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 إلى السٌد : رئٌس مفوضٌة الشرطة بمٌناء أكادٌر البحري المحترم

 

 

 وإشادة الموضوع : تنوٌه

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤٌد باهلل

 

 وبعد،

بعبارات أتمدم إلى سٌادتكم المحترمة باسم جمعٌة تجار السمن بالجملة ونصف الجملة بمٌناء أكادٌر لً كامل الشرف 

منذ تعٌٌنكم كرئٌس  والمهربٌن تهرٌب األسمانواإلشادة بما تبدلونه من مجهودات ممدرة فً مكافحة لتنوٌه با والتمدٌر الشكر

 .لمفوضٌة شرطة مٌناء أكادٌر البحري

مساهمتها بفعالٌة فً ضبط ذلن بفضل و منٌة الجدٌدة التً تعتمدها مفوضٌتكم األمنٌةثمن عالٌا نهج المماربة األأ كما

 .أكادٌر وإحباط عدد من عملٌات تهرٌب لكمٌات هامة من األسمان الغٌر المانونٌة بمٌناء

تارٌخ فً  لها مثٌل معلم ٌوهذه الحمالت المكثفة المتواصلة ٌومٌا فً إحباط عملٌات التهرٌب لألسمان على متن الشاحنات 

 حتى جاء السٌد العمٌد الممتاز رئٌس مفوضٌة شرطة المٌناء.، المٌناء

الناجحة فً احباط عملٌات  كمحمالتاألٌام األخٌرة عن  فً هذهبكل اهتمام تتبعه أمن المهنٌٌن وما  أتوصل بهوذلن تبعا لما 

كبٌرة وشاحنة الذي تم فٌه تولٌف شاحنة  1212أكتوبر  21ٌوم اإلثنٌن التهرٌب والتً كان آخرها احباط عملٌة تهرٌب 

 صندولا من 12بكمٌاتها ونوعٌاتها فضال عن ضبط بجزء هام بأسمان أحد المراكب الغٌر المصرح  صغٌرة مشحونتٌن

حتوٌها فً مكوناته ة التً ٌنظرا للمادة السامللمواطن "الطوبة" وهو سمن ممنوع صٌده وبٌعه  ٌسمى بالدارجةالذي السمن 

 لتل المستهلن؛ وسمن "الطوبة" ٌومٌا ٌتم تهرٌبه من لبل مراكب الصٌد.التً تتسبب فً و

المسمى بالٌمٌن بالجر ترجع لمركب الصٌد مشحونة فً الشاحنة والجدٌر بالذكر أن هذه األسمان التً تم ضبطها 

 .المانونٌة للصٌد البحري وفً البٌع لألسمان بسوق الجملةمخالفات الارتكاب عدد من بالمعروف علٌه فً سجله 

له ببٌع أسمان المركب فً  وكٌل المفوضلربانه وللمالن المركب ولكما ترجع مسؤولٌة هذا التهرٌب على األساس 

 األسواق.

فً الحمالت المنظمة التً هً تحت إشرافكم المباشر النشٌطة لعناصر األمنٌة المبذولة لجهود البفضل ادتكم أنه ونؤكد لسٌ

وصارت تعرض األسمان بكثرة على تجار السمن إٌجابٌة نتائجها  كانتبمٌناء أكادٌر والمهربٌن لمكافحة تهرٌب األسمان 

فً مكافحة التهرٌب الذي عرى المبذول بكل مسؤولٌة وتفانً  ومجهودكم، وكان بالفعل مجٌئكم فً سوق الجملةللبٌع ووفرة 

 منمذا لتجار السمن من أزمتهم الخانمة. عن والعه األسود داخل المٌناء،

المٌناء الباب الرئٌسً والباب اآلخر رغم هٌئة المرالبة المائمة إال من بابً تخرج المهربة ال األسمان والجدٌر بالذكر، أن 

مندوبٌة الصٌد البحري والجمارن والمكتب الوطنً للصٌد والدرن الملكً والموات المساعدة  كل من منالممثلة  على بابٌها

 ، وتمتضً الضرورة إعادة النظر فً رلابته.والجماعة الترابٌة ألكادٌر

بعدم التصرٌح ونحٌطكم علما سٌدي أن هذا التهرٌب ٌضر بأرزاق البحارة وٌحرمهم من مستحماتهم االجتماعٌة وذلن 

بالمٌمة المادٌة لمنتوجاتهم البحرٌة لدى الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً، وكذلن الخزٌنة العامة للدولة تضٌع هً 

 األخرى فً مستحماتها بسبب هذا التهرٌب.

  % 02من  وحمٌمة نمدر مجهودات السٌد رئٌس المفوضٌة المحمودة فً احباط هذه العملٌات، كما نلفت عناٌتكم أنه أزٌد

 من األسمان ٌتم تهرٌبها فً المٌناء خارج المانون.
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وتمدٌرهم لعمل مفوضٌة  الغامرٌعبرون عن فرحهم بكل أصنافهم داخل مٌناء أكادٌر ونحٌطكم علما ان تجار السمن 

 الشرطة المتواصل فً مكافحة التهرٌب.

كنا ننظم ولفات احتجاجٌة النضاالت المشروعة وأشكال من من أجل مكافحة تهرٌب السمن والمهربٌن لمد خضنا و

المراسالت والشكاٌات وعمدنا عددا ال ٌستهان به من االجتماعات الثنائٌة والموسعة مع الجهات المتدخلة كتابة وأتعبتنا كثرة 

 بدون جدوى تذكر.المتفك علٌها لراراتها وتوصٌاتها نتائج تكون ولكن والمهنٌٌن 

تمدكم وتنوٌركم بكل معلومة ضرورٌة نتوفر علٌها كمهنٌٌن راكمنا خاللها تجارب وخباٌا عدٌدة كما أن جمعٌتنا مستعدة ل

 فً هذه المهنة. 

 

 .بمبول فائك عبارات التمدٌر واالحترامسٌدي وتفضلوا 

 

 

 والســـــــــــالم.

 

 

 

 

 

 
 لإلخبار، نسخة موجهة إلى :

 .السد وزٌر الداخلٌة بالرباط 

 .السٌد والً والٌة جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادٌر إداوتنان 

 .السٌد والً والٌة أمن أكادٌر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توقٌع الرئٌس

 كمال المهداوي

 توقٌع نائب الرئٌس

 سعٌد عبٌبً

 توقٌع الكاتب العام

 عبد الجبار مرٌزٌك

 


