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االفتتاحية

تنوع املزايا اجلغرافية لهذه املدينة اإلسماعيلية، يزيدها اجلمال الذي ال يضاهيه سوى 
التقاء بني الهضاب األطلسية  واملرتفعات الشرقية وبني  مكناس، نقطة  تاريخها املجيد. 

األطلس املتوسط الشمالي و التالل الريفية,  تنعم بروعة التناقض الطبيعي.
يجذب  سحر هذه  املدينة  العريقة زوارها، وتعد املدينة القدمية مبكناس تراثا عامليا للبشرية. 
فخالل اقامتكم, جتدون  اختالطا بني العظمة التاريخية ونعومة العيش و النكهات األصيلة.

تسحر مكناس بجدرانها  الكبيرة، وقصورها الفخمة، والقصبة واملساجد واملدارس الدينية، 
واحلدائق واألحواض املائية واملتاحف. وتعبر الثروة املعمارية مبكناس عن روعة  التحفة املنجزة 

لعشاق التاريخ.

تعطي  اخلصبة  تربتها  أن  حيث  اململكة.  بستان  فواكهها,  بنكهة  مكناس,  منطقة  متثل 
أفضل مزارع الكروم و بساتني الزيتون، و لكنها أيضا بلد اجلبال والينابيع املعدنية وغابات 

االرز والسنديان.

استكشاف مكناس وثرواتها هي على االرجح واحدة من أجمل املغامرات. 

مكناس, أرض العجائب

زاوية موالي إدريس زرهون

باب املنصور
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داخل ضريح موالي اسماعيل

مكناس عبر التاريخ

االسطبالت امللكية في وقت 
موالي اسماعيل 

على  يحتوي  الكبيرة،  الدار  قصر،  أول 
مسجدين، وأكثر من 20 جناح. أما دار املخزن 
الهواء  على  مفتوحة  رائعة  أقواس  فتحوي 
اسماعيل،  موالي  ضريح  ويصف  الطلق. 
الغرف  من  سلسلة  السلطان:  هذا  عظمة 
نحوت  بالفسيفساء،  مزين  فناء  املزخرفة، 
على األبواب، والنافورات املنحوتة من الرخام 
األرز  وخشب  باجلبص  املغطاة  واألسقف 

واألرضيات املغطاة بالسجاجيد اجلميلة.

العاشر  القرن  تأسست مدينة مكناس في 
في  وهي  مكناسة.  زنات  قبيلة  قبل  من 
األصل من الشرق، جاءت لالستقرار  في 
املنطقة، وقد اجنذبت بتربتها اخلصبة واملياه 
محتلة  كانت  حدائقها.  وسحر  الوفيرة 
من قبل املرابطني، وكانت في األول موقع 
عسكري )في القرن احلادي عشر( وتطورت 
وفي   ،)12 القرن  )في  املوحدين  عهد  في 
القرن التالي على يد املرينيني. وقد ازدهرت 

مكناس في بداية القرن السابع عشر.
امللكية  املدن  أصبحت مكناس على مقدمة 
ظهور  مع  عشر  السابع  القرن  أواخر  في 
السلطان العلوي الثاني. ولقد ازدهرت في 

عهد موالي اسماعيل.

مكناس العريقة
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في قلب املدينة امللكية

زاوية املدرسة البوعنانية

باب بردعني, لعبت دورا هاما في اقتصاد 
التعامالت  كل  بذلك  حولها  جمعت  املغرب 
الشمال  مع  والدبلوماسية  االقتصادية 
اسماعيل  موالي  زود  ولقد  اخلارج.  وكذا 
يليق باإلحياء امللكية. املدينة القدمية بباب 
الثقافي  تراثها  تغني  الكبيرة  مساجدها 
ذات  »املدينة  ب  تسميتها  يؤكد  ما  وهذا 

املائة مئذنة«. 
عهد  إلى  الصواني  هري  تاريخ  يرجع 
موالي اسماعيل, فكان يحمل اسم املخزن 
كان  األسطورة,  فحسب  اإلسطبل.  أو 
املبنى يضم 12000 حصانا. وتتكون من 
وأقواس.  ركائز  على  محموال  مركبا   23
وكان أيضا مكانا خلزن األسمدة الغذائية, 
مؤلفا من 10 قاعات وأبار مع ناعورة.  كانت 
والصهريج  املبنى  لتزويد  تستخدم  اآلبار 

باملاء مما  أعطاها اسم »دار املاء«.

