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 مقدمة:
 الحرب بعد خاصة ، الماضي القرن من الثاني النصف خالل سريعا تطورا السياحة ظاهرة عرفت   

 قطاع على إيجابا الخدمات قطاع مجاالت من العديد شملت التي التطورات انعكست إذ ، الثانية العالمية

 نظرا ، العالم دول أغلب عند هامة مكانة بذلك لتحتل شهدته، الذي الكبير النمو على ساعدها ما السياحة

 من واحدة السياحة تعد بهذاو ، واالجتماعية االقتصادية الجوانب على والمختلفة االيجابية تهاالنعكاسا

 قطاع باعتبارها الدولية التجارة في القطاعات أهم من اليوم أصبحت فقد ، العالم في نموا الصناعات أكبر

 للعمالت مهما مصدرا و المدفوعات ميزان تحسين و ، الوطني الدخل زيادة في مهما دورا يلعب إنتاجي

 . االقتصادية التنمية برامج لتحقيق هدفا و ، العاملة األيدي لتشغيل فرصا و ، الصعبة

إقليميا و ساعدته على استقطاب السياح ات طبيعية على قدر من األهمية يتوفر إقليم الحسيمة على إمكاني

إال أنه منذ ذلك التاريخ عرف اإلقليم تجربة سياحية رائدة ت ية الثمانيناات إلى غاففي بداية الستين دوليا.

ونظرا لتقادم  أكثر تنافسية بعدة مناطق بالمغرب سياحيةنتيجة تطور أنشطة عرف مراحل تراجع متتالية 

إلى أن وصل إلى مرحلة اليأس في أوائل  السياحة الشاطئية موسميةالبنيات السياحية المحلية و 

 التسعينات نتيجة الظروف الدولية التي أثرت بشكل عام على السياحة الوطنية و المحلية بشكل خاص.

ف اإلقليم بعض اإلصالحات و اإلنجازات في البنية السياحية التي أعطت نفسا جديدا للتنمية بعد ذلك عر

حقيقي للسياحة نظرا لإلمكانيات المتاحة في . إال أن هذه الوضعية ظلت غير كافية لإلقالع الالسياحية

ه قطبا سياحيا منمقارنة مع ما يزخر به اإلقليم من مؤهالت متنوعة قادرة أن تجعل االستثمار السياحي 

دون األخذ بعين االعتبار التنوع  بحيث ظلت تعتمد على السياحة الشاطئية ذات الطابع الموسمي ،بامتياز

ترتكز من جهة على  -تطبيق استراتيجية حكيمة و فعالة السياحي بين ما هو شاطئي و جبلي ودون 

، وترتكز من لبلدان األخرىااقي التجارب الناجحة في البلدان المطلة على حوض البحر المتوسط و ب

تطمح إلى دخول سوق السياحة الدولية وتحويل المنطقة إلى أحد  - جهة أخرى على السياحة المستدامة

 مراكز الجذب السياحي من الدرجة االولى.
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 مؤهالت البنية السياحيةأوال : 

 الوحدات الفندقية ودور اإليواء .1

على بنية فندقية مهمة ومتنوعة، تتكون من فنادق مصنفة وأخرى غير يتوفر إقليم الحسيمة 

وتتوزع لى شقق مفروشة ودور للضيافة منتشرة في عدد من قرى االقليم.إضافة مصنفة باال

 البنية الفندقية على هذا النحو:

 نجوم خمس وحدات 4عدد الفنادق من صنف -

 نجوم أربع وحدات 3عدد الفنادق من صنف  -

 ادق من صنف نجمتين خمس وحداتعدد الفن-

 عدد الفنادق من صنف نجمة واحدة خمس وحدات -

 وحدة فندقية 37في حين يبلغ عدد الفنادق الغير المصنفة 

ويصل عدد اإلقامات المفروشة  سبع إقامات وأما عدد المأوي ودور الضيافة فيبلغ عددها 

 ست وحدات.

سرير للوحدات الفندقية المصنفة )  1713عدد األسرة التي توفرها هاته الوحدات هي -

سرير بالنسبة للوحدات الفندقية الغير  1252المأوي(  و  –اإلقامات المفروشة -الفنادق

 المصنفة

 الوحدات المصنفة: -أ

 

                                                             Hôtels                            الفنادق -

Etablissements 

 

Catégorie 

 

 

Cham/Suites/ 

Appartements 

 

Lits/ 

Places 

 

Adresse 

 

Téléphone/Fax 

Hôtel  

Al Hoceima Bay 

4* 

 

85 chambres 

6 suites 

 

182 

 

Plage Sfiha, Commune Urbaine d’Ajdir, 

Province d’Al Hoceima 

Email : alhoceimabay@hotelsatlas.com 

 

Tél : 053984 2000 

Fax : 0539802012 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
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Hôtel Tidghine 4* 

 

65 chambres  

3 suites  

12 bungalows 

160 

 

Centre Issaguen,caîdat Ketama 

Province d’Al Hoceima  

E-mail : hoteltidghine@gmail.com 

 

 

Tél : 0539813132 

 05 39 81 3227/32 

Fax : 0539813266 

Hôtel Mira Palace 4* 

 

41 chambres 

04 suites 

86 

Quartier Mirador 

Al Hoceima 

E-mail:h.mirapalace@gmail.com 

 

Tél : 0539840084 

 0539841286 /87 

Fax : 0539841288 

Hôtel Mohammed V 4*  

 

16 chambres 

5suites 

 

26 

Place Mohamed VI 

Al Hoceima 

E-mail :   

frederic.massoubre@accor.com  

(Directeur) 

h9676@accord.ma   (Réservation) 

Site Web : hotelsaccor.com 

Tél : 0539982233/34 

Fax: 0539983314  

Mercure Quemado 

Resort 
4*  190  380 

Plage Quémado,  

Al Hoceima 

E-mail :   

frederic.massoubre@accor.com   

 

Tél : 0539842200 

Gsm : 0663474736 

Fax: 053984 2201 

 

Hôtel la Perla 

 

3* 

30 chambres 

5 suites 

61 

 

Bd Tarik Ben Ziad,  

Al Hoceima 

E-mail:  hotel.perla@gmail.com 

Tél : 0539984513 

Fax: 0539984512 

Hôtel Basilic 3* 

41 chambres 

5 suites 

82 

N° 131, Boulvard abdelkarim Al 

Khattabi,  

Al Hoceima 

E-mail: hotelbasilic@gmail.com 

Tél : 0539 98 00 83/ 84/ 

85/ 86 

Fax : 0539 98 00 87 

Hôtel Amir Plage 3* 

20 chambres 

7 suites  

4 appartements  

71 

Plage Matadero. 

Al Hoceima 

Email Elbachrioui_2007_10@hotmail.co

m 

Tél : 0539 98 32 90 

Fax: 0539 98 53 48 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
mailto:hoteltidghine@gmail.com
mailto:h.mirapalace@gmail.com@hotel-
mailto:h9676@accord.ma
mailto:hotel.perla@gmail.com
Tel:0539%2098%2045%2013
mailto:contact@hotel-basilic.com
Tel:0539%2098%2000%2083
mailto:Elbachrioui_2007_10@hotmail.com
mailto:Elbachrioui_2007_10@hotmail.com
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Hôtel La Perla Bleue 3* 

08 chambres 

08 suites 

32 

Quartier Cala Bonita, 

Al Hoceima 

 

 

Tél : 0539 98 25 39 

GSM : 0671 39 81 86 

 

Hôtel 

Al Maghreb 

Al Jadid 

 

2* 36 chambres 72 

56, Bd Mohamed V 

Al Hoceima 

E-mail : Hotel_maghrebjadid@hotmail.fr 

Tél : 0539 98 25 04 

Fax : 0539 981479 

 

Hôtel National 

 

2* 16 chambres 32 

23, rue Tetouan 

Al Hoceima 

Email : soyac_sarl.au@hotmail.com 

 

Tél : 0539 98 21 41 

Fax: 0539 98 26 81 

Hôtel Al Khouzama 

 

2* 21 chambres 42 

Angle Rue Al Andalouss et Rue Al 

Mouahidine,  

Al Hoceima 

E-mail  : hotelalkhouzama@hotmail.com 

Tél : 0539 98 5681 

Fax: 0539 98 5696 

Hôtel Villa Florido 2* 16 chambres 32 

40, Place du Rif 

Al Hoceima 

E-mail :florido@alhoceima.com 

Tél : 0539 84 0847 

Fax: 0539 84 0848 

 

Hôtel La Marina 2* 33 chambres 56 

Hay Cala Bonita Lotissement 

 Al Ferdaouss. 

Al Hoceima 

E-mail: contact@lamarina.ma 

Tel : 0539 84 0189 

Fax: 0539 84 0191 

G.SM :0673 21 91 11 

Hôtel Marrakech 1* 10 chambres 17 

Angle Bd Med V et Rue Al Mojahid 

Abdelah Hammou, 

Al Hoceima 

Tél : 0539 84 06 33 

G.S.M :0678 38 30 88 

 

Hôtel Annexe Al 

Khouzama 

 

1* 11 chambres 22 

Bd Mohamed V Passage Soussan 

Yakoubi n°4, 

Al Hoceima 

E-mail : hotelalkhouzama@hotmail.com 

Tél : 0539 98 56 81 

Fax: 0539 98 56 96 

Hôtel Nekor 

 

1* 23 chambres 34 

20, Rue Tahanaoute, Place du Rif 

Al Hoceima 

Tél &Fax: 

 05 39 98 30 65 

 1* 12 chambres 24 Quartier Cala Bonita Tél : 05 39 98 0814 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
mailto:Hotel_maghrebjadid@hotmail.fr
mailto:hotelalkhouzama@hotmail.com
mailto:hotelalkhouzama@hotmail.com
mailto:florido@alhoceima.com
mailto:contact@lamarina.ma
mailto:hotelalkhouzama@hotmail.com
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Hôtel Al Munecar 

 

 Al Hoceima Fax : 05 39 980813 

G.S.M :0668 14 77 80 

Hôtel Antwerpen 1* 17 chambres 33 

24, Rue d’imzouren,  

Al hoceima 

Tél : 0638 09 41 60/060 

01 91 82 

 

                                           Résidences Hôtelièresاإلقامات  المفروشة -

Etablissements 

 

Catégorie 

 

 

Cham/Suites/ 

Appartements 

 

Lits/ 

Places 

 

Adresse 

 

Téléphone/Fax 

Résidence Hôtelière 

Chafarina’s Beach 

  

