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) مد.م(ثم دخول صهر الرئیس و شریكه  ،مهاالصفقة التي كان الجانب القطري یعتزم إبرا
كما تبرز طریقة تمویل الصفقة في االمتیازات . في الصفقةصوري كطرف تونسي 

حیث تحصل على تسهیالت كبیرة و غیر معهودة من  )ص م(التي حصل علیها  االستثنائیة
لقروض كما تمتع بترخیص لتحویل ا .البنوك التونسیة بشروط میسرة و دون ضمانات كافیة

ملیون دینار  465المحلیة للعملة الصعبة بما قلص رصید تونس من العملة األجنبیة بحوالي 
   .2011في بدایة سنة 

من  رأس  %15من ترخیص لوعد الجانب القطري ببیع  )م .ص(كما تم تمكین 
وقد تمت هذه العملیات . لتیسیر حصوله على تمویل عملیة الشراء مال شركة تونیزیانا

ومتابعة خاصة من مسؤولین كبار في الدولة على غرار  السابق من رئیس الدولةبحرص 
ووزیر تكنولوجیات ) ص.م(محافظ البنك المركزي والمستشار السابق لدى الرئاسة 

  . الذي كان ینفذ التعلیمات التي ترد علیه حسب تصاریحه للجنة االتصال آنذاك
كما أن مخطط التمویل الذي یبرز من خالل الوثائق المتوفرة قد یكون یخفي عملیات 

 عالقة بالصفقة ذيمالیة أخرى قد تمت خارج تونس لخالص أتعاب أو نسب ألطراف 
  .تستوجب أبحاث تكمیلیة من قبل األجهزة المختصة بمتابعة العملیات بالخارج

 5بتاریخ على النیابة العمومیة إحالة الملف المتعلق بهذه الصفقة  اللجنةوقد تولت 
  .2011أكتوبر 

  
  منح لزمة إلقامة واستغالل شبكة عمومیة للهاتف القار والجو,ال : 4فقرة ال

  )أورنج(
في إطار سیاسة تطویر وتحریر قطاع االتصاالت والتشجیع على المنافسة قررت 

إسناد إجازة إلقامة  2008االتصال في أواخر سنة  الدولة ممثلة في وزارة تكنولوجیات
واستغالل شبكة عمومیة لالتصاالت، لتوفیر خدمات االتصاالت القارة والجوالة من الجیل 
الثاني والثالث بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق طلب عروض دولي طبقا للتراتیب المنطبقة 

  . الواردة بالخصوص بمجلة االتصاالت والنصوص التطبیقیة
I  سناد اإلجازةالمراحل التحضیریة إل:  
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صدر طلب عروض دولي استنادا إلى نظام طلب  2008دیسمبر  4بتاریخ 
جاء بفصله  2008مؤرخ في نوفمبر ) Règlement d’appel d’offres(العروض 

الثاني بالخصوص أن أهداف إسناد اإلجازة هو تدعیم المنافسة بغرض تنشیط وتطویر 
 .إلداریة واالقتصادیةسوق االتصاالت عبر تطویر الخدمات بالمناطق ا

  
یضبط شروط  2009فیفري  2بتاریخ  283وفي هذا الصدد صدر أمر تحت عدد 

وإجراءات إسناد هذه اإلجازة بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي طبقا 
وتم بمقتضى هذا األمر كذلك إحداث لجنة خاصة بإعداد المراحل . للتراتیب المنطبقة

جازة كوضع التراتیب المنطبقة على إسنادها والمصادقة على طلب التحضیریة إلسناد اإل
  .العروض وفتح العروض وفرزها ثم ترتیبها

  :واشترط الفصل السابع من نظام طلب العروض بالخصوص 
أن یكون المشارك مdشَغّال لشبكة اتصاالت ویمتلك البنیة األساسیة الضروریة لها   

ومتحصل منذ سنتین على األقل على  إجازة بصدد االستغالل في خدمات الهواتف القارة 

بصدد ) VSAT(إجازة في إرسال المعطیات عبر األقمار االصطناعیة والجوالة أو على 
  .یةاالستغالل بالجمهوریة التونس

تجربة ومرجعیة مشهود بها في مجال تركیز واستغالل ) opérateur(أن یكون للمشغل   
  .شبكات االتصاالت

ال یسمح بالمشاركة في طلب العروض، ضمانا للمنافسة، لكل من شركة اتصاالت تونس   
  ).تونیزیانا(وشركة أوراسكوم لالتصاالت بتونس 

ویبدو من قراءة هذا الفصل السابع أن الشرط البدیل المتعلق بوجوب توفّر إجازة 
لهدف تحدید المنافسة كان موجها،  VSATفي إرسال المعطیات عبر األقمار الصناعیة 

