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 حصاة حمر كما يطلق عليها في المجتمع المحلي هي صخرة كبيرة تحيط بها مياه البحر من كل جانب ، تعد الصخرة معلما
 جيولوجيا فريدا من نوعه، وقد اتخذت والية الدقم من هذه الصخرة شعارا لها نظرا ألهميتها كما تعتبر محطة للطيور

 المهاجرة بمختلف أنواعها

حصاة َحَمر
  شعار والية الدقم

 باإلضافة الى انها المنطقة االقتصادية الخاصة األكبر في الشرق األوسط وشمال افريقيا, تبدو الدقم
العرب وعلى بحر  الواقعة على  الدقم  المشروعات االستثمارية,   ايقونة سياحية وسط كم هائل من 
 ضفاف المحيط تكتسب من هذا الموقع ميزة سياحية ال تقل عن ميزاتها االقتصادية,  وتحتوي على
والحدائق الفندقية  والشقق  والمنتجعات  كالفنادق  السياحية  المشروعات  من  متنوعة   مجموعة 

والمرافق السياحية األخرى

أهال بكم في الدقم
وجهتك السياحية المقبلة 

المناخ
طوال المعتدلة  الحرارة   درجات 
االستمتاع فرصة  تمنحك   العام 

 باألجواء

 تمتع باإلقامة الفندقية على الشواطئ  الذهبية
 للدقم مع أنشطة ترفيهية متنوعة أثناء  اإلقامة

وسط تجربة الضيافة العمانية األصيلة

الفنادق

 استرِخ على الشواطئ المتنوعة في طبيعة
في الداخلة  الجبلية  الرؤوس  مثل   الدقم؛ 
 البحر كما في رأس مدركة، والشواطئ ذات
 الرمال الناعمة مثل شاطئ نفون، أو في بر

.الحكمان بوالية محوت

الشواطئ
 تمتع بمشاهدة المها العربية والحيوانات األخرى في
المحمية التي تبعد أقل من ساعتين عن مطار الدقم

محمية الكائنات  الحية والفطرية
رياضة أو  األسماك  صيد  هواة  من  كنت   إذا 
 الغوص فأنت على موعد مع تنوع احيائي بحري
يمكنك كما  المرجانية،  الشعاب  وسط   فريد 

االستمتاع بصيد الشارخة

الحياة البحرية

 تمتع بزيارة أحد أهم المواقع الجيولوجية في
 السلطنة الذي يضم تشكيالت صخرية فريدة
مليون سنة 46 إلى  يصل  عمرها  أن   يعتقد 
تصطف على هيئة تماثيل ملفتة لكل الزوار

حديقة الصخور

وطائر المهاجرة  الطيور  بمراقبة   استمتع 
 الفالمينجو في الدقم وبالقرب من شبه جزيرة
 بر الحكمان بوالية محوت التي تبعد أقل من 3

 ساعات عن مطار الدقم

محمية األراضي الرطبة

 تقع الدقم بالقرب من العديد من المواقع  
السياحية في محافظة الوسطى، وتتميز  
بإطاللتها على بحر العرب، وبوقوعها في 
منتصف المسافة بين مدينتي مسقط  

وصاللة

الموقع

األنشطة المتوفرة الدقم

األنشطة الرياضيةالمشي                                                             الغوص              السباحة           رحالت بحرية        ركوب األمواج        الصيد التخييم



المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمبرنامج العائلة السياحي بالدقم

 ال تفّوت فرصة االطالع على المشاريع االقتصادية الضخمة
 في الدقم مثل الموانئ والمصافي واحظ بفرصة زيارة مبنى
 إدارة الدقم لالطالع على المخطط الشامل للمنطقة والتعرف

على خدمات المحطة الواحدة

 المنطقة االقتصادية    
الخاصة بالدقم



المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمالسياحة في الدقم
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األماكن السياحية
في الدقم