مكناس العظيمة
يعبرها نهر بوفكران، ليعطي عاملني يرويان 
وباب  باب منصور  من  كل  مكناس.  قصة 
بردعني ينفتحان على العجائب، مما يجعل 

مكناس »عاصمة األبواب اجلميلة«. 
باب منصور، الرائع كما وصفه بييرلوتي: 
له،  نهاية  ال  وتشابك  وجنوم  »ُوريدات 
ال  هندسية  وتركيبات  مكسورة،  وخطوط 
ميكن تصورها تربك العني كأنها لغز ما و ال 
تزال تعكس الذوق الرفيع و األصيل، مع عدد 
ال يحصى من القطع الصغيرة من الفخار 
مجسم   وأحيانا  أحيانا،  أجوف  املزجج، 
حتى تعطي صورة قماش أعيدت خياطته، 
متأللئ، ومتألق، ال يقدر بثمن،  قد ُعلق على 
هذه األحجار القدمية لكسر امللل في هذه 

اجلدران العالية.
قاعة  منصور  باب  قاعة  اليوم  حتتضن 

للعرض.

كان  السفراء حيث  قاعة  بعيد، جند  وغير 
بناء  الوفود.  اسماعيل  موالي  يتلقى 
محافظ عليه بعناية، حيث الزليج و اجلبص 
املنحوت، و سقف القرميد املزجج األخضر 

يعكس خبرة  ذلك الوقت.
االرض.  حتت  مخازن  أو  قارة  سجن 
الستخدمه  املبنى  هذا  تصميم  مت  قد 
بأنه  االسطورة  وحتكي  احلبوب.  لتخزين 
موالي  ذلك  وعد  وقد  جدا.  كبير  سجن 
برتغالي  لسجني  احلرية  باعطاء  اسماعيل 
استيعاب  ميكنه  سجن  بناء  من  متكن  اذ 
ويتم الوصول إليه عن  شخصا.   40000
مساحة  وهناك  األرض.  يشق  درج  طريق 
فتحات  بواسطة  امامك,  ُتفتح  كبيرة 
الغرف  بعض  فقط  و  السقف  في  صغيرة 
الطبقة  مساحة  تصل  للجمهور.  مفتوحة 

السفلية إلى 7 كيلومترات طوال.

إعادة  مت  التي  الساحة,  هذه  خالل  فمن 
صهريج  روعة  اكتشاف  ميكننا  صيانتها, 
كان  املكان  وهذا  املدينة.  وعراقة  أغدال 
اإلغواء  مثل:  عديدة,  عاملية  ألفالم  خلفية 

األخير للمسيح  و صليب نازاريت.
خزان ماء ضخم كان  أغدال,  صهريج 
يسقي احلرم والبساتني. ميتد على طول 4 
هكتارات ومزود بقنوات لتمرير املاء الصالح 

للشرب.
سنة  اسماعيل  موالي  ضريح  بني 
النادرة  وهو من املآثر اإلسالمية   ,1703
التي يسمح لغير املسلمني زيارتها. وهناك 
محاطة  ساحة  الى  يقود  لصحون  توالي 
الضريح  قاعة  تنقسم  أعمدة  ذو  برواق 
الى طرفني, واحدة لالمور الدنيوية وأخرى 
االضرحة  توجد  اليمني,  على  مقدسة. 
اسماعيل  موالي  يدفن  حيث  امللكية: 

محاطا بأفراد العائلة .

باب ضريح موالي اسماعيل 
مزينة بأحجار منحوتة 

ومسقفة بالقرميد األخضر  

صهريج أغدال
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في أزقة املدينة القدمية 

ساحة الهدميمتحف دار اجلامعي

املدارس البوعنانية

الكاملة   الغذائية  للمواد  سوق  اجلنوبية, 
كالزيتون والليمون، والتوابل، والنعناع...

