
السياحة الحالل

فندق "جوهرة الجديدة" بمدينة الجديدة 
نموذج لسلسلة فنادق الحالل بالمملكة المغربية

نجيب خليفة: السياحة اإلسالمية- الدار البيضاء

يعد فندق "جوهرة الجديدة" المصنف ضمن قائمة 3 نجوم من ضمن الوحدات الفندقية  
الحالل التي تستجيب لرغبات السياحة الداخلية بالمملكة المغربية والسياحة الدولية، و 
التي تقدم عرضا متميزا في متناول المستهلك المحلي والدولي بالدرجة األولى، و يمتاز 

الفندق بعدم تقديمه الخمور والمشروبات المحرمة للزبناء.





مدينة  في  األخيرة  اآلون��ة  في  افتتحت 
والتي  فندقية  وح��دة  المغربية  الجديدة 

 3 لتنال  المستثمرة   الشركة  رشحتها 
نجوم عن قصد، رغم أن مرافقها الرائعة، 





و الخدمات  التي يقدمها طاقم المستخدمين 
من  أعلى  تصنيفا  تستحق  بها  العامل 
تحفيز  هو  هذا  من  والغرض  الحالي،  
السياحة الداخلية والخارجية على السواء، 
ويستغل  يترفه  أن  للسائح  يمكن  وبذلك 
التي  الفندق   ومرافق  والمطعم  اإليواء 
توازي 4 نجوم بثمن 3 نجوم فقط. ورغم 
من  يسير  عدد  على  يحتوي  الفندق  أن 
الغرف إال أنها مجهزة بكل الضروريات 
السياحة  لتحسين  م��راع��اة  وال��ل��وازم 
الصعيدين  على  المتوسطة  المغربية 

لتفاصيل  الوطني والدولي، ولن نتطرق 
المبالغ التي استثمرتها الشركة المملوكة 
للسيد البشير الواقي إلنشاء الفندق اعتبارا 
أن مثل هذا المشروع من الضرورة أن 
يتطلب رأس مال ضخم. واألهم من كل 
للسياحة  مضافة  قيمة  تضاف  أن  هذا 
الجديدة خاصة،  ولمدينة  المغربية عامة 
أضف إلى كل هذا ما يصاحب المشروع 
المهني  المحلي  التشغيل  تنمية  م��ن 
والعادي، والمساهمة في ترويج وتنشيط 
المواد  كل  بشراء  المحلي  اإلقتصاد 



لتسيير  الالزمة  والتقنية  االستهالكية 
الفندقية  ال��وح��دة   أن  ونذكر   . الفندق 
الجديدة شيدت في موقع هادئ يطل على  
شاطئ  المدينة من الجهة الغربية وعلى 
مركز ترويد الخيول )الحريسة الجهوية 
يجعل  مما  المقابلة،  الجهة  في  للخيول( 
إيواء السائح يتسم بالهدوء والسكينة في 
والبيئة  الشاطئي،  اإلستجمام  مع  تناسق 
المميزة  والخدمات  النظيفة،  الطبيعية 
المقدمة  للسائح، وهذه هي األهداف التي 
إليها أصحاب المشروع السياحي  يرمي 

الجديد.
بكل  ومجهزة  مكيفة  الفندق  غرف  كل 
الضروريات الالزمة لرفاهية السائح من 
أما  حديدية.  وخزانة  تبريد  وآلة  تلفاز 
المطعم الكاسترونومي العالمي التخصص 
والذي يتسع ل 200 شخص فيمتاز بعدم 
وكل  الكحولية   للمشروبات  تقديمه 
في  الفندق  يدرج  وبهذا  المحرمات....، 
خانة سلسلة الفنادق الحالل الموجودة في 
المملكة المغربية، إيمانا من أصحاب هذه 
األنواع من الوحدات السياحية أن السياحة 



هي أخالق وسلوك قبل أن تكون ترفيها 
الفندق  يحتوي  كما  وتجارة.  واستجماما 
بالزبناء )وقلما تضم  على مسبح خاص 
أما  خ��اص��ا(.  مسبحا  نجوم   3 فنادق 

شرفات الفندق فتجعل المطل منها يكتشف 
وزرقة  الذهبية  الجديدة  شاطئ  رم��ال 

مياهه.