1ère 

categorie 
20 suites 80 

Commune d’Izemmouren 

Plage de Tala Youssef, BP : 217 

Province d’Al Hoceima  

E-mail: chafarinas.beach@menara.ma           

 

Tel : 0539 8416 01/04 

Fax : 05 39 8416 05 

Résidence Hôtelière 

Palm Beach 

2ème 

catégorie 

04 

Appartements 

06 chambres 

12 

Souani, Commune d’Ait Youssef Ou Ali 

Province d’Al Hoceima  

E-mail : palmbeachmotel@gmail.com 

GSM : 0652 94 28 82 

0662 34 66 46 

Résidence Hôtelière 

BLOOM 

2ème 

catégorie 

10 

appartements 

10 chambres 

 

36 

Angle Avenue Hassan II, et Rue Anoual 

Al Hoceima  

GSM : 06 67 76 84 40 

Résidence Hôtelière 

Noumedia 

 3ème 

Catégorie 

4 Appartements 

8 Chambres  

16 

60, Rue Al Alaouyin  

Al Hoceima 

E-mail: rhnoumedia@hotmail.com 

Tél /Fax : 0539 98 57 41 

GSM : 0661 18 78 09 

Résidence Hôtelière 

Rifiéra 

3ème 

Catégorie 

8 appartements 

09 chambres 

 

18 

Rue Ifrane N°8 

Al Hoceima  

GSM : 06 33 62 18 68 

Résidence Hôtelière 

Puerto Marino 

3ème 

Categorie 

8 Appartements 

8 chambres 

16 

28, Rue Anoual, 

Al Hoceima 

Tél/Fax : 0539 98 40 75 

GSM : 0661 32 27 34  

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
mailto:chafarinas.beach@menara.ma
mailto:rhnoumedia@hotmail.com
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E-mail: puertomarino@hotmail.fr 

Résidence Hôtelière 

Al Jazira 

3ème 

Catégorie 

08 

Appartements 

13 chambres 

26 

N°192, Hojrat Nekor 

Al Hoceima 

 

Tél : 05 39 84 14 05 

GSM : 065 83 97 02  

 

 

      Hôte                                          ’Gîtes et Maison dالمأوي ودور الضيافة

     

Etablissements 

 

Catégorie 

 

 

Cham/Suites/ 

Appartements 

 

Lits/ 

Places 

 

Adresse 

 

Téléphone/Fax 

Auberge  

Casa Paca 

2ème 

Catégorie 

 

8 chambres 

 

 

14 

 

 

Douar Ajdir, Commune urbaine d’Ajdir, 

Province d’Al Hoceima 

E-mail : info@casapacamarruecos.com 

www.casapacamarruecos.com 

Tél   : 0539 80 27 32 

GSM : 0673 86 75 01 

Gîte Jnanate 
2ème 

Catégorie 

2 chambres+ 1 

séjour 
12 

Douar Jnanate C/R de Beni Boufrah 

Province d’AL-Hoceima 

E-mail : gitejnanate@gmail.com 

 G.S.M:0666 75 45 

30 

Gîte Adouze 
2ème 

Catégorie 

1 chambre + 1 

salon 
8 

Douar Ikhantouren 

C/R de Rouadi 

Province d’AL-Hoceima 

E-mail : ikhantouren@yahoo.fr 

 G.S.M :06 76 93 

2113/0670 88 31 69 

     06  67 49 61 85   

 Fax : 05 39 98 18 33 

Gîte Taounil 
2ème 

Catégorie 

2 chambres  

+  1 séjour 

 

10 

 

Douar Taounil 

C/R de Rouadi 

Province d’AL-Hoceima 

E-mail : picadetaounil@yahoo.com 

 G.S.M:0667 65 90 

47 

Fax : 0539 98 18 33 

Gîte Colina Del 

Viento 

2ème 

Catégorie 

03 chambres+ 1 

séjour 
11 

Douar Itsouliyen, Commune Rurale 

d’Izmouren, Province d’AL-Hoceima 

E-mail : musta_80@hotmail.es 

GSM : 06 15 43 65 

00 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
mailto:info@casapacamarruecos.com
http://www.casapacamarruecos.com/
Tel:0539
mailto:gitejnanate@gmail.com
mailto:ikhantouren@yahoo.fr
mailto:picadetaounil@yahoo.com
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Gîte Tadart N’Rais 

Ali 

2ème 

Catégorie 

03chambres+ 1 

séjour 
10 

Douar Adouz, Commune Rurale de 

Rouadi, 

Province d’Al Hoceima 

 

GSM : 0672 84 

39 17 

 

 

        Hôtels Non Classés                                        الفنادق الغير المصنفة -ب

Nom de 

l'établisse

ment 

Nombre de 

chambres 

Nombre 

de lits 
Adresse 

 

Tél 

Kinshassa 16 32 N°18, Rue Imzouren, Centre ville d’Al-Hoceima  06 70 78 69 78 

El Hanae 27 50 N°17, Rue Imzouren, Centre ville d’Al-Hoceima  06 66 90 32 00 

Nord 38 96 N° 20, Rue Imzouren, Centre ville d’Al-Hoceima  05 39 98 30 79 

Rif 50 70 
N°13,Rue Moulay Youssef,  Centre ville d’Al-

Hoceima  05 39 98 22 68 

Marhaba 60 100 N° 6, Rue Zenata, Centre ville d’Al-Hoceima 05 39 98 30 50 

Assalam 46 62 N°10, Place du Rif, Centre ville d’Al-Hoceima  05 39 98 14 13 

Mahatta 19 24 N°11, Place du Rif, Centre ville d’Al-Hoceima  06 59 46 79 66 

Manar 16 24 N° 21, Rue Alaouiine,  Centre ville d’Al-Hoceima  06 41 12 94 73 

Ketama 18 28 
N° 29, Rue Haj Omar Rifi , Centre ville d’Al-

Hoceima  06 23 20 32 72 

Orient 16 24 N° 6, Place du Rif , Centre ville d’Al-Hoceima 06 66 20 07 76 

Populaire 10 21 N° 27, Place du Rif , Centre ville d’Al-Hoceima  06 52 32 80 70 

Sousse 17 25 N°25, Rue imzouren  ,Centre ville d’Al-Hoceima  06 55 19 19 99 

Al Maghrib 22 48 Place de Rif  ,Centre ville d’Al-Hoceima  06 12 24 56 99 

Bilbao 20 29 N° 26, Bd Mohamed V ,Centre ville d’Al-Hoceima  06 15 95 95 99 

Marhaba 9 18 Rue 13 , n° 10 ,Centre ville d’Imzouren               06 66 66 77 27 

Populaire 12 22 Rue 13 , n°10  , Centre ville d’Imzouren   06 41 60 75 61 

saada 30 65 Rue Casa N° 105 ,Centre ville d’Imzouren  06 55 21 98 69 

El Hilal 14 30 
N° 45, Rue Armée Royale, Centre ville de 

Targuist  Néant 
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Al moutawakil (Ex 

Assalam) 
20 40 N° 1, Rue Ibn Battouta , Centre ville de Targuist  

06 70 37 75 84 

El Bahia 13 21 
N°19, Rue Mohamed Amezian ,Centre ville de 

Targuist  Néant 

Ahl Fes 11 17 N°56, Bd Mohamed  V , Centre ville de Targuist  06 23 64 29 84 

Nord 8 14 N° 23, Rue Hassan II   ,Centre ville de Targuist  Néant 

El koutoubia 25 45 N° 40, Rue Allal Ben Abdelah  ,Centre ville de Targuist  06 71 51 47 55 

Afriquia 8 16 
N° 14, Rue Yaakoub Al Mansour  ,Centre ville de 

Targuist  06 06 31 52 39 

National 46 65 
N°49, Rue Armée Royale ,Centre ville de 

Targuist   

05 39 80 80 13/ 06 61 35 

79 69 

Al Maghreb 17 30 N°54, Rue Hassan II , Centre ville de Targuist  Néant 

saada 9 13 N°43, Bd Hassan II ,Centre ville de Targuist   Néant 

Cheikh Ahmed 30 35 
N°118, Rue Allal Ben Abdellah , Centre ville de 

Targuist  06 61 32 79 10 

Rif 20 38 
N°106, Rue Allal Ben Abdellah , Centre ville de 

Targuist  Néant 

Nejma 9 22 N° 28, Rue Tizi Ifri ,Centre ville de Targuist      06 10 40 10 83 

Al Mahata 15 22 N°13, Place Lalla Aicha ,Centre ville de Targuist 06 72 20 30 71 

Populaire 13 24 N°16, Rue Hassan II ,Centre ville de Targuist 06 66 19 06 52 

Al Mustakbal 5 13 
N° 35, Rue Moulay Rachid ,Centre ville de 

Targuist  05 39 81 30 61 

Saada 5 10 Centre  de  Beni Hadifa  06 68 13 47 87 

El Jadid 9 16 Centre   Beni Hadifa  06 18 39 18 43 

Saada 10 19 Rue de Fès ,Centre d’ Issaguen   05 39 81 30 61 

Tarik Al Wahda 16 24 Centre de tlate  Ketama  05 39 81 60 39 

Total : 37  

établissements 
729 1252            
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 2- المطاعم 

 

لإلشارة فالمطاعم الموجودة في الجدول أعاله غالبيتها مطاعم تابعة للفنادق المصنفة  )ثالث 

 نجوم وأربعة نجوم( ، باستثناء مطعمين ) كلوب نوتك و ميمون( الموجودين بمرسى المدينة.

وباإلضافة إلى هذه المطاعم المصنفة تنتشر بالمدينة مجموعة من المطاعم الصغيرة لألكالت 

يفة والسريعة ،وكذلك توجد بمنطقة )فيالج( يسمى بوكيدار، جماعة ايت يوسف واعلي الخف

 سلسلة من المطاعم تنشط على طول السنة وتزدهر خالل فصل الصيف.