دار اجلامعي
ذات منط إسباني مغربي ، هذا القصر بني 
من  وعينة  رائعة  أندلسية  حديقة  حول 
املنازل الغنية ترجع ألسر مغربية في أواخر 
القرن التاسع عشر. تقع بني ساحة الهدمي 
إقليمي  متحف  اآلن  وهو  القدمية،  واملدينة 
بخيوط  التطريز  يعطي  حيث  لالثنوغرافيا، 
الذهب، واخلزف واملجوهرات العتيقة نظرة 

شاملة عن روائع املاضي باململكة.

املباني التي تقاوم الزمن 
متتد أسوار املدينة على طول حوالي 40 
كيلومتر، و هي مزودة ب 20 بوابة محصنة 
وأبراج وحصون )باب اخلميس و باب بردعني 
وباب املنصور، وباب املرح وباب الريح، وباب 
جامع نوار، برج بن كاري الخ..(. في أول 
ثم  قوي.  حصن  مثل  املدينة  ترى  وهلة، 
تكتشف أن  هذه األبواب هي أعمال فنية 
وتعرض األسواق رحلة رائعة وغير عـادية.

االنطالق  نقطة  هي  الهدمي  ساحة 
من  بد  ال  القدمية.  املدينة  الستكشاف 
أجل  من  الواسعة  الساحة  بهذه  املرور 
الوصول إلى األسواق. ويحدها من اجلهة 

وفقا  التحفة  هذه  بناء  مت  املبنى.   على 
قرآنية:   ملدرسة  التقليدية   للمخططات 
وقاعة  مبعرض  محاطة  مركزية  ساحة 
املكسوة  الباحة,  جدران  تقدم  للصالة. 
بالبالط واجلص املنحوت واملنحوتات اجلميلة 
فن  على  رائعا  مثاال  األرز،  خشب  على 

الديكور املغربي.

يقود شارع النجارين إلى معظم األسواق، 
وكان  القصب.  تغطيتها  ما  غالبا  التي 
لالنشطة  وفقا  سابقا,  احلرفيون  يجتمع 
، وخاصة في الفنادق وهي متاجر صغيرة 

على طول احلارات حيث النشاط مكثف.

بنيت املدارس البوعنانية من قبل السلطان 
املريني ابو احلسن وأكملها ابنه أبو عنان 
اسمه  أطلق  الذي   )1350-1358(
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مكناس غير العادية

»احلضرة« ممارسة يقوم بها 
عيساوة

ضريح سيدي محمد بن عيسى

منظر عام للمدينة في الليل

أغاني  تسبقها  بطقوس  يقومون  حيث 
وتستمر  عيساوة.  سهرات  خالل  دينية 
احلضرة طوال الليل, وهي تبدأ بأغاني تليها 

»احلضرة«.

مكناس ليال 
ساحة  تستعد  الظالم،  حلول  عند 
التجار،  الكبير الستقبال  الهدمي  وسوقها 
فتصبح  القصص.  ورواة  والبهلوانني، 
من   بالناس  يعج  مكانا  ليلة,  كل  الباحة 
احتفاالت شعبية  سكان مكناس وزوارها. 

متجددة...

بن  محمد  سيدي  ضريح 
عيسى، الشيخ الكامل

1465، وهو قائد فرقة عيساوة.  ولد في 
كان يجول املغرب لنشر الدعوة اإلسالمية, 
ومنذ ذلك احلني أصبح معروفا في جميع 
بلدان  شمال أفريقيا. يقع ضريحه في باب 
بن  محمد  سيدي  السلطان  وبناه  سيبا 
موسم  تنظيم  ويتم   .1776 في  الله  عبد 

في وقت عيد املولد.

فن عيساوة 
احلضرة هي عادة من العادات األساسية  
في  تأسست  التي  الدينية,  الفرق  لهذه 
وهي عادة جماعية  القرن السادس عشر. 

