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تقرير

عدن "األمناء" خاص :  

لــت نقابة عــال وموظفي  حمَّ
الرشكة اليمنية لالستثارات النفطية 
واملعدنية قيــادَة وزارة النفط وإدارة 
ما  تجاه  القانونية  املسؤوليَة  الرشكة 
يحــدث للرشكة واملوظفــن وإهداٍر 
لحقها الحرصي يف استثار املنطقة 

املرشكة. 
وقالت النقابة يف بيان لها حصلت 
"األمنــاء" عىل نســخة منه: "حان 
الوقــت لوقف مثل هــذه الصفقات 
محاوالت  ألي  والتصدي  املشــبوهة 
ملتوية تهــدف إىل ضيــاع الرشكة 
وموظفيها ومقدراتها ومكتسباتها".

الفشل   وأضافت: "ســنوات من 
املمنهــج  والفســاد  والفــوىض 
اليمنية  الرشكــة  منه  تعــاين  الذي 
واملعدنية  النفطيــة  لالســتثارات 
استثار  الحرصي يف  لحقها  وإهدار 
الطرف  غض  مــع  املرشكة،  املنطقة 
من قبل الســلطات العليــا واألجهزة 
الرقابية، والتــي نعتربها املظلة التي 
يســتظل تحتها كل الفاسدين ودون 
أي نتيجة ملموســة، فقد أتيح املجال 
الرشكة  وإدارة  النفــط  وزارة  لقيادة 
موظفي  إذالل  يف  تعمــدوا  الذيــن 
الطرق  أبشــع  وابتكــروا  الرشكــة 
وتدمريهم،  لســحقهم  والوســائل 
الحجج أصبحــت واهية وال  وإن كل 
ميكن القبــول بهــا وتصديقها بعد 
اآلن، وإن الوقت قــد حان لوقف مثل 
والتصدي  املشــبوهة  الصفقات  هذه 
إىل  تهدف  ملتويــة  محــاوالت  ألي 
ومقدراتها  وموظفيها  الرشكة  ضياع 

ومكتسباتها".
 وأوضحت: "إنه ومنذ وقت مبكر 
خاطبــت النقابة قيــادة الرشكة عن 

رفضهــا ألي إجــراءات أو اتفاقيات مخالفة 
لقانون إنشــاء الرشكة واتفاقية التشــغيل 
املشــركة، والتي كان آخرها تغيري املشــغل 
لقطــاع )5( )برو مســيلة( والــذي يعترب 
مدخاًل ألخذ الدور املنوط بالرشكة عند انتهاء 
اتفاقية املشاركة يف اإلنتاج وتشغيل القطاع، 
وأمام كل تلــك املخاطبات مل نَر أي تحرك من 
املختصة عدا بعض االعراضات  الجهات  قبل 
الخجولــة التــي ال ترقــى إىل ردع كل من 
ل له نفســه املساس مبكتسبات الرشكة  تسوِّ
التشغيل للقطاعات  ومقدراتها وأحقيتها يف 
النفطية واالســتثار يف كل شرب من أرض 

الوطن الحبيب".
القانون  عــىل  "وباالســتناد  وتابعت:   
رقم )1( الخاص بإنشــاء الرشكــة اليمنية 
لالســتثارات النفطية واملعدنيــة، اتفاقية 
املشــاركة يف اإلنتــاج )PSA(، واتفاقيــة 
الداخلية  الالئحة   )JOA( املشــركة التشغيل 
الرشكة  مديري  مجلــس  ومحارض  للرشكة، 
ومذكرات النقابة رقم: م.ن 172 بتاريخ -3-1

2022م، والبيانات واملذكرات األخرى، فإننا إذ 
يحدث  ما  تجاه  القانونية  املسؤولية  نحملكم 

للرشكة واملوظفن ونود إطالعكم باآليت:
 -1   إن املــواد )5-4-3-2( وكذا املادة 7 
من قانون إنشــاء الرشكة التــي تنص عىل 
)تخصــص الرشكة ومتنح حــرًصا مبوجب 
القانون رقم )1( استثار النفط واملعادن يف 
املنطقة املشركة(. والفقرة ج من املادة 8 من 
ذات القانون التــي نصت عىل أن للرشكة يف 
ســبيل تحقيق أغراضها )االشراك مع الغري 

يف استثار املنطقة املشركة(.
-2   اتفاقيــة املشــاركة يف اإلنتاج بن 
النفطية  لالســتثارات  اليمنيــة  الرشكــة 
وكوقبيك  املحدودة،  سبأ  و)اكسون  واملعدنية 
اليمــن، وهنت  وتوتال  املحــدودة،  اليمــن 
اليمن لتنمية املنطقة املشــركة، وزاروبيش 
جيولوجيا، ماشينو امبورت( واملادة )1( فقرة 
)ج ،ط(، ومــادة 11/ أ، ب، التي نصت عىل 
امتالك الرشكة وال ســواها ألي أرض أو رشاء 
النفطية وكذلك ملكية  فيا يتصل بالعمليات 
األصول الثابتــة واملنقولة بعد انتهاء اتفاقية 

املشــاركة يف اإلنتاج أو اسرداد إجايل تلك 
األصول أيها حدث أوال.