 

 المطعم العنوان الهاتف

05 39980083 
05 39980084 
05 39980085 

 

شارع عبدالكريم الخطابي  131  
 الحسيمة

 بازيليك
Basilic 

05 39983290 
06 61495786 

 شاطئ ماطاديرو  الحسيمة
الشاطئ أمير   

Amir Plage 

05 39981461 
05 39981801 

 Club Nautique مرسى الصيد البحري الحسيمة

05 39841601 
05 39841604 

 Chavarinas شا طئ تااليوسف إزمورن

أجدير الحسيمة 182 39802011 05  Al Hoceima Bay 

05 39840084 
05 39841286 
0539841287 

 حي ميرادور الحسيمة

 
 الغروب

Mirapalace 
 

05 39984513 
05 39984514 

 La Perla شارع طارق إبن زياد الحسيمة

05 39982233 
05 39982234 

محمد الخامس الحسيمةساحة   
 محمد الخامس

Mohammed V 

 شاطئ كيمادو الحسيمة 39842200 05
 ميركور كيمادو

Mercure Quemado 

 شارع موالي إسماعيل الحسيمة 39984242 05
 ميرامار

Miramar 

06 61738084 
06 61564253 

 مرسى الصيد البحري الحسيمة
 مطعم ميمون 

Restaurant Mimoun 
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 الماثر والمواقع التاريخية -3

 

 مركز قيادة عبد الكريم الخطابي

 

 
 

لحسيمة وبمدينة امركز قيادة عبد الكريم الخطابي من المآثر التاريخية المهمة بمنطقة الريف عموما 

 دهى الخطط العسكرية ضد المستعمر الفرنسي. أالمكان شهد انجاز  ،خصوصا
موقع استراتيجي تحيط به جبال الريف الشامخة ويطل على وهو  بمكان يسمى أجدير يتواجد المركز

 .البحر االبيض المتوسط
 

 مسجد مسطاسة

 

 
 

كميل مسطاسة وسط مجرى مائي. بني المسجد في العهد المريني يوجد مسجد مسطاسة في جماعة بني 

خالل القرن الرابع عشر الميالدي على يد السلطان المريني أبو الحسن المعروف بالسلطان األكحل. 
شكل المسجد تحفة حضارية ومعلمة ثقافية عريقة جعلت من نفسها واحدة ضمن االمكنة السياحية بمدينة 

 . الحسيمة
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 مسجد أدوز

 

 
 

هم أبمدينة الحسيمة. المسجد واحد من  يوجد مسجد أدوز بدوار أدوز التابع ترابيا لجماعة الرواضي

مكنة الدينية السياحية بمدينة الحسيمة حيث بني خالل القرن الثاني عشر الميالدي من طرف األ
 .المرينيين

 

 مسجد المزمة

 

 
 

يوجد مسجد المزمة األثري بساحل اصفيحة ببلدية أجدير إقليم الحسيمة. المسجد له تاريخ عريق 
السياح العرب واالجانب للتعرف وضارب في القدم جعل منه واحد من األماكن السياحية التي يقصدها 

 .على تاريخها العريق
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 المسجد العتيق

 

 
 

من طرف االمير موالي الحسن  1935يوجد مسجد العتيق وسط مدينة الحسيمة. بني المسجد سنة 
د من اهم المساجد السياحية حالية. المسجد واان بالمنطقة الشمالمهدي ابن موالي إسماعيل خليفة السلط

 .التي يقصدها المسافرون للتعرف على معمارها وزخرفتها الفريدة

 

 األثري موقع المزمة

 

 
 

مدينة المزمة االثرية تقع على بعد عشرات االمتار من شاطئ السواني. المدينة تقع داخل غابة اشجار 
وتأسست من قبل مملكة بني صالح. المدينة كنز  م( 710)الكاليبتوس وكانت المدينة ميناءا إلمارة نكور

،عرف حركية غير عادية تمثلت في استنزاف غابة ن السياحية بمدينة الحسيمةاثري من بين اهم االماك
 السواني المحيطة بالموقع .

 

 قلعة أسنادة
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الى السلطان العلوي المولى تقع قلعة أسنادة بالجماعة الترابية التابعة لجماعة رواضي يرجع تاريخ بنائها 

 .اسماعيل وتحيط بالقلعة مدرسة عسكرية ومدرسة إسالمية و مقبرة لليهود
 

 تاوريرتقلعة أربعاء 

 

 
 

من  1941قلعة أربعاء تاوريرت تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي أربعين كيلومترا. تم بناء القلعة سنة 
قرن الماضي. تقع البناية فوق إحدى التالل المتاخمة لنهر النكور، تُمٌكن الشخص الذي يصعد إلى ال

 .أعالها من رؤية أقصى مكان على ِضفتْي الوادي
واحدة من االماكن والمعالم االثرية السياحية بمدينة الحسيمة التي تستقطب العديد  قلعة أربعاء تاوريرت 

القلعة عبارة عن قلعة إقطاعية، و مخزن جماعي للحبوب، وزريبة لجمع  من السايح العرب واالجانب.
برج متين يستحيل الدخول إليه ُعنوة. سميت قلعة أربعاء تاوريرت نسبة الى  بهاالحيوانات أيام الحرب، و

 السوق االسبوعي الذي يقام يوم االربعاء.
بي، وشيدت فوق ربوة كمركز لمراقبة قصبات الجنوب المغر بشكل معماري رائع يشبه  هذه القلعةتمتاز

التي تزيد القلعة  غرفة بشرفاتها ونوافذها  99القوافل التجارية. تتواجد بالقلعة غرف يصل عددها إلى 
 جمالية ورنق ال مثيل له.

 

 ة طوريسقلع

 

 
 

الحسيمة. القلعة بنيت من طرف  إقليمفراح ببوطوريس بقرية طوريس بمصب نهر بني تتواجد قلعة 
ميالدية. استطاعت القلعة ان تصمد ببنايتها لتصبح بذلك واحدة من اهم  1509و  1508البرتغاليين سنة 

 .الفعاليات السياحية بمدينة الحسيمة
قلعة طوريس ، أو ما يطلق عليها اسم قلعة صنهاجة، الواقعة بعرض سواحل البحر االبيض المتوسط تقع 

 خمسين كيلومتر من مدينة الحسيمة في الجهة الغربية.على بعد 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
http://www.batuta.com/21412/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AA
http://www.batuta.com/21412/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AA
http://www.batuta.com/21412/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AA
http://www.batuta.com/21413/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.batuta.com/21413/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.batuta.com/21413/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.batuta.com/21412/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AA
http://www.batuta.com/21413/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3


 

 
المغرب -طنجة   - 411ص.ب.  -الحي اإلداري: ملتقى زنقتي  ابن تيمية والحريري  

شارع الوحدة اإلفريقية 76ملحقة  الحسيمة :-  
Contact@ccistta.gov.ma ** www.ccistta.gov.ma 

الصديق أمزبب–أمهموج عبدالوهاب  -أشرقي عبدالرحيم من إنجاز:  

16 

فد عليها العديد من االسياحية المهمة بمدينة الحسيمة والتي يتو  اصبحت القلعة من االماكن والماثر

ن العرب واالجانب لالكتشاف ابراجها. فالقلعة تتوفر على خمسة ابراج وشيدت من طرف يالمسافر
 م.1563وبعد تدهور الحكم البرتغالي دخلها اإلسبان سنة  م، 1439سنة  البرتغاليين بقيادة دون مانويل

 
 

 مدينة بادس

 

 
 

م. 1508س المحتلة من طرف اسبانيا مند سنة تي تتواجد اطاللها بالقرب من جزيرة بادمدينة بادس ال
 .ميالدية 708تأسست المدينة على يد االمير بادس لواته سنة 

بادس التاريخية لها دور مهم في مدن شمال المغرب، حيث كانت هي صلة الوصل بين االندلس مدينة 
 القادمة من البندقية. والمغرب في تصدير واستيراد السلع. المدينة كانت محطة للسفن التجارية 

 لج نكل ،اهسيسأت خيرات يف فالتخا عقوو .طسوألا فيرلا لحاسب تأشن ةنيدم مهأ سداب تعتبر
 ضيبألا رحبلا ضوح يف ازيمتم اعاعشإ اهل تطعأ ةيراضح اداعبأ ةنيدملا هذهل نأ ىلع قفتت المصادر

 .اهل ىسرم تلكش يتلا سداب ةريزج نم تدافتسا دقو المتوسط،
السياح لسبر أغوار الحسيمة و التي يقصدها إقليم اهم االماكن السياحية ب منهاتاريخ عريق جعل  لبادس

 مدينة ضاربة في القدم.
 

المعالم األثرية بإقليم الحسيمة تأخذ  هاأغلبخالصة ما يمكن استنتاجه من جرد لهاته المواقع نال حظ أن 
يزيد من سرعة تعرف تدهورا خطيرا خصوصا من الداخل، فعدم حراستها وشكل أبراج عسكرية، 

والمالحظ أن كل المآثر العمرانية توجد بدون أبواب وال نوافذ، وجدرانها عبارة عن أطالل آيلة  ،خرابها
للسقوط، كما يسجل تآكل الجدران الخارجية والداخلية لكل المعالم اآلثرية التي لم تسلم مواد بنائها من 

على خلق شقوق على الت عملت زالية األخيرة الهزات الزلأضف إلى ذلك اهتراء جراء عوامل التعرية، 
 .البناءات تنذر بقرب سقوطها وزوالها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
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وكاالت األسفار وكراء السيارات -4  

 أ- الئحة وكاالت األسفار وملحقاتها بإقليم الحسيمة  

Liste des agences de voyages et succursalesrelevant de la Province d’Al Hoceima 

 

Agences de voyages Adresse Téléphone 

Ketama  voyages 

 

138, Bd Mohamed V, Al Hoceima 

 

Tel : 039 98 51 20 

        039 98 45 06 

Fax : 039 98 27 72 

Nikor voyages 

 

149, Bd Mohamed V, AL Hoceima 

 

Tél : 039 84 00 65/66 

     Fax : 039 84 00 67 

 

Chafarina’s Tour 
109, Bd Mohamed V, Al Hoceima 

 

Tel 039 84 13 23/24 

Fax : 039 84 13 25 

Bades voyages 

1, Rue Mohamed zerktouni  

Quartier Al Mersa, Al-Hoceima 

e-mail: bades_agence@menara.ma 

 

Tel: 039 98 00 85 

Fax: 039 98 00 09 

 

La Méditerranée voyages 

 

47, Bd Mohamed V, Al-Hoceima 

 

 

Tel : 039 98 34 01 

Fax : 039 98 18 45 

 

Succursale de l’Agence de 
voyages Ketama 

 

 

8, Av Casablanca  

Imzouren , Province d’Al-Hoceima 

 

 

Tel : 039 80 62 55 

Fax : 039 80 60 25 

Succursale de l’Agence de 
voyages Chafarina’s Tour 

 

 

1, Sahat Al Masjid  

Imzouren, Province d’Al-Hoceima 

 

 

Tél: 039 80 60 60/61 

    Fax: 039 80 56 66 

 

Succursale de l’Agence de 
Voyages Nikor 

149, route principale Mohamed V Beni 
Bouayache,  

Tel : 039 8 31 24 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
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Agences de voyages Adresse Téléphone 