ساعات لويس الرابع عشر 
لتكرمي وقت وتاريخ مكناس ،هناك ساعاتان رائعتان  لم يتوقفا ألي سبب! هذه الساعات 
العالقات  على  اسماعيل كشهادة  موالي  للسلطان  الرابع عشر  لويس  من  هدية  هي 

الدبلوماسية املهمة مع ملك فرنسا.

في 1699، ذهب السفير الشهير بن عائشة إلى فرساي ملناقشة حتالف سياسي وعاد 
ميدح  روعة املكان... وجمال ابنة امللك الشمس، آن ماري دي بوربون. ولدى عودته إلى 
مكناس، حتدث كثيرا  عن االميرة الفرنسية حتى قرر السلطان طلب يدها. خوفا من 
املنافسة رفضت االميرة طلبه. وهذا ما جعل لويس الرابع عشر يضع الساعات اجلميلة 

في ضريح موالي اسماعيل.
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باب منصور
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الفن املكناسي

الفن الدمشقي هو فن فريد 
ومتميز في مدينة مكناس

شك, هو تنوع و وفرة أنواع األشجار في 
املنطقة )االرز، و شجرة احلياة...(.

طرز  وخصوصا  بالطرز  مكناس  تشتهر 
الغرزة، الذي يغطي مناطق واسعة جدا.

موسيقى غنية و متنوعة
املفضلة  املوسيقى  هي  امللحون  موسيقى 
فأصل  للمؤرخني،  ووفقا  املكناسيني.  لدى 
الثاني  القرن  الى  يعود  املوسيقى  هذه 
عشر. وقد تأثر على مر العصور  بإيقاعات 

املوسيقى األندلسية واألغاني الشعبية.

احلرف التقليدية
تتوفر جهة مكناس على أكثر من50000 
حرفي وال تزال حتافظ على أسلوب عريق. 
نحت  فن  في  حقيقي  طابع  لها  مكناس 
)السجاد  والنسيج  والرسم  اخلشب 
والتطريز, و احلنبل...(، و احلديد املصبوب أو 
الدمشقي، وصناعة اجللد )اجللود، واالغلفة 

والنعال...(.

وخاصة  املغرب  في  الدمشقي  الفن  يوجد 
في  يتمثل  الفن  هذا  مكناس.  مدينة  في 
النحاس  من  وملتوية  رقيقة  خيوط  إدراج 
في  سلس  نحو  على  الذهب  أو  والفضة 
دون  النجارة  أعمال  يسهل  ومما  املعدن. 

جتعل من مكناس عاصمة للزيتون.
مكناس  منطقة  في  الزيتون  زيت  أصبح 
العالم.  أنحاء  جميع  في  أفضلها  بني  من 
 Extravergine دليل« 2009  منح  ولقد 
اجلائزة  التاسعة,  طبعتها  في  »بايطاليا 
األولى للمغرب جلودة زيت الزيتون. وتقدم 
في  دولية  لشخصية  سنويا  اجلائزة  هذه 

قطاع الزيتون.
منطقة  زيتون  زيت  فاز   ،2006 عام  في 
على  حلصوله  روما  جائزة  على  مكناس 
قد  و  البكر«.  الزيتون  زيت  »أفضل  لقب 
منح هذه اجلائزة  الدليل االيطالي« 2006  
Extravergine »وأضاف أنه  أفضل  زيت 
الزيتون من حيث اجلودة العاملية املعتمدة« 

حسب دليل )املطبخ وفيني(.

املنتجات احمللية
على  تافياللت  مكناس  منطقة  حتتوي 
بلقب  بامتياز  للفوز  املوارد  من  يكفي  ما 
في  املياه  »برج  االيكولوجية.  السياحة 
املغرب«، واألراضي الغابوية والرعي والزراعة، 
املنتوج  جعل  من  مكناس  متكنت  هكذا 

احمللي منتوجا رئيسيا في املنطقة.
العنب  و  الزيتون  بزيت  مكناس  تشتهر 
وسمك  اخليل  وتربية  النخيل،  شجر  و 
الراغبني  للسياح  كنز  مكناس  الترويت... 

في السفر.

