبيعية

 

  % النسبة Km2المساحة  الموضوع م

 مساحة السلطنة 1

km2 

309500 

 
 

 مساحة المحميات الطبيعية 2
km2

 
11690.07 3.777 

AL Wusta Wetland Reserve 

18 

 محمية جبل قهوان الطبيعية

Jabal Qahwan Nature 

Reserve 

289.5 21/9/2014 

 محافظة جنوب الشرقية

Governorate of south 

Eastern 

 



 0.25 767.2 مساحة المناطق ذات األهمية الخاصة 3

مساحة المحميات الطبيعية والمناطق ذات  4
 األهمية الخاصة

km2
 

  

 

 

 