Province d’Al-Hoceima Fax : 039 80 31 26 

Succursale de l’Agence de 
voyages Manatours 

1, Av Casablanca, 

 Imzouren, Province  d’Al-Hoceima 

 

Tel : 039 80 70 01 

Fax : 039 80 70 02 

المندوبية اإلقليمية للحسيمة -وزارة السياحة   *  

 ب- الئحة وكاالت كراء السيارات

Liste des Agences de location de voitures 

Dénomination Adresse 
Tél  / Fax / G.S.M / 

E-mail / site Web 

Dra Car 
18, Rue Al Ahd Al Jadid 

Al Hoceima 

Tel: 05 39 98 07 58 

Tel/Fax : 05 39 98 53 84 

Dra Car 
22, Bd Moulay Idriss Al Akbar 

Al Hoceima 

Tel:05 39 84 00 85 

G.S.M : 06 62 10 11 35 

E- mail : doracar-@hotmail.com 

Dra Car Ajdir centre 

Tel: 05 39 80 23 37 

G.S.M : 06 62 10 11 35 

E- mail : doracar-@hotmail.com 

 

Amssirou Car 

 

 

7, Rue Al Mansour Dahbi 

Al Hoceima 

 

Tél : 05 39 98 11 86 

G.S.M : 06 61 89 77 39 

www.amsiroucar.com 

Hoceima Car 
Bd. Tarik ibn Ziad, Imm 21 

1er étage, Al-Hoceima 

Tél : 05 39 98 18 84 

G.S.M : 06 61 16 43 98 

Forido Car 8, rue  Tunis, Al-Hoceima 

Tél/Fax : 05 39 84 01 52 

G.S.M : 06 67 48 14 58 

E- mail : info@floridacar.ma 

Aharram Car 111Rue M’barek El Bekkay 
Tél/Fax : 05 39842323 

G.S.M :06 61440661 

Al Badissi Car  

Tél/ 05 39841365 

G.S.M : 06 03781627 

E-mail :albadissi.car@gmail.com 

Al Hoceima Rent Car 
16 Rue Palastine, Imm C,Résidence 

Tourismou 
Tél/ 05 39985107 

Amazian El Idrissi Car 55 bis Bir Anzarane 
Tél/ 05 39980101 

E-mail : elidrissicar@menara.ma 

Catalunia Car 
33 Rue Al Andalous Imm Marouane,RDC 

n° 2 

Tél/ 05 39 981082 

Catalunia.car@gmail.com 

Location AA-Kandinski 38 , Rue Hajrat Nekour 
Tél/ 05 39841595 

 

Nani Car 91 Bd Mohammed V 
Tél/ 05 39980404/0658741074 

E-mail :nanicar@locationalhoceima.com 

Serine Car Bd Rounda N°03,Hay El Manzah 
Tél/ 0539841424/0611990556 

E-mail:serinecar@hotmail.fr 

Tiziri Car 6, Place Du Rif Tél/ 06 62831578 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
mailto:doracar-@hotmail.com
mailto:doracar-@hotmail.com
http://www.amsiroucar.com/
mailto:info@floridacar.ma
mailto:elidrissicar@menara.ma
mailto:Catalunia.car@gmail.com
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Wia Car 

 
15 Rue Moussa Bnou Noussair Tél/ 05 39980030/06 41116417 

Dénomination 
Adresse 

 

Tél  / Fax / G.S.M / 

E-mail / site Web 

Danouche Car 9 Rue Okba Ibnou Nafie 
Tél/ 05 39980849 

danouchecar@gmail.com 

El Azzaoui Car 22 Bd Moulay Idriss Al Akbar Tél/ 05 39840085 

Amazian Car 18 Rue 9 Juillet 
Tél :05 39985977 

E-mail : elidrissicar@menara.ma 

BB4 Car 32 Rue Moulai Idriss Al Akbar Tél/ 05 39841582 

Souki Car 
Rue Jaber Bnou Hayyane n°26, Al-

Hoceima 

Tél/Fax : 05 39 98 00 77 

G.S.M : 06 59 27 74 39 

E- mail : soukicar@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
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 والتراثية ثانيا: الوجهات البحرية والجبلية

 الشواطئ -1

"كيمادو" و"تال يوسف" و"كالبونيطا" و"الصفيحة" و"كااليريس" و"إزضي" و"بوسكور"  
تشتهر بشواطئها الّرمليّة النّاعمة التي  " وغيرها من شواطئ مدينة الحسيمةو"السواني" و"إيسري

تستقطب عددا كبيرا من الزوار خالل فصل الصيف، كما اطئ والشهاته والذّهبيّة، وبحرها الدّافئ صيفًا، 
لعطلة الصيفية وكذلك تعد من الوجهات السياحية المهمة، التي يقصدها عدد من األسر المغربية خالل ا

 .تستهوي السياح األجانب

 ومن أهمها:

 شاطئ كيمادو 

 

 
 

متر ذات  260يمتد على طول  هدأ الشواطئ السياحية بالمنطقةأل ومجأشاطئ كيمادو بالحسيمة من 
مؤهالت سياحية جعلت منه قبلة . الشاطئ يتوفر على جودة عالية ويتوفر على جميع المرافق الصحية

 .للعديد من السياح العرب واالجانب من رمال ذهبية ومياه هادئة وصافية

 شاطئ بوسكور 

 

 

 
. متر 800يمتد على طول  يوجد شاطئ بوسكور بالمجال الترابي لجماعة ازمورن غرب مدينة الحسيمة

 فضاء طبيعيا مثيرا لالعجاب.الشاطئ يتواجد على مقربة من المتنزه الوطني للحسيمة مما جعله 

يعتبر شاطئه المفضل لقضاء واحد من الوجهات الصيفية للملك محمد السادس الذي   شاطئ بوسكور 

 .عامل زاد من استقطاب المدينة للسياح، لرماله الذهبية ومياهه النقيةعطلته الصيفية 

ية ويطلق اسم اسكور على الفتاة اسم الشاطئ جاء من كلمة اسكور والتي تعني طائر الحجل باللغة الريف
 يدل على كون الشاطئ من المناطق الجميلة بالمدينة منذ مدة طويلة. ماوهذا  ،او الشباب الجميل

 
 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
http://www.ccistta.gov.ma/
http://www.batuta.com/21352/%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88
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http://www.batuta.com/4844/%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1
http://www.batuta.com/4844/%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1
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 يطاشاطئ كالبون 

 

 
 

 مترا ويحتوي على جميع المرافق وذو جودة عالية، 120يمتد على طول  شاطئ كالبونيطا بالحسيمة

واحد من بين الشواطئ السياحية التي ويعتبر  ،بمدخل المدينةالجميل يتواجد يسمى ايضا شاطئ المنظر 
الشاطئ كان يتوفر الى حدود التسعينات على مخيمات هذا  ،فيةيلقضاء عطلتهم الصيقصدها الوافدين 

العديد من المقاهي التي تستقطب به  تتواجد، وعائلية كانت مالذا للعائالت بالمنطقة المحيطة بالشاطئ
 .هدوئهو تهلمدينة خصوصا في الفترة المسائية لالستمتاع بجماليته وسكينالمسافرين وسكان ا

متعة الغطس شاطي كالبونيطا مكان للسياحة البيئية حيث انه وجهة سياحية مثالية للباحثين عن 
 والسباحة.

 
 

 شاطئ إسبالمادرو 

 

 
 

على بعد ثالث كيلومترات شرق مدينة الحسيمة .  بجماعة أيت يوسف وعلي يتواجد شاطئ اسبالماديرو

متر ومساحة تقدر بعشرة االف متر مربع. شاطئ من  200الشاطئ على شكل قوس يصل طوله الى 
 .نوع خاص وال يوفر كثيرا من الرمال الشاطئية

 
 

. 
 

 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
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http://www.batuta.com/21351/%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%A7
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 شاطئ ثارا يوسف 

 
 

 
متر ويتميز بجودة عالية وبه جميع  1000يوجد بجماعة ازمورن يمتد على طول  شاطئ ثارا يوسف

يد دتقطب العسواحد من ابرز الفعاليات السياحية بالمدينة حيث ي المرافق ويعتبر منتجعا سياحيا مهما و

كذا لموقعه من الزوار والسياح من مختلف انحاء المعمور لما يوفره من مقومات طبيعية وجمالية و
 .االستراتيجي البعيد عن ضجيج المدينة

 

 شاطئ الصفيحة 

 

 
 

بالجماعة الترابية  في اتجاه الناضور يقع شاطئ الصفيحة على بعد سبع كيلومترات من مدينة الحسيمة

. الشاطئ يتواجد بالقرب من مال ممتازةمتر ذات جودة ور 2400، يمتد على طول اليت يوسف وعلي
ة وحصن والعديد من المنازل وهو ما سيالمحتلة من طرف اسبانيا والتي تتواجد بها كن النكور صخرة

 .باإلقليمجعله واحد من اهم االماكن السياحية 
 

 شاطئ السواني 

 

 
 

mailto:Contact@ccistta.gov.ma
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ويبلغ  سبع كيلومترات من مدينة امزورنو كيلومتر من مدينة الحسيمة 8على بعد يقع شاطئ السواني 

يعد اطول شاطئ بإقليم الحسيمة كما تتواجد على مقربة منه ، ونصف  طوله حوالي اربعة كيلومترات
غابة من االشجار الكثيفة التي توفر تنوعا من المناظر الطبيعية ذات جودة فريدة والتي تستهوي محبي 

 بيعة والبحار.الط
شاطئ السواني يمتد من مصب واد غيس وحتى وادي نيكور المنطقة التي تحوي الرمال الخليجية 

 .باإلقليموالتي تستقطب السياح من كل مكان وهو ما جعله واحد من ابرز االماكن السياحية  السوداء 
 

 شاطئ صباديا 

 

 
 

بمدينة الحسيمة. و يعد الشاطئ إحدى جواهر )ثالثة شواطئ( يتواجد شاطئ صباديا بكرنيش صباديا 
البحر األبيض المتوسط، لما يتوفر عليه من مقومات جمالية ساحرة مما جعل منه وجهة سياحية مهمة 

 .لحسيمةوواحد من االماكن السياحية بمدينة ا

مترين ويشكل فضاء للمتعة خالل الليل والنهار حيث يمتد شاطئ كورنيش صباديا على مساحة كيلو
يقصده السياح بالنهار لالستمتاع بالرياضات البحرية والسباحة بالشواطئ واالستمتاع بالهواء النقي 

والمناظر الطبيعية التي تميز هذا الفضاء الجذاب، اما خالل الليل فالمكان يصبح فضاءا للترفيه والمتعة 
 ئح المجتمع.وااللتقاء بمختلف شرا

يوفر شاطئ صباديا العديد من المرافق والتجهيزات التي يحتاجها الرواد كموقف السيارات والمقاهي 
من خالل تواجد  بنظافته وبتنظيمه فضال عن االجراءات االمنية   فروان الشاطئ مع والمطاعم . كما

عدد من العناصر األمنية التي تسهر على أمن المواطنين وعلى تنظيم حركة السير مما جعله قبلة للعديد 
 من السياح العرب واالجانب.

