
  
  
  

  الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل       الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل    االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
  البترول والغازالنقابة الوطنیة لصناعات 
  سامیر_ سامیر            المكتب النقابي _ سامیر         المكتب النقابي  –المكتب النقابي الموحد 

  مغربیةمصفاة الالإلنقاذ  بالتدخل يطالب الدولة الجمع العام
، المكونة من الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل والفدرالیة الدیمقراطیة للشغل ابیةوة من الجبھة النقدعب

یولیوز  22، یوم الجمعة "سامیر"لمستخدمي شركة انعقد الجمع العام  واالتحاد الوطني للشغل بالمغرب،
  .الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بالمحمدیة بمقر 2016

استمرار  ، وفي2016دجنبر  21حتى ستمرار االب ذنالتصفیة القضائیة واإلمجریات  وبعد التداول في
من انعكاسات سلبیة على مستقبل صناعات تكریر لھ  وما حتى الیوم، توقف اإلنتاج بمصفاة المحمدیة

  .بالمحمدیة حقوق المأجورین والمتقاعدین وعلى الرواج التجاري ىالبترول وعل

  :"سامیر"لمستخدمي شركة  الجمع العام فإن
لیوم  مساء في الخامسة والنصف الطریق الساحلیة،أمام مدخل الشركة ب تنظیم وقفة احتجاجیةیقرر  .1

ل التأكید على المطالبة بعودة من أج ، وذلكبعد مرور سنة كاملة على توقیف اإلنتاج ،2016غشت  5جمعة ال
نتاج بمصفاة المحمدیة وإنقاذ صناعات تكریر البترول من التدمیر وحمایة حقوق المأجورین والمتقاعدین اإل

  .واإلجھاز ضیاعمن ال
اإلعالن عن موقفھا الرسمي من بقاء مصفاة المحمدیة،  أجل یجدد مطالبة الدولة المغربیة من .2

الستئناف نشاطھا الصناعي من خالل رجوع الدولة للرأسمال عبر  مصفاةالقصد مساعدة  التدخل العاجلو
وتقنین تزوید السوق الوطنیة بالمحروقات، وبناء الشفافیة والدیمقراطیة في التدبیر تحویل الدیون لمساھمات، 

للمغرب وتخفیض كلفة المحروقات وضبط أثمانھا المصلحة الوطنیة وتأمین الحاجیات الطاقیة  بھدف خدمة
  .في ظل التقلبات الدولیة الجاریة

دعم محمدیة إلى المزید من الار وتطویر مصفاة اللمساندة الستمراألحزاب والتنظیمات ا دعو كلی .3
بفتح تحقیق مستقل في أسباب  والتضامن في ھذه القضیة التي نعتبرھا قضیة كل المغاربة، ویجدد المطالبة

وتحدید المسؤولیات وتمدید المسطرة القضائیة السترجاع كل األموال المكتسبة من  "سامیر"سقوط شركة 
 .والممتلكات وتداخل الذمم المالیة بین الشركة األم وفروعھا فویت الصفقاتتخالل اإلشراف على التسییر و

ي المستخدمین حول مستقبل مع ممثل الحوار في التھرب من الحكومة المغربیة ستمراریرفض ا .4
شراك في إعداد دفتر تحمالت التفویت وتعزیز الضمانات المطلوبة في حمایة المكاسب المصفاة، ویطالب باإل

  .وتطویر مستوى العالقات الجماعیة للشغل العمالیة وتمثیل األجراء في المجلس اإلداري
من خالل تعلیق خدمات التغطیة الصحیة مكاسب المأجورین یحتج بقوة على التراجعات الخطیرة في  .5

عطلة ناع على صرف منحة رمضان ومنحة ال، واالمترواحھمواالستھتار بصحتھم وأ للنشیطین والمتقاعدین
، لتقاعد، ورفض اإلدماج في االتفاقیة الجماعیة للمشغلین الجددا ركات فيشاالسنویة، وتوقیف أداء الم

، ویؤكد المطالبة بحمایة إلغاء االصطیاف والمخیم السنوي لألطفالو والتأخر في صرف األجور الشھریة
  .وملحقاتھا حق األجراء في الشغل وفي االستفادة من المكاسب الموثقة في االتفاقیة الجماعیة