تتوفر منطقة مكناس على أراضي صاحلة 
لزراعة أشجار الزيتون، وعلى مناخ مالئم 
مينح بعض املزايا احلقيقية وهذا  إرث ال 

يقدر بثمن.
من  املقترح  هكتار   1000 زرع  مشروع 
بشكل  املنطقة  أدخل  الزيتون,  أشجار 
التي  املستدامة,  التنمية  عملية  في  كامل 

احلياة مبكناس

زهر البرتقال
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مكناس بشكل اخر

حقول الزيتون 

الغولف امللكي في مكناس 

لؤلؤة في وسط اخلضرة
والبحيرات  القدمية  بالغابات  غنية  مكناس 
ومصادر املياه ال تنفذ، فهي مدينة بجميع 
الفصول. على مدار السنة، تكشف املدينة 
في  التنزه  عشاق  لتبهج  جديدة  ألوان  عن 

الطبيعة.

األحصنة 
من  واحدا  امللوك،  مدينة  مكناس,  متتلك 
أنشئ  اإلسطبالت األكثر جماال في البالد. 
املركز في طريق أزرو، عام 1914. و يوجد 
احلصان  األصيلة،  العربية  حصان:   150

البربري و البربري العربي، وأخرى نادرة.

الغولف : مسار عريق
امللكي  الغولف  في  حاضرا  التاريخ  يبقى 
للسلطان  العريقة  املدينة  مكناس,  في 
مزينة  نافورة  أصوات  اسماعيل,  موالي 
األسوار  وسط  تواجده  و  بالفسيفساء، 
كذا  و  للنادي  احمليطة  العالية  القدمية 
العتيقة   املدينة  صوامع  على  إطاللته 

يعطونه بصمة فريدة و متجلية.
البرتقال،  زهر  عبير  يختلط  احلديقة،  في 
وأشجار البرقوق وأشجار النخيل وأشجار 
ويضم   ,1969 تدشينه سنة  مت  الزيتون. 
9 حفر. وهو مفتوح ليال ونهارا، على مدار 

السنة.

األحصنة العربية األصيلة
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اجلهة

فسيفساء  موقع وليلي

قوس النصر بوليلي

وليلي
تقع وليلي على سفوح زرهون, وقد  أخذت 
وهي  وليل,  البربرية  الكلمة  من  اسمها 
زهرة اللبالب, نبتة توجد بوفرة في املنطقة. 
لسنة  لليونسكو  العاملي  التراث  فحسب 
في  أثري  موقع  أكبر  هي  وليلي   ،1997
للجمهور.  متاحة  فدان   18 مع  املغرب 
الفسيفساء  إلى  املوقع  هذا  شهرة  وتعود 

التي تزين الكثير من املنازل القدمية.

موالي ادريس زرهون
شمال  كيلومترا   20 حوالي  ُبعد  على 
يطل  صخري  نتوء  وعلى  مكناس،  مدينة 
على وادي الرومان  وسهل املدينة الرومانية 
القدمية وليلي, و جند بلدة موالي إدريس التي 
تأوي ضريح مؤسس ساللة األدارسة، الذي 
جاء من السعودية لدعوة السكان احملليني 
البربر إلى اإلسالم، و ال يزال يجتذب كل عام 

اآلالف من احلجاج في شهر غشت.

موالي ادريس زرهون
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مكناس مدينة السخاء

غابات األرز املكسوة بالثلوج

مدينة أزروا

افران, لؤلؤة األطلس املتوسط

احلاجب
يقطع جرف املدينة من شمالها إلى جنوبها 
قاسما إياها إلى شطرين, و من على هذا 
على سهل سايس.  اإلطالل  اجلرف ميكن 
كهوف  شكل  على  مساكن  بنيت  قد  و 
السوق  من  مقربة  على  اجلرف  سفح  في 
ينابيع عديدة صالح ماؤها  توجد  املغطى. 
املدينة  قلب  في  تصب  من  منها  و  للشرب 
وسط حديقة جميلة بجوار اجلرف. تشتهر 
األشكال  ذات  بكهوفها  أيضا  املنطقة 

اجلميلة و تعد منطقة رائعة للتجوال.