 شاطئ أرمود 
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خالل المصطافون مدينة الحسيمة السياحية الذي يرتاده بشاطئ أرمود واحد من اهم الشواطئ واالماكن 

 .بمياهه الجميلة والنقية ، ويمتازالوصول اليهل الصيف لسهولة اشهر فص
يطل عليه جبل تال ن زمورالمجال الترابي لجماعة اب يمتد شاطئ أرمود على مساحة كيلومترين 

يستقطب الشاطئ هواة السباحة  ،جعل منه مرفقا سياحيا بامتياز يوفر مناظر طبيعية خالبة  مما يوسف
الصيف ويعتبر الشاطئ قبلة للباحثين عن جمال الرمال ومحبي الرياضات البحرية طيلة ايام فصل 

 الذهبية طيلة ايام السنة.
 

 

 شاطئ اسري 

 

 
 

، بين شاطي الصفيحة وشاطئ كالبونيطا متر 250الذي يمتد طوله على مسحة  يتواجد شاطئ اسري
 .وسحر مكانه،يبعد عن ال ويتميز بمياهه الزرقاء وهدوءه

وال يبتعد عن الطريق الرئيسية كثيرا،ينعم باألمن والطمأنينة وراحة مطاعم تتواجد بالشاطئ مقاهي و
 البال . 

 
  

 شاطئ بادس 

 
 

يرة بادس وعلى مقربة من جزكيلومتر من الجهة الغربية لمدينة الحسيمة  50يقع شاطئ بادس على بعد 
 .الشاطئ واحد من اهم االماكن السياحية بمدينة الحسيمة م. 1508مند سنة  المحتلة من طرف اسبانيا

يتواجد ايضا بالقرب  ،مترا 450بالقرب من المنتزه الوطني لمدينة يمتد على مساحة  يوجدشاطئ بادس 
ذهل على طول عي المبيالتنوع الطحيث منحدرات وكتل صخرية والتي تظم العديد من الخلجان  همن

 .كورالساحل وحتى رأس بوس
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 شاطئ كاليريس 

 

 
 

متر،  2150والممتد على مساحة  يمة كيلومتر من مدينة الحس 60شاطئ كاليريس المتواجد على بعد 
واحد من المنتجعات السياحية الجميلة التي تقع بسواحل و يعتبر مكانا غاية في الجمالبه جميع المرافق و

تتواجد بالقرب منه ثالث جزر تزيد من جمالية المكان. اضافة الى جمالية البحر التي تعد  ، الحسيمةإقليم 

 عنصرا من خصوصية المكان.

ة يتميز الشاطئ بمناخه المعتدل وخضرة التالل المحيطة به. الشاطئ مكان مناسب لممارسة رياض
واالستمتاع بسحر الغابات والمنحدرات وهو ما يستقطب العديد من المسافرين العرب واالجانب   المشي

 للمكان.
 
 

 شاطئ طوريس 

 

الباقية فوق التراب المغربي في القرن الحادي  ير بعيد عن "باديس"، أحد المستعمرات االسبانيةغ
 منطقة بني بوفراح. شاطئ صخري جميل،والعشرين، يقع شاطئ "طريس" الشهير بين كل من زار 

ومع ساعات الغروب يكون ، يحلوا المقام فيه خصوصا صيفا متر، 200يمتد على مساحة تزيد عن 
الشاي األخضر المنعنع. تنتشر  سوكؤووالعائلة المنظر رومانسيا، وتكون الجلسة حلوة رفقة األصحاب 

 .ات جميلة والشمس في رحلة غروبها اليوميةعلى المقاهي الثالث للشاطئ جماعات صغيرة تسترق لحظ
 

دخل  في الجهة الغربية لمدينةيتواجد ، كيلومتر من مدينة الحسيمة 57المتواجد على بعد  طوريسشاطئ 

 جماعة بني بوفراح, ويعد مكانا سياحيا ومتنفسا  طبيعيا لزواره. تراب
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 السياحة البيئية والجبلية
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البيئية والجبليةالسياحة  -2  

 المنتزه الوطني للحسيمة -أ

على ساحل البحر المتوسط ،  يمتدفي قلب الريف األوسط شمال المغرب، الوطني للحسيمة يقع المنتزه 

. و يجعله موقعه هذا زاخرا بتنوع طبيعي كيلومترا إلى الشرق من مضيق جبل طارق. 150على مسافة 

يتميز بتضاريسه الجيولوجية و تعرضه للرطوبة و التأثيرات  كبير و موارد طبيعية استثنائية. فالموقع

البحرية، وكلها عوامل تزيد في قيمته الطبيعية. يضم المنتزه مجموعة من الموائل ذات القيمة البيولوجية 

العالية. ومما يميزه أيضا اشتماله على جزء من الساحل الصخري، إضافة إلى جبال الحجر الكلسي التي 

 الساحل و تمتد في عمق البحر مشكلة منحدرات حادة ومناظر طبيعية خالبة. تشكل جزءا من

هكتارا،  48460جنوب بحر البوران على مساحة تقدر بحوالي  2004وقد أنجز هذا المنتزه في أكتوبر 

هكتار منطقة بحرية، وهي أكبر منطقة محمية في الساحل المتوسطي للمغرب. و منتزه  19000منها 

لوحيد في المغرب المطل على ساحل البحر األبيض المتوسط، و يتألف من عدة جزر و الحسيمة هو ا

 صخور ضخمة.
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على قيمة طبيعية يستمدها فضال و  مواقع ذات قيمة إحيائية كبيرة علىالمنتزه الوطني للحسيمة  يتوفر 

 عن تنوعه اإلحيائي من وجود أجراف عالية وشواطئ مرتفعة.

د أملته ضرورة حماية وإعادة تأهيل األحياء البحرية المهددة باالنقراض على إن إنشاء هذا المنتزه ق

صعيد حوض البحر األبيض المتوسط )الفقمة والدلفين األزرق، والمرجان األحمر... إلخ(، وكذا الحفاظ 

على منطقة بحرية غير ملوثة صالحة لعيش بعض األنواع البحرية كالدلفين، مع إعادة بناء مستوطنات 

، باإلضافة  لألحياء البحرية توجد بالمنتزه مجموعة من الحيوانات كالثدييات والزواحف  رجان األحمرالم

وكذلك عدد كبير من الطيور منها أنواع مهددة باالنقراض، تعرف عليها مجموعة من الباحثين بفضل 

 .1983بعثات علمية ميدانية ابتدأت منذ سنة 
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:جبليةمحطات ومواقع   -ب             

 

كلم من الساحل، وبالقرب من مرتفع تدغين الذي يعتبر أعلى قمة  40هي محطة توجد على بعد إساكن : 

 ،م، ويمثل تنوع مظاهر هذا الموقع عامال إضافيا لدعم السياحة الجبلية2456في سلسة جبال الريف 

القنص، وهذا بها رياضة  نشط ترز حيث ذلك فإن المنطقة تغطيها غابات واسعة من األ إلىوباإلضافة 

نجوم أربعة  ما يمثل عامل جذب لصالح تهيئة هذا الموقع الخالب الذي يتوفر أصال على فندق من فئة 

 يقع على ملتقى الطرق التي تؤدي على التوالي إلى طنجة عبر شفشاون وفاس عبر تاونات.

 

كلم من إساكن في موقع يضم غابات 6يقع هذا الموقع في عمق جبل تدغين على بعد حوالي  أزيال :

األرز المحاطة بجبال شاهقة. وتعتبر التهيئة السياحية لهذه القرية وإمكانية القنص بالمنطقة، واحتماال 

 إحداث محطة للتزلج كلها عوامل من شانها أن تجعل من أزيال موقع سياحيا مهما.
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م، ومنذ أزيد من قرنين يكرس سكان هذه 1000هو مركز للصناعة التقليدية يقع على ارتفاع  ت :تاغزو

نسمة، جهودهم للصناعات التقليدية الخاصة بالجلد والخشب  1000الجماعة البالغ عددهم حوالي 

ستغالل والنسيج كأنشطة اقتصادية أساسية. ويمكن ضمان التنمية االقتصادية لهذه المنطقة من خالل اال

 األمثل لمؤهالتها.
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كلم من تارجيست، وسط غابة شاسعة من األرز  22تقع محطة تيزي إيفري على بعد  تيزي إيفري :

حيث النباتات والتضاريس مماثلة لنظيرتها بمنطقة كتامة. ويمكن لالستغالل السياحي لهذه المحطة أن 

سب لمياهها التي تعتبر مثالية ألمراض الكلي، يعتمد على إمكانياتها في مجال القنص واالستغالل المنا

 وهذا ما يمكنه أن يجعل منها موقعا سياحيا مشهورا
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-3 شبكة المواصالت     

-الحسيمة–المحطة الطرقية  -أ  

تقع المحطة الطرقية للحسيمة بحي كاالبونيتا والتي أشرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس على 

 .2009يوليوز سنة  13االثنين تدشينها، 

مليون درهم و  32المحطة الطرقية الجديدة للحسيمة التي كلف انجازها استثمارات مالية إجمالية بقيمة 

)وكالة تنمية األقاليم الشمالية، المديرية العامة للجماعات المحلية، والية  بتمويل من مجموعة من الشركاء

 .)الجهة، بلدية الحسيمة..

