
�

278

المتعلق  1970ماي  19بأن تفوت له الدولة فیها في نطاق القانون المؤرخ في 
وقد قامت مصالح وزارة الفالحة باإلجراءات . بالتفویت في األراضي الدولیة

المنصوص علیها بالقانون مع المعاینة والتقویم وعرض الطلب على اللجنة القومیة 

وسلمت . 1987أكتوبر  2في  ي صادقت علیهة التللتفویت في األراضي الدولی
الوزارة للمعني باألمر مشروع عقد تفویت للتعریف باإلمضاء وإرجاعه قصد 
 ،إتمام اإلمضاء علیه من طرف وزیري أمالك الدولة والشؤون العقاریة والفالحیة

زارة أن الو غیرالتي طلبتها الوزارة منه  تقدیم التسبیقاتمع اإلشارة إلى أنه تولى 
الذي  1995ورفضت إتمام البیع بدعوى صدور قانون  ،بعهدها إلى الیوم تفلم 

  . ال یسمح بالتفویت في األراضي الدولیة
مشروع عقد بیع  �40.000وهذه الوضعیة لیست وحیدة بل هناك ما یقارب 

محفوظة في رفوف وزارة أمالك الدولة التي ترفض تسویة الوضعیات العقاریة 
وذلك حسبما أفادت به المصالح المختصة في  ،الشائكة لعدد كبیر من الفالحین

  .وزارة الفالحة
  

  تجاوزات في قطاع النفط والطاقة:   6فقرة ال
  

الوثائق التي عثرت علیها بیcنت التحریات التي قامت بها اللجنة من خالل 
على  مشبوهة بمصالح رئاسة الجمهوریة وجود شبكة من الضالعین في ممارسات

 ،حساب منشآت عمومیة تعمل في میدان الطاقة بمشاركة أفراد متواجدین بالخارج
  :وقد تبین ما یلي 

 TRANSMEDلخدمات غیر قانونیة بمقابل لفائدة شركة ) ك.ب.ف.م(تقدیم المدعو   
وذلك خاصة بإفشاء أسرار مهنیة تتعلق  ،شقیق زوجة الرئیس السابق) ط.م(لصاحبها 

أو كذلك الشركة ) ETAP(بالصفقات التي تبرمها الشركة التونسیة لألنشطة البترولیة 
عن طریق مصادر معلومات له بالشركات ) STIR(التونسیة لصناعات التكریر 

�.المذكورة
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المعطیات المتعلقة باألسعار المزمع تقدیمها من قبل إطالع الناقلین البحریین على   
المنافسین وعلى عدید المعطیات السریة األخرى للحصول على صفقات نقل البترول 

�.بأكبر كمیة ممكنة
لمبالغ مالیة كبیرة لفائدته وذلك بحسابات بنكیة خاصة ) ك.ب.ف.م(تحویل المدعو   

وهو ) A.D(المدعو ) زوج أخته(وذلك باسم صهره  ،مفتوحة للغرض ببنوك أجنبیة
الفرنسیة وذلك مقابل إسناد جزء من األرباح لفائدة هذا  EDFرئیس مشروع بشركة 

  .األخیر
ووجدت اللجنة ملفا لمتابعة المبالغ التي یتم تحویلها من قبل مصالح وزارة 

  )د.ع(الداخلیة والرئاسة من خالل التجسس على المراسالت اإللكترونیة للمدعو 
من خالل الملف ومن خالل أعمال التقصي التي قامت بها اللجنة في  ویتبین

هذا الصدد ضلوع شبكة كبیرة في هاته الممارسات تتكون من مسؤولین بشركات 
  :وطنیة وأجنبیة نخص بالذكر منهم

وهو خبیر دولي في مجال النفط ویعمل ) بشركة ترانسماد) ط.م(الذراع األیمن (د .ع )1
�،�Petrofacو �Carthago�Oil�Tunisiaأیضا لفائدة 

2( I.S ـ وهي التي تقوم بعملیات الوساطة والتحویل  Petraco�Oil�Companyتعمل ب
�.وذلك بمیالنو

3( A.D  : زوج أخت المدعو)وهو یعمل كإطار بشركة ) ك.ب.ف.مEDF الفرنسیة.�
�.Talisman�Energyمسؤول عن التسویق بشركة : م .ع )4
�SODEPSمسؤول في شركة : ق .ك )5

6( M.C بشركة  یعملBurke�et�Novi�

�winstar�tunisiaمدیر مالي بشركة : ق .س )7

  .2011جوان  8وقد أحالت اللجنة ملفا في الغرض على النیابة العمومیة بتاریخ 
  

  تجاوزات بواسطة إطار ملحق بالوكالة التونسیة لإلتصال الخارجي : 7فقرة ال
  عمل بالوالیات المتحدة األمریكیةی
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