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تقـــدم محمية المرزوم للصيد فرصة فريدة من نوعها في العالم لُعشـــاق 
الصقـــارة، والصيـــد التقليـــدي، حيـــث يمكنهـــم أن يعيشـــوا تجربـــة تراثية 
ســـياحية، مـــن خـــالل توفيـــر بيئة مالئمـــة وآمنـــة للصقاريـــن والمهتمين 

باألنشـــطة األخـــرى ذات الصلة. 

تقـــع محمية المـــرزوم في منطقـــة الظفرة من إمـــارة أبوظبي، وتبعـــــــد 
نحــــــو ساعــــــة بالسيارة عن مدينة أبوظبي، وتســـتقبل الزوار في موسم 
الصيـــد )مـــن 1 نوفمبر حتـــى 15 فبراير ســـنويًا(، لمدة 7 أيام أســـبوعيًا، 

وذلـــك خـــالل فترتين للصيد فـــي اليوم )صباحية ومســـائية(. 

يتـــم اســـتقبال الـــزوار ضمن فرق للصيـــد، بحيث يكون مـــع كل فريق عدد 
2 صّيـــاد محتـــرف، ويتـــم التنقـــل داخل المحمية عبر اســـتخدام الســـيارات 
الكالســـيكية أو الســـيارات الخاصـــة بالمجموعـــات، حيـــث تعتبـــر المحمية 
منتجعـــًا طبيعيًا يتيح لـــزواره اصطياد الحبارى واألرانـــب، فضاًل عن التجول 
فـــي مختلف أرجاء المحمية ذات المســـاحة الشاســـعة والتـــي تقدر بـ923 

كيلومتـــرًا مربعًا. 

وتقتصـــر اإلقامـــة على الخيـــم التقليديـــة، كما يتـــم التركيز علـــى الصيد 
بالصقـــور والســـلوقي مـــن خالل أطـــر الصيـــد التقليدي دون االســـتعانة 

بأية أســـلحة مهمـــا كانت.







أنشـــئت محمية المرزوم في ديســـمبر 2015م كمنطقة خاصة بالصيد التقليدي، 
وتقـــع المحميـــة في منطقـــة الظفرة بإمـــارة أبوظبي، وتبعد مســـافة 80 - 100 
كيلومتـــرًا عن مدينة أبوظبي، وتقدر مســـاحتها اإلجمالية بنحو تســـعمائة وثالثة 

وعشـــرون كيٌلومتـــر مربع، وقد تم تســـييج الموقع بالكامل.

الهدف من المحمية

•   المحافظة على البيئات الطبيعية التي تأويها المنطقة المحمية 
•   حماية عناصرها الحيوية والجيولوجية 

•   تعزيز برامج إعادة توطين األنواع البرية المهددة باالنقراض
•   تخصيص المحمية كموئل للصقارة باألسلوب التقليدي

األنواع الحيوية في المحمية

•   تضم المحمية نباتات )الغضا، الرمث، الشنان، الحاذ(  
•   العديد من النباتات البرية التي  تنمو في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي

•   الحيوانـــات التـــي تعد منطقـــة الظفرة موئـــاًل تعيش فيـــه، )كاألرانب، طيور، 
الغزالن، الحبـــارى، الظبي(

شروط الصيد في المحمية ومواسمه 

•   تســـتقبل المحميـــة الزوارخالل موســـم الصيد في الفترة )مـــن نوفمبر لغاية 
منتصف فبراير ســـنويًا(

•   يتم استقبال الزوار ضمن فرق للصيد برفقة صياد محترف
•   توفر المحمية المبيت في مخّيم خاص، مقابل رسوم رمزية

•   علـــى جميـــع ُمرتـــادي المحميـــة التقّيـــد بقانـــون الصيـــد في إمـــارة أبوظبي 
ضمـــن إطـــار الصيد الُمســـتدام

•   االلتـــزام ببعض الشـــروط الضروريـــة التي تّم اعتمادها بمـــا يكفل نجاح تجربة 
للجميع الصيد 

•   عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية وما تحتويه من كنوز طبيعية
•   عدم التسبب بأي إزعاج أو إيذاء للحياة البرية أو األشجار أو النباتات



1,050 رسوم دخول السيارة

1,050 رسوم استخدام سيارة كالسيك 

1,260 صيد الحبارى

850 صيد االرنب

1,050 مخيـــم النخبـــة )3 اشـــخاص بالخيمـــة الواحـــدة مـــع وجبـــة 
شـــخص( لكل  فطـــور 

750 مخيـــم ملكـــي – الليلـــة للشـــخص الواحـــد شـــاملة وجبة 
فطـــور وعشـــاء فقـــط ) اقل عـــدد 5 اشـــخاص(

375 مبيت العمال واالطفال بالمخيم الملكي لليلة الواحدة

1,575 مقيال خاص

262.50 طبخ صيد الزائر للشخص الواحد

105 وجبة غداء للشخص الواحد

105 وجبة عشاء للشخص الواحد

262.50 وجبة لحم ظبي

1,575 ذبيحة

*مالحظة: االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة  5 %

من نشاطات المحمية

•   تنظيـــم رحالت للمجموعات الســـياحية، بهدف التعّرف علـــى الطرق التقليدية 
بالصقور للصيد 

•    تنظيـــم رحـــالت لطلبـــة المـــدارس للتعرف علـــى المـــوروث الثقافي الخاص 
بالصيـــد بالصقور

قائمة السعار





محمية المرزوم للصيد
Al Marzoom Hunting Reserve
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