افران 
افران  تعد  متر,   1650 علو  على  تقع 
ألسلوبها  نظرا  وذلك  املغرب«  »سويسرا 

الطبيعية  بثرواته  املتوسط ساحر  األطلس 
احليوانية و النباتية و مبناظره اخلالبة. متتد 
غابات األرز على مد البصر تتخللها سهول 
خضراء و بحيرات و ينابيع. قد يحتار عشاق 
الرياضات في اإلختيار بني ركوب اخليل أو 
سفوح  في  األقدام  على  مشيا  التجول 
اجلبال، و بني رحالت السيارات رباعية الدفع 
ممارسة  أو  الهوائية  الدراجات  ركوب  أو 

الصيد.
وادي  اكتشاف  ميكنكم  اجلبال  قلب  في 
الينابيع  ذو  باملغرب  نهر  أطول  الربيع  أم 
مدينة  من  كلم   40 بعد  على  املتواجدة 
الصغيرة  باملدن  األطلس  ويزخر  خنيفرة. 

ذات الطابع  األمازيغي.

أزروا
التقليدية  للحرف  مركزا  أزرو  مدينة  تضم 
ونسج  االرز  بالعمل على خشب  املشهورة 
سجاد قبائل بني مكلط. ميكنك أيضا زيارة 
بنيت في عهد موالي  التي  )قلعة(  القصبة 
املدينة،  في  معروف  هو  وكما  اسماعيل. 
الذي  السلمون  سمك  لتربية  أماكن  هناك 

يؤكل طازج أو مدخن.

احلضري الشبيه بأوروبا )البيوت احلجرية 
املدينة  تتوفر  بالقرميد األحمر(.  و سطوح 
طابع  يعطيها  مما  واسعة،  ممرات  على 
سمك  صيد  فلعشاق  وطبيعيا.  جميال 
وصيد  طويلة،  ملسافات  واملشي  الترويت 
اخلنزير البري، سوف تقدرون روعة املشهد 
الهادئ واجلميل، وفي فصل الشتاء ميكن 
احملطات  سفوح  الى  التوجه  للمتزجلني 
جبل  و  متر(   2036( ميشليفن  القريبة: 
حكة )2104 متر(، التي تبعد 17 و 27 

كيلومترا على التوالي جنوب إفران.
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سحر الصحراء

فتاة من جنوب في لباس 
تقليدي

واد زيز

الكثبان الرملية في مرزوكا

مدينة الريصاني

تكتشفون  سوف  باألحداث.  وحافال  غنيا 
طبيعتها  في  وثراء  حضارتها  في  كنزا 

السخية واملتنوعة.

أرفود، مدينة النخيل
واحدة من اكبر الواحات في املغرب، تزودها 
باملاء مصادر عديدة كواد زيز و غريس، أرفود 
مليون  من  أقرب  تنمو  حيث  النخيل  مدينة 
جميع  تكرم  املنطقة.  في  النخيل  شجرة 
احلضارات املتوسطية  شجرة النخيل، النها 
ترمز الى احلياة واخلصوبة والنجاح. وقد 
على  النخيل  فوائد  سليمان  امللك  وصف 

أنها هدية من الله لغناها باملواد املغذية.

تافياللت
)اجلمل(  تالرحمت  منعطف  عبور  عند 
إلذي يصل طوله الى 2900 مترا، يكون 
بجزء  مر  قد  الشمال  من  القادم  املسافر 
واحات  جديد،  عالم  في  يدخل  ثم  كبير. 
التي  الشاسعة  املنطقة  هذه  وصحراء. 
تقع  بني الصحراء واألطلس الكبير، كونت 
تافياللت وهي تناقض بني املناطق  اخلضراء 
التي تكون واحات ممتدة على طول الوديان 

واتساع نطاق جبال وهضاب مجردة.