-3   الالئحــة الداخلية للرشكة ومحارض 
مجلس املديرين ومذكرات النقابة فيا يخص 
رواتب  للموظفن مــن  املكتســبة  الحقوق 

ومستحقات وعالوات وتسويات.
الســافر  الواضح والتدخل  التادي     4-
وغري القانوين من قبل املتنفذين والخاضعن 
لإلمــالءات يف قيــادة وزارة النفط )عدن( 
بتســر واضــح لصفقات فســاد والتفاف 
النفطية  اليمنية لالســتثارات  عىل الرشكة 
واملعدنية واختصاص رشكة عريقة ومستقلة 
يحكمهــا لوائح وقانون واضــح وثابت منذ 
تأسيســها، وقد متثلت هــذه التدخالت يف 
بإعطاء رشكــة برو  النفــط  وزيــر  قيام 
5، يف مخالفة واضحة  مسيلة تشغيل قطاع 
ورصيحة قدمت فيها النقابة اعراضا بتاريخ 
لبر  القانوين  الوضع  موضًحا  2022-1-3م 
ومســيلة وعدم أهليتها لتشغيل القطاع، إىل 
جانب تقديــم وزارة النفط مبذكرتها رقم )م 
و ن( بتاريــخ 6/10/2022م كان مفادهــا 

تعطي بر ومسيلة االستحواذ عىل 
حصص بعض الــرشكاء يف قطاع 
)5( دون مراعــاة لقانون إنشــاء 
يف  املشــاركة  واتفاقية  الرشكــة 
اإلنتاج واتفاقية التشغيل املشركة، 
وتم عمل بالغ نقــايب بتاريخ -21

التنفيذية  الجهــات  إىل  2022-8م 
والترشيعيــة والرقابية والقضائية 
التي  ووضحــت كافة املخالفــات 
ألحقت الرضر بالرشكة واملوظفن".

 وقالــت: "إن النقابة ال تجد أي 
تفسري ملا يحدث من انتهاك لقانون 
وإمنا  املشــاركة  واتفاقية  الرشكة 
نعتــربه مبثابة العبــث واالنحراف 
النفط،  وزارة  قيــادة  يف  الكبــري 
وما هذا التــرصف األرعن من قبل 
النفط إال ترصًفا بربك املشهد  وزير 
ويعقــده وأن مثل هــذه القرارات 
االرتجاليــة وبهذا الشــكل العبثي 
الرشكة  يهدد  نعتربه مؤرشا خطريا 
وموظفيها وزعزعــة ثقة الرشكاء 
يف القطاع وتدمــرًيا واضًحا ألكرب 
رصح اقتصــادي ورافــًدا لخزينة 
التواطؤ  نرى سوى  لن  وإننا  الدولة 
الرشكــة ومجلس  إدارة  قبــل  من 
التي  املارســات  أمــام  إدارتهــا 
تنتهجها وزارة النفط والتي ال متتلك 
الحق يف إصدار مثل هذه الرسائل أو 
املوافقات املخالفة ما مل يثبت عكس 
ذلك من خالل التحرك الفوري إليقاف 
هذا العبث وطلــب إحالة املتورطن 
بذلك رســميا إىل الجهات املختصة 
مقدرات  عــىل  الحفاظ  أجــل  من 
ومكتســباتها  وموظفيها  الرشكة 
التي تستطيع القيام بتشغيل القطاع 
حاليــا أو يف الوقت القريب النتهاء 
القانونية واملقدرة  التعويــض  فرة 

بـ)460(يوما".
 وأكملت: "وعليه وملا أســلفنا بيانه أعاله 
فإننــا نطالب املعنيــن واملتورطن يف هذه 

املخالفات وبشكل عاجل مبا ييل:
 -     إيقاف هذه اإلجــراءات وإلغاء هذه 
االتفاقيات مبوجــب قانون الرشكة واتفاقية 
املشاركة يف اإلنتاج ونطالب الجهات املختصة 
الوطني تجاه الرشكة إحدى  بالقيام بواجبها 
مؤسســات الدولة االقتصادية وحايتها من 
عبــث الطامعن ما مل فإننــا نعترب الجميع 

رشكاء فيا يحصل.
-     رفع الخصم غري القانوين من رواتب 
املوظفن وإعادة ما تم خصمة من األشــهر 
أكتوبر 2021م وحتى رصف آخر راتب من عام 
املوظفن  رواتب  برصف  واالستمرار  2022م 

دون اجتزاء أو خصم أو تعسف.
-          تعترب حقــوق الرشكة محفوظة 
مبوجب هذه املذكرة وما سبقها من مذكرات 
وسنلجأ بكل الطرق القانونية لحاية الرشكة 

ومقدراتها وحقوق وموظفيها".

نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية واملعدنية يف بيان لها..

• ال نجد أي تفسير لما يحدث من انتهاك 
لقانون الشركة واتفاقية المشاركة

ل وزارة النفط م�شوؤولية ما يحدث لل�شركة واملوظفني نحمِّ
ُنعلن ت�شدينا لل�شفقات امل�شبوهة يف ال�شركة