 Divona Telecomإذ یوجد مشغّل وحید یتوفر في جانبه هذا الشرط وهو شركة 
  .وزوجته) م.م(الراجعة ملكیتها إلى صهر الرئیس السابق 

عند االستماع إلیه ) ق.ح(وفي هذا اإلطار أفاد وزیر التكنولوجیات االتصال آنذاك 
من قبل أعضاء اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن التنصیص على 

الحقا إجازة لالتصاالت  Divona Telecomذلك صراحة كان بهدف تفادي مطالبة 
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، وذلك على غرار بقیة المشغلین وأضاف أن إعداد كراس 3Gالهاتف الجوال من صنف 
الشروط قد تم من قبل لجان مختصة ونفى أن یكون وراء ادراج هذا الشرط أیة نیة في 

  .Divona Telecomتوجیه الصفقة نحو مجموعة 
  
  

II   فتح وفرز وترتیب العروض:  
 21زة بدایة من اجتمعت اللجنة المكلفة بإعداد المراحل التحضیریة إلسناد اإلجا

بغایة فتح وتقییم ثم ترتیب العروض من الناحیة الفنیة والمالیة بالنسبة  2009ماي 
من  17للشبكتین االتصاالت القارة والجوالة وفق المعاییر المحددة مسبقا صلب الفصل 

وقد توصلت اللجنة بعرضین اثنین قدما على التوالي من كل من . نظام طلب العروض
  .Princesse  Holding / TURKCELLومجمع  DIVONA /ORANGEمجمع 

وهي مشغل في تراسل  Divona Telecomیتكو_ن المجمع األول من شركة 
منذ  Wimaxوتراسل المعطیات عبر  2004المعطیات عبر األقمار االصطناعیة منذ 

 Franceوهي فرع من شركة  Orange Participations، ومن شركة 2006

Telecom  .الهاتف القار  أما المجمع الثاني فهو مشغل في تراسل المعطیات عبر
  Princesse-Holdingوالجوال واألنترنات في تركیا قدم عرضه بالشراكة مع مجمع 

  ).م.ص(الراجعة ملكیته إلى صهر الرئیس السابق المدعو 
  :وأسفرت أعمال اللجنة على النتائج التالیة 

  :الهاتف القارللفرع المتعلق باتصاالت  الفني للعرضالتقییم التألیفي   1
 100نقطة على  Divona / Orange : 87,775مجمع 

  100نقطة على   Turkcell             : 75,625مجمع 
  :الهاتف الجوالللفرع المتعلق باتصاالت  للعرض الفنيالتقییم التألیفي   2

 100نقطة على  Divona / Orange : 93,9مجمع 

 100نقطة على   Turkcell             : 87,3مجمع 

  :الهاتف القارللفرع المتعلق باتصاالت  العرض المالي  3
  د.م  Turkcell             : 69,001مجمع 
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 د.م Divona / Orange : 50,250مجمع 
الهاتف للفرع المتعلق باتصاالت  الفني والماليالتقییم النهائي المزدوج للعرضین    4

  :القار
 100نقطة على  Divona / Orange : 84,037مجمع 

 100نقطة على   Turkcell             : 81,718مجمع 

  :الهاتف الجوالللفرع المتعلق باتصاالت  العرض الماليالترتیب حسب   5
 د.م Divona / Orange :  110,250مجمع 
 د.م  Turkcell             :  207,001مجمع 

ثالثا من نظام طلب العروض اقترحت اللجنة اختیار  17 وعمال بمقتضیات الفصل
باعتباره صاحب أفضل ترتیب في التقییم  Divona / Orangeأو اعتماد عرض مجمع 

النهائي المزدوج للعرضین الفني والمالي بالنسبة للفرع المتعلق باتصاالت الهاتف القار 
الخاص بالهاتف الجوTال ودعوته للقبول بمستوى العرض المالي المقدم بخصوص الفرع 

 S’aligner sur l’offre. "د.م   207,001والبالغ Turkcellالذي قدمه مجمع 

financière de la composante mobile la plus élevée" 

ـورة  ـذه الص ـي ه ـغ اإلجازة ف  257.251,800وبذلك یكون مبل
ـ   (50.250,000د  رالهاتف القا  Divona / Orangeد العرض المالي ل

ـ+ 207.001,380   ).الهاتف الجوال   TURKCELLد العرض المالي ل
أمضت الدولة التونسیة ممثلة في وزیر تكنولوجیات  2009جویلیة  13وبتاریخ 

وهو مجمع مكون من   Divona Telecom s.aاالتصال من جهة والمدیر العام لشركة 
اتفاقیة إسناد  Divona Telecom و Orange participationsو Investecشركة 

المؤرخ  2009لسنة  2270اإلجازة والتي دخلت حیز العمل بمقتضى أمر المصادقة عدد 
  .دینار تونسي 257.251,380مقابل مبلغ  2009جویلیة  31في 