رصيفا للحافالت،  19طة الطرقية الجديدة التي استمرت أشغال إنجازها اثنى عشر شهرا، وتضم المح

 .ومرآبا لسيارات األجرة وآخر لسيارات الزوار ومساحات خضراء

كما يتضمن المشروع شبابيك لبيع التذاكر ومرافق إدارية ومحالت تجارية ومرافق صحية ومقصف 

 .ومطعم

ساحة الريف )فلوريذو( إلى مدخل المدينة جملة من االنعكاسات  ونتج عن نقل المحطة الطرقية من

االيجابية كالتخفيف عن حركة السير والجوالن بوسط المدينة، التي كانت الحافالت تساهم في عرقلتها، 

نظرا لضيق المساحة المخصصة لوقوف هذه األخيرة، وكذا الحد من التلوث ومحاربة التسكع بساحة 

  .الريف

 خطوط الربط بين الحسيمة و باقي المدن   -

VERS TANGER & TETOUAN 

 في اتجاه طنجة - تطوان

Gérant Itinéraire désservi 

T.M.H.N (SAFIR CHAMAL) AL HOCEIMA…TANGER 

T.M.H.N (SAFIR CHAMAL) AL HOCEIMA…TANGER 

CHAMAL AZOUAGH (NAJM CHAMAL) AL HOCEIMA…TANGER 

Sté, TRANOMA AL HOCEIMA…TANGER 

CHAMAL AZOUAGH (NAJM CHAMAL) IMZOUREN…TANGER 

Sté, AMA AL HOCEIMA…TETOUAN 

Sté, TRANOMA TARGUIST…TETOUAN 

Sté, REBBAHI & TAHIRI TARGUIST…TETOUAN 

FENNANE TARGUIST…K.KEBIR 

SATC TARGUIST…RABAT 
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VERS NADOR & OUJDA 

 في اتجاه الناظور - وجدة

Gérant Itinéraire désservi 

MUSTAPHA AJJOURI (Best Tours) AL HOCEIMA…OUJDA 

Sté, Trans RAMA ALLAH. SARL RYAD (Rif 
Line) 

AL HOCEIMA…OUJDA 

Sté, NIHAD Trans AL HOCEIMA…OUJDA 

GAMGAMI TARGUIST…OUJDA 

Sté, AMA TARGUIST…MELLILIA 

CHAMAL AZOUAGH (NAJM CHAMAL) AL HOCEIMA…MELLILIA 

Sté, ANOUAL AL HOCEIMA…NADOR 

Sté, NOUJOUM AL HOCEIMA…NADOR 

Lui-même AL HOCEIMA…NADOR 

FOULOUH Mimoun (AKHAWAIN) AL HOCEIMA…NADOR 

LAGHMARTI Ahmed AL HOCEIMA…NADOR 

 

PAR TAZA 

 عبر تازة

Gérant Itinéraire désservi 

RAYON D’OR (TAMASSINT) AL HOCEIMA…ESSAOUIRA 

GHAZALA AL HOCEIMA…MARRAKECH 

SAT AL HOCEIMA…CASABLANCA 

Les sources de FADELA (Trans FADILA) AL HOCEIMA…CASABLANCA 

CTM AL HOCEIMA…CASABLANCA 

STB AL HOCEIMA…RABAT 

Trans BALADY AL HOCEIMA…RABAT 

EL HANNOUDI  Laarbi (LDS) AL HOCEIMA…FES 

 

PAR TAOUNATE 

 عبر تونات 

Gérant Itinéraire désservi 

AL JISR (SAHARA) AL HOCEIMA…BENI MELLAL 

ZOUHEIR DRISS (FADLO ALLAH) AL HOCEIMA…BENI MELLAL 

HAMID CHAKIR ISSAGUEN…KHENIFRA 

DEGDAGUI AL HOCEIMA…MEKNES 

LAHLOU ABDELKARIM (JAWHARA) AL HOCEIMA…FES 

FILALI (AL JISR) AL HOCEIMA…FES 

BOUTHIR Mohamed & EL AZHAR 
Aabderrahmane (Trans HAMZA) 

AL HOCEIMA…FES 
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 ميناء الحسيمة -ب

كم غرب الناظور. يوجد الميناء في الطرف  150يقع ميناء الحسيمة على ساحل البحر المتوسط حوالي 

المنفتح الوحيد على البحر المتوسط للمنطقة الشمالية الوسطى. ويوجد الغربي من خليج الحسيمة ويشكل 

كانت األنشطة  2003في منطقة مغلقة خلف سلسلة جبال الريف ذات التضاريس الحادة. قبل سنة 

أصبحت  2003الرئيسية تتمثل في الصيد و ركوب القوارب. و مع تشغيل المحطة البحرية في يوليوز 

 .ساسية لتطوير الحركة التجاريةحركة المسافرين قاطرة أ

 ألحواضا -

  هكتارا تم تقسيم قعره إلى منصتين صغيرتين  11حوض للصيد يمتد على مساحة إجمالية بحوالي
 .بواسطة مسطحة مركزية

  هكتارات 5حوض محطة المسافرين يمتد على مساحة. 
 هياكل الميناء الكبرى

  :متر مربع 1.200سوق السمك 
  طن في اليوم 80اإلنتاجية لكل منهما مصنعان للثلج القدرة 
 ثالث محطات لتزويد السفن بالوقود 
 ورشتان إلصالح السفن. 
 أربع وحدات للتبريد. 
 محالت تجهيز السفن إليداع معدات الصيد 
 ثالث ورشات أشغال التعدين 
 ورشتان ألشغال الكهرباء 
 مستودعان لصناديق السمك 

 منشآت الحماية -

  : متر؛ 450حاجز رئيسي 
 متر 470ثانوي  حاجز. 

 مرافق الرسو

 .متر 1240يبلغ الطول اإلجمالي ألرصفة الرسو 
 : رصيف الصيد

  : متر؛ 570طول 
  أمتار 5,00 -الى  1,00 -عمق : من. 

 : رصيف المارينا
  : متر؛ 50طول 
  : أمتار 3,00 -عمق. 

 رصيف البحرية الملكية -

 .الرئيسيتتكئ مواقف أرسفة البحرية الملكية على حاجز األمواج 
 : األرصفة

  : متر؛ 130طول 
  : أمتار 5,00-عمق. 

 : األرصفة
  : متر؛ 170طول 
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  : أمتار 7,00-عمق. 
 أرصفة محطة المسافرين -

 : رصيفين
  : متر؛ 160طول 
  : أمتار 7,00-عمق. 

 : رصيف الصيد التقليدي
  : متر؛ 130طول 
  : أمتار 3,00-عمق. 
 سطح مائل للقوارب. 

 والمرابطالمصدات و الساللم  -

 أرصفة المحطة  البحرية أرصفة الصيد و المارينا 

 14 70 لمصداتا

 4 21 الساللم

 20 136 المرابط

 

النقل الجوي -ت  

هكتار، ويصل  88حيث تبلغ مساحته  مطار الشريف اإلدريسي تتوفر المدينة على مطار دولي هو 

طن، باإلضافة إلى فضاء للوقوف والتوقف على  90تحمل تصل إلى  مترا بقوة 160طول مدرجه 

مسافر على مدار كل الساعة، حيث يقوم برحالت طيران  220ستيعابية تبلغ ابطاقة و 2م 9950مساحة 

كما هو مترقب زيادة عدد الخطوط في المستقبل والوجهات رغم  ،وتطوان الدار البيضاء ،أمستردام إلى

  .القالقل التي يعرفها القطاع

 

 

مطار الشريف 

 االدريسي
 العدد االتجاه

 الحسيمة
 بروكسيل

 

رحلة  12( 9-8-7فترة الصيف )خالل 
 في االسبوع
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 امستردام الحسيمة

رحلة  12( 9-8-7خالل فترة الصيف )
 في االسبوع

 .10/2015الخط موقوف ابداء من شهر 

 رحالت في االسبوع 3 الدار البيضاء –تطوان  الحسيمة
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بالنسبة ل : 2015 – 2014إحصائيات حول تطور السياحة ما بين   ثالثا :  

   -نسبة الملئ  –مدة اإلقامة  –ليالي المبيت  -الوافدين 

 

 * المصدر:المندوبية اإلقليمية للسياحة بالحسيمة

 

  (1جدول رقم )

في المائة  ما بين يناير   21 (  أن نسبة ليالي المبيت ارتفعت  بحوالي 1يتضح من خالل الجدول رقم )

في المائة  3،وعرفت نفس الفترة ارتفاعا بنسبة   2014مقارنة مع نفس الفترة من  2015نونبر من  -

يومين. بالنسبة للوافدين، أما في ما يخص معدل اإلقامة  لم يعرف اي تغيير واستقر في  

 

 

 

 

 

 

Variation des nuitées janvier-novembre 2015 par rapport à 2014:+21% 

             
Evolution par marché:Cumul janvier-Novembre 

Nationalité 

Nuitées Arrivées dans les hôtels classés Durée Moyenne de Séjour 

jan-nov 

2010 

jan-nov 

2014 

jan-nov 

2015 

Variation 

jan-nov 

15/14 (%) 

jan-nov 

2010 

jan-nov 

2014 

jan-nov 

2015 

Variation 

jan-nov 

15/14 (%) 

jan-nov 

2010 

jan-nov 

2014 

jan-nov 

2015 

Non Résidents   5 475 9 592 10 506 10 3 427 5 433 5 030 -7 2 2 2 

France   1 155 1 774 2 251 27 763 1 154 1 123 -3 2 2 2 

Espagne   1 492 3 260 2 061 -37 894 1 723 1 068 -38 2 2 2 

M.R.E   761 451 1 107 145 500 313 752 140 2 1 1 

Afrique   35 473 1 002 112 20 63 35 -44 2 8 29 

Hollande   256 573 881 54 176 380 423 11 1 2 2 

Belgique   363 449 748 67 175 256 281 10 2 2 3 

Allemagne   184 398 556 40 110 231 242 5 2 2 2 

Pays Arabes   113 360 330 -8 73 205 197 -4 2 2 2 

U.S.A   97 251 260 4 73 123 114 -7 1 2 2 

Résidents   21 837 45 018 55 327 23 11 461 27 475 29 003 6 2 2 2 

Total   27 312 54 610 65 833 21 14 888 32 908 34 033 3 2 2 2 
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Variation des nuitées Novembre 2015 par rapport à Novembre 2014:-25% 

             
Evolution par marché: Mois de Novembre 

Nationalité 

Nuitées Arrivées dans les hôtels classés Durée Moyenne de Séjour 

 Nov-10  Nov-14  Nov-15 
Variation 

15/14 (%) 
 Nov-10  Nov-14  Nov-15 

Variation 

15/14 (%) 
 Nov-10  Nov-14  Nov-15 

Non Résidents   434 608 391 -36 226 234 238 2 2 3 2 

France   125 65 103 58 57 52 63 21 2 1 2 

Espagne   112 195 89 -54 54 60 55 -8 2 3 2 

Afrique   3 185 43 -77 1 1 14 1300 3 185 3 

Belgique   35 3 34 1 033 18 3 11 267 2 1 3 

M.R.E   35 19 29 53 22 15 21 40 2 1 1 

Allemagne   8 13 23 77 8 9 15 67 1 1 2 

Pays Arabes   10 11 13 18 9 11 13 18 1 1 1 

Royaume-Uni   9 24 12 -50 5 22 6 -73 2 1 2 

U.S.A   9 6 10 67 4 6 7 17 2 1 1 

Résidents   1 264 2 701 2 095 -22 808 1 380 1 440 4 2 2 1 

Total   1 698 3 309 2 486 -25 1 034 1 614 1 678 4 2 2 1 

(2جدول رقم )  