الراشيدية
بنيت الراشيدية في أوائل القرن العشرين 
املؤدية  الرئيسية  القوافل  مفترق طرق  في 
نحو دادس وتافياللت، وهي حتمل تاريخا 

عشرة  احلادية  القرون  فخالل  العلويني. 
للقوافل  محطة  مبثابة  كانت  األخيرة 
القادمة من اجلنوب. في هذه املدينة يوجد 
ضريح موالي علي الشريف، مؤسس الدولة 
العلوية. وراء املبنى،  مازالت هناك أطالل 
السابع  القرن  في  بني  الذي  العبار  قصر 
عشر على يد موالي اسماعيل ليكون مقر 

اقامة ابنه.

مرزوكا
مشهدا  مرزوكا  في  الرملية  الكثبان  تقدم 
غير متوقع، وهو منظر رائع! روعة تغيير لون 
الرمل وجاذبيتها التي ال تصدق. وجند في 
بعض الواحات الصغيرة كثبانا يخرج منها 

املاء إذا قمنا باحلفر قليال.

مدينة الريصاني، مهد العلويني 
زيز،  وادي  من  اجلنوبية  اجلهة  في  تقع 
سابقا  سجلماسة  أو  الريصاني  مدينة 
ومهد  لتافياللت  السابقة  العاصمة  هي 
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النيابة اجلهوية للسياحة:
27, احلي االداري – مكناس 

الهاتف: 26 44 52 35 05 )212+(
)+212( 05 35 51 60 22          
الفاكس: 46 60 51 35 05 )212+(

النيابة اجلهوية للسياحة:
ص.ب 550 – الرشيدية

الهاتف: 44 09 57 35 05 )212+(
 )+212( 05 24 62 24 96          
الفاكس: 43 09 57 35 05 )212+(
)+212( 05 24 62 45 53           

النيابة اجلهوية للسياحة:
حي السانديك  ص.ب. 15 – افران  

الهاتف: 21 68 56 35 05 )212+(
الفاكس: 22 68 56 35 05 )212+(

املجلس اجلهوي للسياحة
املركب احلرفي – زين العابدين  

الهاتف: 33 17 53 35 05 )212+(
الفاكس: 80 68 55 35 05 )212+(

محطة القطار:
مركز االتصال: 40 30 20  90 08 

املطار:
مركز االتصال: 00 08 00  90 08

 www.royalgolfMeknès.com :نادي الغولف امللكي
  www.meteoma.net :األرصاد اجلوية

اإلرشادات الهاتفية:
الشرطة 19

رجال املطافئ 150 
اإلرشادات 160 

اإلغاثة الطرقة 177

إجرءا ت الدخول:
جواز سفر ممتد الصالحية من أجل إقامة ملدة أقل من 
حسب  التعريف،  ببطاقة  االكتفاء  ميكن  يوما.   90
البلدان، إذا كان السفر منظما من طرف وكالة سفر 
ملجموعة تضم أكثر من 3 أشخاص. بعض اجلنسيات 
االستعالم  املرجو  تأشيرة،  على  احلصول  تستوجب 
في  املغربية  القنصلية  أو  الدبلوماسية  املمثليات  لدى 
املغرب.  لدخول  مفروض  تلقيح  أي  ثمة  ليس  بلدكم. 
شهادة  إحضار  أليفة،  بحيوانات  مرافقني  كنتم  إذا 
أشهر  طبية ضد داء الكلب مسلمة خالل أقل من 6 

من تاريخ اإلدالء بها.

الصرف:
 100 إلى  ينقسم  وهو  املغربية  العملة  هو  الدرهم 
سنتيمات. ينبغي إجراء صرف العمالت لدى األبناك أو 

املؤسسات املعتمدة.

املنطقة الزمنية:
الزمنية  املنطقة  في  يقع  الذي  املغرب،  يعتمد 

جرينيتش،  توقيت جرينيتش املتوسط.

برنامج التظاهرات:
شتنبر

عيد املولد
النبوي

: مهرجان موسيقى األعالي باملشيل
: املهرجان العاملي ملوسيقى الصحراء  

الراشيدية
: موسم  موالي ادريس زرهون

: موسم الهادي بنعيسى

معلومات مفيدة

معلومات وعناوين مفيدة

www.visitmorocco.com :ملزيد من املعلومات زوروا موقع

عناوين وروابط مفيدة
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www.visitmorocco.com

املكتب الوطني املغربي للسياحة