 تعرف على المواقع التي يمكن ك زيارتها اثناء
  وجودك في الدقم

باإلمكان الضغط على الموقع للوصول
  GOOGLE MAPS  إليه عبر خرائط

موقع رياضة المشي الى
 شاطئ السالحف 

مطعم ميسور

فندق اسيان

 فندق المدينة

 فندق كراون بالرا

ميناء الدقم

مستشفى الدقم

مطعم 911

حديقة الصخور

حي صاي التجاري

المطعم الصيني

محمية الكائنات الحية والفطرية
بالوسطى

المحيط للشقق
الفندقية 

صالة بولينج

مخبز الدقم الحديث

المطعم الكوري

مقهى وضحى

  مقهى كواتروو

 شارع العربات المتنقلة لبيع
المأكوالت السريعة

 مخيم شاطئ الدقم
للكرفان والتخييم

 فندق بارك إن

مطار الدقم

شاطئ نفون

مبنى المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

https://goo.gl/maps/QWeA89XjWce9S2DU9
https://goo.gl/maps/pCeYZSob4b6Cr6mp9
https://goo.gl/maps/d642yJKBLSWR6mCb8
https://goo.gl/maps/weDVZTKfuq2EcMVu5
https://goo.gl/maps/Y8KgVv2GQQVgj2Q96
https://g.page/parkinnduqm?share
https://goo.gl/maps/afBhcy3WKC1CEgpG7
https://goo.gl/maps/2g4RomprLxKZsMNo7
https://goo.gl/maps/9mruFjBkhS8PeTpy5
https://goo.gl/maps/5oNGqahV2UhjcdCM7
https://goo.gl/maps/bViJvFeRyNa2YSNr5
https://goo.gl/maps/pBB493C5fk2HpC5f6
https://goo.gl/maps/Jkf8944WkyXygykMA
https://goo.gl/maps/JpK7R89bL56GJBo4A
https://goo.gl/maps/RG6TBZzuUuzvwc2q8
https://goo.gl/maps/qRRRpL8DL7q6vutAA
https://goo.gl/maps/YX4oWdK3ZF54DujS8
https://goo.gl/maps/bU9VcUz4G3FR6cXXA
https://g.page/ocean-hotel-apartment?share
https://goo.gl/maps/EmHmndFNPnLVGZWK8
https://g.page/ocean-hotel-apartment?share
https://goo.gl/maps/U1wqm2F3jkbS9yqe9
https://goo.gl/maps/WeCh7uqg3ucBUiTw5
https://goo.gl/maps/UVqNHcx9YzWr8huw7


المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمالسياحة في الدقم

حديقة الصخور
تعتبر حديقة الصخور من أهم المواقــع الجيولوجية في الســلطنة
 و أبــرز كنــوز الدقــم الطبيعيــة و تبلــغ مســاحتها حوالــي 6٫1 كــم

 مربــع بها  تكوينــات صخرية فريــدة تصطــف علــى هيئــة تماثيــل من
 ,الحجــر الرملــي والحجــر الجيــري ّ تشــكلت بفعــل عوامــل التعرية
 تعتبر الحديقة وجهة سياحية مهمة في الدقم وتقام فيها بعض

الفعاليات

https://goo.gl/maps/NUwmsDqhB67uxSfZ7


المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمالسياحة في الدقم
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اختر وسيلة النقل المناسبة لك ولعائلتك

اختر مكان إقامتك المناسب لك ولعائلتك

النقل واإلقامة في الدقم

استئجار سيارة 5659 9140ذهاب/إيابذهاب/إياب
9922 0332

9911 7111

here_duqm_news

وهناك خيارات أخرى يمكنك 
التعرف عليها في حساب:

مخيم شاطئ الدقمعربات متنقلة -كرفان 9063 2093 96890632093

https://www.omanair.com/om/en
https://mwasalat.om/ar-om/
https://darrbak.com/#DashboardScreen
http://www.booking.com/Share-yLY4yg
https://www.booking.com/hotel/om/city-duqm.html?aid=1258472&checkin=2021-07-17&checkout=2021-07-18&dest_id=-786790&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&label=Share-AR7NF8%401626294208&no_rooms=1&room1=A%2CA
http://www.booking.com/Share-uZIw6u
https://goo.gl/maps/RFjt87run4qnzPs47
https://twitter.com/hereduqmnews?lang=ar


المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمبرنامج العائلة السياحي بالدقم