 * المصدر:المندوبية اإلقليمية للسياحة بالحسيمة

 

في المائة  لنونبر من   25(  أن نسبة ليالي المبيت انخفضت بحوالي  2يتضح من خالل الجدول رقم )

في المائة بالنسبة  4،وعرفت نفس الفترة ارتفاعا بنسبة  2014مقارنة مع نفس الفترة من  2015

ما يخص معدل اإلقامة  انخفض بيوم  واحد .للوافدين، أما في   
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Evolution par catégorie:Cumul janvier-Novembre 

Catégorie 

Nuitées Arrivées dans les hôtels classés Taux d'Occupation (en %) 

jan-nov 

2010 

jan-nov 

2014 

jan-nov 

2015 

Variation 

jan-nov 

15/14 (%) 

jan-nov 

2010 

jan-nov 

2014 

jan-nov 

2015 

Variation 

jan-nov 

15/14 (%) 

jan-nov 

2010 

jan-nov 

2014 

jan-nov 

2015 

Gites     566 473 -16   312 298 -4 0 4 5 

Hôtel 1* 
 

8 322 6 936 6 020 -13 4 070 4 978 4 512 -9 25 18 16 

Hôtel 2* 
 

11 764 10 558 10 677 1 6 379 7 236 8 027 11 28 15 13 

Hôtel 3* 
 

4 165 12 838 14 747 15 2 244 6 488 6 507 0 21 23 23 

Hôtel 4* 
 

1 259 21 563 30 680 42 1 060 12 625 12 664 0 3 12 11 

Résidences 

Hôtelières  
1 802 1 300 2 367 82 1 135 860 1 660 93 9 17 9 

Autres 
 

0 849 869 2 0 409 365 -11       

Total   27 312 54 610 65 833 21 14 888 32 908 34 033 3 18 15 14 

(3جدول رقم )  

 * المصدر:المندوبية اإلقليمية للسياحة بالحسيمة

 

في المائة  ما بين يناير   21(  أن نسبة ليالي المبيت ارتفعت  بحوالي  3يتضح من خالل الجدول رقم )

في المائة  3بنسبة  ،وعرفت نفس الفترة ارتفاعا  2014مقارنة مع نفس الفترة من  2015نونبر من  -

في المائة،مع تسجيل  14في المائة إلى  15بالنسبة للوافدين، أما في ما يخص نسبة الملئ انخفض من 

 مالحظة مهمة تخص اإلقامات المفروشة، حيث ارتفع إقبال الوافدين عليها بالمقارنة مع باقي  الوحدات .

Evolution par catégorie: Mois de Novembre 

Catégorie 

Nombre de 

chambres 

opérationnelles (fin 

Novembre 2015 ) 

Nuitées Arrivées dans les hôtels classés Taux d'Occupation (en %) 

 Nov-10  Nov-14  Nov-15 
Variation 

15/14 (%) 
 Nov-10  Nov-14  Nov-15 

Variation 

15/14 (%) 
 Nov-10  Nov-14  Nov-15 

Gites 4   10       9     - 2 0 

Hôtel 1* 72 217 368 364 -1 141 269 252 -6 10 11 11 

Hôtel 2* 128 917 458 580 27 544 380 490 29 24 8 11 

Hôtel 3* 124 359 973 553 -43 199 330 297 -10 14 18 11 

Hôtel 4* 450 133 1 401 850 -39 94 555 537 -3 5 5 4 

Résidences Hôtelières 48 72 85 139 64 56 60 102 70 5 7 6 

Autres   0 14 0 -100 0 11 0 -100       

Total 826 1 698 3 309 2 486 -25 1 034 1 614 1 678 4 13 8 7 

(4جدول رقم )  

 * المصدر:المندوبية اإلقليمية للسياحة بالحسيمة
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في المائة  لشهر نونبر  25(  أن نسبة ليالي المبيت انخفضت  بنسبة  4يتضح من خالل الجدول رقم )

 المائة بالنسبةفي  4،وعرفت نفس الفترة ارتفاعا بنسبة  2014مقارنة مع نفس الفترة من   2015من  

في المائة. 7في المائة إلى  8للوافدين، أما في ما يخص نسبة الملئ انخفض من   

 

 

 

 

Evolution par Mois 

Mois 

Nombre de 

chambres 

opérationnelles 

Nuitées Arrivées dans les hôtels classés Taux d'Occupation (en %) 

2010 2014 2015 
Variation 

15/14 (%) 
2010 2014 2015 

Variation 

15/14 (%) 
2010 2014 2015 

janvier 
806 1 500 1 861 3 325 79 999 1 287 1 486 15 12 7 8 

Février 
798 1 196 2 118 2 752 30 824 1 504 1 376 -9 12 8 8 

Mars 
817 1 334 3 638 3 160 -13 895 2 072 1 627 -21 12 11 8 

Avril 
826 1 613 4 347 4 640 7 1 006 2 896 2 791 -4 15 14 12 

Mai 
841 1 813 5 419 5 216 -4 1 143 3 342 3 126 -6 14 17 12 

Juin 
835 3 585 4 739 3 224 -32 1 262 2 881 2 006 -30 29 15 8 

Juillet 
849 6 557 3 139 8 100 158 3 535 1 774 4 232 139 35 10 16 

Août 
853 3 283 16 672 23 177 39 1 325 9 682 10 074 4 19 47 47 

Septembre 
794 2 057 4 724 6 506 38 1 271 3 256 3 589 10 13 12 15 

Octobre 
845 2 676 4 644 3 247 -30 1 594 2 600 2 048 -21 20 11 8 

Novembre 
826 1 698 3 309 2 486 -25 1 034 1 614 1 678 4 13 8 7 

Total 
- 27 312 54 610 65 833 21 14 888 32 908 34 033 3 18 15 14 

    (5جدول رقم )* المصدر:المندوبية اإلقليمية للسياحة بالحسيمة                                    

 

في المائة  ما بين يناير   21(  أن نسبة ليالي المبيت ارتفعت  بحوالي  1يتضح من خالل الجدول رقم )

في المائة  3، وعرفت نفس الفترة ارتفاعا بنسبة   2014مقارنة مع نفس الفترة من  2015نونبر من  -

في المائة،في حين  14في المائة إلى  15بالنسبة للوافدين، أما في ما يخص نسبة الملئ انخفض من 

غرفة. 826معدل الغرف الجاهزة لنفس لفترة استقر في   
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 رابعا : إكراهات وتوصيات 

 السياحية باإلقليمالمعوقات  .1

نالحظ أن هناك عدة معوقات تؤثر سلبا على السير الوظيفي للقطاع السياحي باإلقليم وجعله يقتصر على 

ي يمكن ان يكون محركا لإلنعاش السياحي الدائم. ويمكن الموسمية و سياحة الشاطئ وإغفاله للتنوع الذ

 إجمال هذه المعوقات فيما يلي:

للمنطقة بحيث انه ليست هناك دراسة واضحة عن نوعية السياحة الممكن إتباعها غياب تخطيط سياحي 

 سواء كان ذلك على مستوى الجماعات المحلية أو الهيات الجهوية.

غياب خطة عمل بين األجهزة التي تسهر على نشر الثقافة السياحية ووسائل اإلعالم المختلفة سواء 

 السمعية أو المرئية أو المكتوبة.

الحوافز المشجعة لجلب االستثمار السياحي وصعوبة الحصول على التمويل مع ارتفاع الفائدة.غياب   

 غياب سياسة التسويق للمنتجات السياحية.

 عدم تثمين المواقع السياحية والمعالم الثقافية والتاريخية بشكل كافي وتركها عرضة للتدهور.

.عدم التركيز على المميزات الجذابة للمنتج السياحي  

 غياب برامج لتنظيم الرحالت يهدف زيارة المعالم السياحية بالمنطقة.

 غياب التحكم في التقنيات الجديدة لسوق السياحة الدولية التي هي في تحول مستمر.

 ثغرات في القانون المنظم للقطاع كعدم إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتسيير المنتزهات الوطنية.

ية الخدمات المقدمة للزبائن.فيما يخص نوع صنقائ  

 نقص في تأهيل ومهنية المستخدمين بحيث ال تتالءم مع متطلبات عرض سياحي بامتياز

 نقص في النقل الطرقي والبحري والجوي

 نقص في الصيانة والنظافة للفضاءات العمومية والخاصة.

باالستثمار السياحي ضعف موقع التنمية السياحية في مخططات الجماعات المحلية وعدم اهتمامها 

خصوصا تلك التي تتوفر على مواقع سياحية هامة. وقد يكون هذا راجع إلى ضعف الموارد المادية 

 الالزمة لتغطية المتطلبات السياحية، وكذلك للثقافة السياحية للمنتخب الجماعي .
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 توصيات .2

تنمية سياحية تستحضر ومن أجل النهوض بهذا القطاع وتجاوز الوضعية الراهنة، ال بد من  جميع

عناصر االستدامة وترتكز على تثمين الثروات الطبيعية والثقافية وتثمين البعد اإليكولوجي في التنمية 

المستدامة وتنويع المنتوج السياحي  وأن تكون السياحة محل اهتمام جميع الفاعلين في القطاع وفق 

ضرورة الجميع على كل المستويات. مقاربة تشاركيه  تستدعي تفعيل الثقافة السياحية لتكون  

وفي ما يلي بعض المقترحات في الموضوع:    

 * مقترحات عامة

إنجاز تخطيط سياحي يرتكز على دراسة شمولية وواضحة عن النوعية السياحية الممكن إتباعها في   -

كل منطقة على حدا، وخلق المعايير والقوانين الممكن تطبيقها في هذا النوع أو ذاك حتى ال تكون هناك 

 فوضى في المشاريع السياحية.

لمنطقة مع تخفيض الفوائد البنكية.تحفيز االستثمار السياحي بخلق نظام ضريبي تفاضلي ل  

تقوية و تدعيم التجهيزات المتوفرة حاليا في بعض الشواطئ و تجهيز و فك العزلة عن العديد من   -

   .المواقع التي يصعب الوصول إليها

تثمين النقل الطرقي والبحري والجوي . -  

السياحي على غرار بعض التجارب  القطاع في التمويل إستراتيجية تطوير و الشراكة وضع مخطط -
 بالبالد.

