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وصندوق  احلديدية  للسكك  الوطين  واملكتب  للفوسفاط  الرشيف  املجمع  يعلن   - دجنرب2019   20 البيضاء،  الدار 

احلسن الثاين للتمنية االقتصادية واالجمتاعية عن إنشاء قطب فنديق وطين باملغرب، وهيدف هذا التحالف الفريد من 

نوعه إىل تعزيز المتزي يف اخلدمات الفندقية الراقية اليت تشلك واجهة لملوروث واخلربة املغربية وتسامه يف إبراز 

جاذبية البلد ومسعته الدولية.

جيسد هذا التحالف التوجهيات امللكية السامية املتعلقة بإعادة هيلكة بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية، ومن شأن 

هذه التدابري متكني القطاع العمويم من تعزيز قدراته االستمثارية، من خالل إعداد جيل جديد من املخططات القطاعية 

تقوم عىل التاكمل واالنجسام وإطالق براجم جديدة من االستمثار املُنِتج تسامه يف إحداث املزيد من فرص الشغل.

إنشاء قطب فندقي وطني للتميز

للهنوض  الشغل  فرص  واعدة خللق  إماكنات  ويتوفر عىل  يعرف منوا رسيعا  الذي  القطاع  هذا  تمنية  أجل دمع  من 

باالقتصاد املغريب، يعلن املجمع الرشيف للفوسفاط واملكتب الوطين للسكك احلديدية وصندوق احلسن الثاين للتمنية 

االقتصادية واالجمتاعية عن إحداث حتالف هيدف إىل خلق فاعل مرجيع يف اخلدمات الفندقية الراقية.

من خالل هذا التحالف، يوحد الفاعلون الرئيسيون خرباهتم من أجل إنشاء قطب فنديق وطين بغية دمع وتطوير اخلدمات 

الفندقية الراقية باملغرب وذلك من أجل إبراز جاذبية البلد ومسعته الدولية. سيضم هذا القطب األصول الفندقية التارخيية 

باملغرب واليت ميتلكها املكتب الوطين للسكك احلديدية : فندق املامونية مبراكش، الذي سيحتفل بالذكرى املاوئية لتأسيسه 

سنة 2023؛ قرص اجلاميع، الذي يعد من املعامل التارخيية ملدينة فاس والذي مت إنشاؤه سنة 1879؛ باإلضافة إىل فندق 

 Marchica Lagoon إفريقيا، ومنتجع  نوعه يف  للغولف  فريد من  يتوفر عىل مسلك جبيل  الذي  بإفران  ميشليفن 

Resort، اجلوهرة الفندقية اجلديدة لملنطقة الرشقية.

سمتكن هذه الرشاكة من تطوير وتمنية هذه التحف الفندقية الوطنية مع اسمترار التدبري اإلداري املغريب بنسبة ٪100، 

باإلضافة إىل خلق فرص جديدة للمنو يف جمال اخلدمات الفندقية الراقية.

تحالف جديد بين المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب 
الثاني  الحسن  وصندوق  الحديدية  للسكك  الوطني 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية من إجل إنشاء قطب 

وطني لتطوير الخدمات الفندقية الراقية بالمغرب.
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مشروع من أجل التنمية ا�قليمية وخلق مناصب الشغل

بالنسبة  والواعدة  االسرتاتيجية  القطاعات  أحد  دمع  من  متكن  اليت  واخلربات  الكفاءات  التحالف مجيع  هذه  يضم 

لملغرب، إىل جانب مواكبة االسرتاتيجية الوطنية املرتبطة بالتمنية املستدامة.

يعمل املجمع الرشيف للفوسفاط عىل تعزيز اسرتاتيجيته االستمثارية يف جمال تطوير وتمنية اخلدمات الفندقية باملغرب 

والرفع من كفاءهتا، حيث يلزتم املجمع بالفعل يف هذا القطاع من خالل العديد من األصول الفندقية اليت ميتلكها يف 

املناطق اليت ميارس هبا أنشطته، واليت يعزتم توسيع نطاقها بارتباط مع مشاريعه يف جمال التخطيط احلرضي 

وتطوير مدن جديدة.

هذا، وسيعمل القطب الفنديق اجلديد عىل استمكال اجلهود املبذولة يف هذا القطاع من خالل عروض راقية تمتاىش 

مع االلزتام القوي لملجمع الرشيف للفوسفاط الذي هيدف إىل تأهيل هذا النشاط الذي يعرف منوا رسيعا ويتوفر عىل 

إماكنات واعدة خللق فرص الشغل، وذلك من خالل إحداث فرع جديد للتكوين يف مهن الفندقة جبامعة دمحم السادس 

متعددة التخصصات التقنية برشاكة مع أرىق وأهشر املؤسسات الدولية.

يف إطار مهمته لدمع املشاريع الكربى للتمنية باملغرب، يواصل صندوق احلسن الثاين للتمنية االقتصادية واالجمتاعية 

مواكبة القطاع السيايح من خالل إهسامه املايل، مكا يشارك أيضا بصفته مستمثرا يف هتيئة موقع حبرية مارشياك 

الذي يضم منتجعا فندقيا من الطراز الرفيع. باإلضافة إىل ذلك، يسامه صندوق احلسن الثاين للتمنية االقتصادية 

واالجمتاعية يف احلفاظ عىل الرتاث املعامري املغريب، وال سميا من خالل دمع حتويل القصور والقصبات إىل فنادق 

فاخرة، أو يف سياق إعادة تأهيل 8 مدن قدمية. ويف إطار هذا التحالف، سيلعب صندوق احلسن الثاين كذلك دورا 

استشاريا وتوجهييا يف اسرتاتيجية التمنية عىل املدى البعيد واملرتبطة باالستمثارات يف القطاع الفنديق الذي يعد 

خفرا لملغاربة.

سيسامه املكتب الوطين للسكك احلديدية يف إجناح هذا التحالف من خالل االسمترار يف دمع هذا املرشوع الكبري، 

ال سميا من خالل خربته التارخيية يف اخلدمات الفندقية الراقية، واليت مت االعرتاف هبا مؤخرا عىل الصعيد الدويل 

حيث مت اختيار املامونية "أفضل فندق يف العامل" من طرف جملة Condé Nast Traveler سنة 2018. هذا، ويندرج 

الطريق االسرتاتيجية  التحالف، يف إطار خارطة  الفندقية، مضن هذا  للسكك احلديدية ألصوله  الوطين  نقل املكتب 

لتمثني الرتاث، وهو األمر الذي سيوفر له فرصا جديدة متكنه من خض قدراته االستمثارية يف قطاع السكك احلديدية.
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