الفنادق
 تمنحك الدقم خيارات متعددة لإلقامة , تصطــف علــى شــاطئ
مثــل الســياحية  والمشــروعات  الفنــادق  مــن  مجموعــة   الدقم 
الزائر يستطيع  الدقــم،  إن  بارك  ومنتجــع  بــالزا  كــراون   فنــدق 
 قضاء فتــرة العصــر وحتــى غروب الشــمس فــي منتجع بارك إن
يســتمتع وهــو  القهــوة  أو  الشــاي  شــرب  يمكنه  حيــث   الدقــم 
تناول يمكنه  كمــا  الدقم،  قبالــة شــاطئ  بــاردة  هــواء   بنســمات 
 العشــاء في فنــدق كراون بالزا في الهــواء الطلــق، او اختيار أحد

  الفنادق األخرى والشقق الفندقية األخرى المنتشرة في الدقم
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المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمالسياحة في الدقم

راحيل للمناسبات
itsraheelsway

ليلة بدوية تحت النجوم
izbat_almaha

ركوب القوارب بميناء الدقم

مركز عمان للبولينج
مركز للتسلية وتنظيم األنشطة والفعاليات

جوالت بالقوارب للعائالت

تنظيم المناسبات
الدقم مدينة المستقبل السياحية

https://www.instagram.com/itsraheelsway/
https://www.instagram.com/izbat_almaha/
https://goo.gl/maps/QNbEZ4VHNw2VjMtb8


الشواطئ
مثل الدقم ؛  في  طبيعة  المتنوعة  الشواطئ  على   استرِخ 
مدركة، رأس  في  كما  البحر  في  الداخلة  الجبلية   الرؤوس 
 والشواطئ ذات الرمال الناعمة مثل شاطئ نفون، أو في بر

 الحكمان بوالية محوت
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الوصول للدقم عبر مطار  
الدقم أو الطريق البري

01

تناول العشاء في أحد المطاعم
االسيوية 

06
االستمتاع بزيارة حديقة

الصخور 

05

 زيارة الحوض الجاف
 وميناء الدقم

08
ممارسة رياضة المشي

الهايكنج 

09
التسوق في حي صاي التجاري

10

 زيارة سوق الجمعة التقليدي
11

الذهاب في رحلة بحرية
لحصاة حمر 

07

اختيار أحد الفنادق على
شاطئ الدقم

02
الذهاب الى مخيم شاطئ الدقم

مع األطفال 

03
زيارة أحد المخيمات البدوية وشرب

حليب الجمال 

04

البرامج السياحية المقترحة للعائالت
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تجربة الحياة البدوية
بوجبة واالستمتاع  حليبها  وشرب  الجمال  ركوب  بتجربة   تمتع 
 "العرسي" الشعبية مع دفء النار واالستمتاع بمشاهدة النجوم

   من خالل قضاء ليلة في أحد المخيمات البدوية



10

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمالسياحة في الدقم

حقائق مثيرة

شباك في  احدب  عربي  حوت  علق  2021م،  يناير   18  في 
 بالقرب من ميناء الدقم. وقد قام فريق عمل مختص من عدة
 جهات من تحديد مكان الحوت وتحريره من هذه الشباك الى
 المحيط خالل يومين فقط. ولتخليد هذه الذكرى تم تصميم

نسخة حصرية من القمصان واألكواب كتذكار لهذا الحدث

 مع االقتراب من الصخور من أي اتجاه كان، قد ترى
اخري هيئات  أو  لحيوانات  ترمز  قد  مختلفة   اشكال 
الشخصية تشبه  التي  "سنوبي"  صخرة   وأشهرها 

الكرتونية القديمة

صخرة سنوبي

الحوت األحدب  العالق

هل تعلم



للتواصل واالستفسار يرجى زيارة موقعنا  
االلكتروني او التواصل معنا عبر
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+968 7220 0636

لالستفسار

info@duqm.gov.om

www.duqm.gov.om

https://www.duqm.gov.om/


info@duqm.gov.om

+968  22 22  2 252 www.duqm.gov.om

sezaduqm

https://www.duqm.gov.om/
https://twitter.com/sezaduqm?lang=en