 :شاطئية* تطوير السياحة ال
 
تجهيز الشواطئ الصغرى في إطار تبني مقاربة تشاركية بإشراك الساكنة والمجتمع المدني ، و  -

بإشراك الجماعات المحلية في توفير البنية التحتية الضرورية مع األخذ بعين االعتبار اإلقبال المتزايد 
على المنتوج البحري و رغبتهم المتزايدة في اإلقامة بالسكن الجماعي و المخيمات، مما يستلزم للسياح 

توفير هذا النوع من المنشآت خصوصا و أنها ال تتطلب استثمارات كبيرة، و في هذا اإلطار يمكن 
رين أيضا أن للجماعات المحلية أن تلعب دورا مهما في إنجاز هذا النوع من المشاريع، كما يمكن للمهاج

يستثمروا في هذا المجال لو تم تشجيعهم و توجيههم ، غير أن تأثير السياحة سيبقى محصورا في 
المناطق الساحلية إذا لم يتم ربطها بالمجاالت الجبلية،  فتحقيق التكامل بين القطاعين و التخفيف من 

 بالضرورة تطوير هذه األخيرة اختالل التوازنات بين الساحل و المناطق الداخلية والجبلية  يستدعي
 
  اإلسراع بإخراج مشروع "مارينا"الحسيمة  إلى حيز الوجود            -

إنجاز المحطة السياحية لكاليريس وفق معاير التنمية المستدامة ، ذلك أن المنتزه الوطني لبقيوة الذي   -

الثقافي يجعل هذه المنطقة مؤهلة إلنشاء يجمع بين البحر و البر و نقاوة مياه البحر، و الغنى الطبيعي و 

  قطب سياحي متوسطي كبير.

تثمين المؤهالت الساحلية لخليج  الحسيمة )أجمل خلجان العالم( تزامنا مع اإلنجازات السياحية  -  

السياحية ب؟:.مظزظنمجخغاال باالهتمام  والمشاريع المبرمجة في إطار مشروع منارة المتوسط الحالية،
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و الرياضية والبحرية و إعطاء نفس جديد للمناطق الخلفية بخلق أنشطة تتالءم مع مؤهالتها  الترفيهية

 كالقنص والمشي والتزحلق والمغامرة.

تثمين األنشطة السوسيو اقتصادية للمنتزه الوطني سواء في شقه البحري او البري مع مراعاة البعد  -

التنظيمية للمنتزهات الوطنية بالمغرب.االيكولوجي. وهذا لن يتأتى اال بإخراج القوانين   

تعبيد البنية الطرقية الموجودة حاليا وبناء طرق جديدة تتقاطع مع الطريق الساحلي المتوسطي والمنتزه  -

 الوطني وأخرى من اجل تحفيز االستثمارات السياحية.

 :* تطوير السياحة الجبلية   
مدينة الحسيمة مرورا بتيزي يفري وصوال إلى إن المجال الترابي الممتد من تركيست جنوب غرب 

أعلى قمم الريف األوسط العالي )إساكن ،جبل تدغين و جبل تغزوت( تتوفر على ظروف جد مالئمة 
لتطوير السياحة الجبلية من النوع الراقي ، )المشي و القنص و ركوب الخيل و التزحلق على الثلوج في 

اغة عدة إقتراحات تصب في اتجاه تثمين وإنعاش هذا و في هذا اإلطار يمكن صي…(. فصل الشتاء
الجزء المنسي من السياحة في اإلقليم. يأتي في مقدمتها تحسيس القرويين مالكي المنازل، و الجماعات 
المحلية بأهمية تهيئة دورهم و تكييفها مع حاجيات سياح الجبل، هذه الخطوة قابلة بأن تجد أذانا صاغية 

  سيما وأن جزءا من سكان هذه الجبال تعودوا منذ بداية السبعينات التعامل مع لدى نسبة مهمة منهم ال
 األجانب و استضافتهم، ذلك انها كانت محج العديد من األجانب.

و في حالة ما إذا لم يتحمس السكان لهذه المبادرة فيمكن إنشاء مأوي قروية أخرى و ربطها بالمسارات 
 .رويجها ضمانا لنجاحهاالسياحية اإلقليمية و الجهوية وت

و على ذكر المأوي ينبغي للجماعات المحلية أن تكون طرفا أساسيا في إنجاز و تجهيز و تسيير هذه 
 البنيات، بشاركة مع الخواص الذين يتوفرون على إمكانيات مالية مهمة.

كن أن تلعب دورا إن اإلستثمار في هذا النوع من البنيات سيؤدي إلى تطوير السياحة اإليكولوجية التي يم
 .أساسيا في تنمية المنطقة لو توفرت البنيات التحتية الضرورية

تسويق وتثمين الهبة الربانية المتنوعة التي تحضى بها منطقة أزيال  وذلك بالعودة إلى إحياء المشروع  -

)عند قدم السياحي الطموح الذي أقبر في بداية الستينات و المتمثل في بناء مركب سياحي بدوار أزيال 

حكومة المغربية و منظمة األغذية و جبل تدغين( و تشييد القرى السياحية بالمناطق الجبلية، فباتفاق بين ال

 45000الزراعة آنذاك تم التخطيط لبناء مدينة من الحجم المتوسط بمنبسط إساكان تتسع لما يزيد على 

ياسية و اقتصادية أقبرت هذه المشاريع نسمة ستعمل على هيكلة المجال الجبلي، لكن العتبارات سوسيوس

ظل يتيما مهمشا يقاوم قساوة -فندق المغرب السياحي-دفي المهد، و لم يظهر للوجود سوى فندق وحي

 الظروف الطبيعية

بناء قرى سياحية بالمناطق الخلفية والمنتزه الوطني مما سيؤدي ال محالة إلى تطوير السياحة  - -

تلعب دورا أساسيا في تنمية المنطقة.االيكولوجية التي يمكن أن   

ضرورة بناء قرية سياحية بتغزوت،القرية التي تغري زوارها بساكنتها المضيافة وبمنتوجات  -
صناعها التقليديين ذات اإلشعاع الدولي، فتغزوت يمكنها أن تمارس جاذبية كبيرة  للسياح الذين 

روحا جديدة في تغزوت التي تعاني من يهوون الطبيعة، فمن شأن هذه القرية السياحية أن تبعث 
عزلة وقساوة الطبيعة، بتثمين وحماية الموروث الطبيعي وتشجيع أهل تغزوت على اإلعتناء 

بصناعتهم التقليدية اآليلة  لالنقراض واستغاللها في إنتاج مواد محلية ذات قيمة عالية تلقى إقبال 
 من قبل السياح.
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ت المحلية التي يكثر عليها الطلب من قبل السياح هكذا يمكن إعادة اإلعتبار للمنتوجا
 .اإليكولوجيين

 
 :* تثمين عمليات القنص ومنتوجاتها   

لجبال الريف األعلى ومواقع أخرى داخل تراب إقليم الحسيمة مؤهالت قنصية مهمة لكنها غير مستغلة 
العديد من هواة الصيد خالل بطريقة عقالنية،وغير مثمرة ،فعلى الرغم من أن هذه المناطق تعرف توافد 

كل موسم،فإن تأثير هذا النشاط على اإلقتصاد المحلي يبقى ضعيفا،بينما توجد عدة إمكانيات لتنشيط هذا 
 .القطاع

الصيد كمنتوج سياحي له قدرة كبيرة على جاذبية فئات اجتماعية متنوعة وطنية واجنبية،الشيء الذي 
ة محلية وإقليمية ،كالفالحة و الصناعة التقليدية و التجارة و يمكن أن تستفيد منه عدة قطاعات اقتصادي

الخدمات، كما يمكن أن يساهم في خلق فرص الشغل بطريقة غير مباشرة عبر إنعاش االنشطة الخدماتية 
 كالمطاعم و الفنادق أو بطريقة مباشرة من خالل ترشيد ومصاحبة الصيادين

 
 :* تطوير وتثمين التراث   

 .العريق يستدعي الصيانة و تثمينه سياحياتراث الريف  -
إن المتتبع لتراث الريف في عمقه التاريخي سيتقاطع ال محالة مع ما خلص إليه عالم اإلجتماع اآلسيوي 

"و نأسف لفقدان الهوية الذي يهدد الحضارات  داريوش شايغان في كتابه أوهام الهوية، عندما قال:
 . المتفاوتة التي نحياها، هذه الحالة القريبة من الشيزوفرينيا" التقليدية،كما نرثي لحال هذه الحياة

فماذا يقصد بالتراث؟ وما عالقة التراث بالهوية الوطنية؟ وما موقع تراث الريف )الحضارة األمازيغية( 
 ضمن سياسة إعداد التراب الوطني؟ أسئلة عديدة يجب طرحها في هذا المجال.

ى الرغم من أن سياسة  الدولة ال زالت تفتقر للجرأة ،وأن سكان إقليم في الواقع يمكن القول إلى أنه عل
الحسيمة ال يراهنون كثيرا على السياحة لتنمية منطقتهم، فإن هذا القطاع على عكس ما تتصوره العامة 

يستطيع أن يساهم بدور فعال في إعادة التوازن إلى اإلقليم شريطة أن تتوفر الرغبة في القضاء على 
 .ت التي عرقلت تطوره وجعلت تأثيره هامشياالمبررا

لتعريف بالتراث التاريخي والثقافي المادي والالمادي للمنطقة واالعتماد عليه كعنصر أساسي ا -  

في التنمية السياحية، مثل انجاز خرائط للمعالم السياحية وترميم المواقع السياحية اآليلة للسقوط وإحياء 

وتقاليد وفنون والذي يشكل هوية المنطقة.التراث الالمادي من طقوس   

 *التسويق السياحي:

البحث عن قنوات التسويق المختلفة للمنتوجات السياحية المتوفرة باستعمال جميع وسائل اإلعالم 

 واالتصال المتاحة والتكيف مع التقنيات الجديدة لسوق السياحة الدولية.

على أواصر التعاون و التنسيق بين كافة المؤسسات دعم التدفق السياحي بربط عالقات داخلية ترتكز 

 السياحية وعبر عالقات خارجية مع منظمي الرحالت ووكاالت االسفار الدولية.

 

يتضح مما سبق أن القطاع السياحي بإقليم الحسيمة رهين بتنمية شمولية و مستدامة تستحضر جميع 

العناصر الطبيعية والتاريخية والتراثية والحضارية و تعمل على تعزيز إمكانية ربط الحاضر بالمستقبل 

حة. لتلبية الحاجيات األساسية للسياح من خالل العمل على التوافق بين البيئة والسيا  
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