III  ترتیبات مجمعS. A   Divona Telecom للفوز باإلجازة:  
 sarl  Investecمن  Divona Telecom یتألف هذا المجمع إضافة لشركة 

  .Orange Participationsوشركة 
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 16، اقتنت في )ع.ب.س(و ) م.م(مؤسسة یمتلكها بالتناصف  sarl  Investecشركة    أ 
) سهم 40234سهم من أصل  Planet Tunisie )24138مساهمات شركة  2008ماي 

شركة خفیة االسم تستغل بتونس شبكة عمومیة   Divona Telecomفي شركة 
بمقتضى اتفاقیة مع الدولة التونسیة " VSAT"لالتصاالت عبر األقمار االصطناعیة 

ـن وزارة  2008نوفمبر  20ثم في . 2004مارس  12مؤرخة في  ـص م وبترخی
ـة  ـت شرك ـ ـاالت اقتن  Monaco Telecomكذلك مساهمات  sarl  Investecاالتص

، وأصبحت )سهم 40234سهم من أصل  Divona Telecom  )16096 في رأس مال
وتمت عملیة  Divona Telecomمن رأس مال  100%تملك  Investecبذلك مؤسسة 

ـت  ـذه األسهم بقیمة جملیة بلغ دینارا  434,359د أي ما یعادل .م 6,989االقتناء له
  .للسهم الواحد 

اللذان یمتلكان مؤسستي ) ع.ب.س(وزوجته ) م.م(ویستشف مما سبق أن السید 
Planet Tunisie  وInvestec  عمال على االستئثار برأس مالDivona Telecom 

" VSAT"شبكة االتصاالت تراسل المعطیات عبر األرقام  االصطناعیة "التي تشغل 
بخصوص طلب  Orange participationsتمهیدا لعملیة اإلدماج والشراكة مع مؤسسة 

  .العروض
 وهي مؤسسة منبثقة عن مجمع فرنسا لالتصاالتOrange Participations   ب 

France Telecom  التي كانت لها شراكة مع شركةPlanet Tunisie  2003منذ سنة 
من رأس مال شركة  35%في العرض الخاص بالتفویت في  2005وشاركا خالل سنة 

  .اتصاالت تونس دون نتیجة
فقد تعهد  Divona Telecomو  Planet Tunisie أما فیما یتعلق بتقییم أصول

وذلك لغایة المشاركة في العرض المتعلق بإجازة  ROTHSCHILDبنك األعمال  بها
)  Valorisation(إذ تم تقییم  Orange Participationsاستغالل اللزمة بالشراكة مع 

ویدخل هذا التقییم في إطار  Divona Telecomو  Planet Tunisieأصول شركتي 
  :وأفضى هذا التقییم إلى ما یلي . رضیة حصول المجمع على االجازةف

  ملیون دینار  Planet Tunisie : 57,67شركة 
  ملیون دینار Divona Telecom : 38,20شركة 
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    .د.م 95,87: وبذلك تكون القیمة الجملیة للمؤسستین     
الواردة  Planet Tunisieواستنادا إلى وثیقة التقییم وحسب القوائم المالیة لشركة 

وبالتالي فإن القیمة  2008ألف دینار سنة  773فإن أرباحها كانت قد بلغت  19بالصفحة 
 Divona Telecomأما بالنسبة لشركة . مر,ة قیمة األرباح 75المقدرة للشركة ناهزت 

  .ألف دینار 5293والتي بلغت  2008فكانت التقدیرات بسبعة مرات قیمة األرباح لسنة 
 Monacoلمساهمة  2008نوفمبر  20لى عملیة االقتناء التي تمت في وبناء ع

Telecom  في راس مالDivona Telecom فإن القیمة التقدیریة لهذه المؤسسة تكون ،
  ).x 40234 / 16096د .م 6,989(م د  17,470في حدود 

اتصاالت (ومن جهة أخرى وعلى سبیل المقارنة فإن الشركة الوطنیة لالتصاالت 

) خ.م.م(الراجعة ملكیتها إلى السید   TOPNETشركة  2010اقتنت في مارس ) تونس
ـ  2001ومن معه المختصة في إسداء خدمات األنترنات منذ  ـي مثیلة ل  Planetوه

Tunisie  ـغ البالغة  2008ملیون دینار أي ما یناهز سبعة مرات مرابیح  سنة  16بمبل
  .ملیون دینار 2,326

اعتمادا على عدد المشتركین ورقم المعامالت  TOPNETوقد ق̀درت قیمة شركة 
ـى سنة  ـي یمكن تحقیقها إل ـ  2014والمرابیح المحققة والت   .م د  45,728ب

ویبین الجدول الموالي مقارنة للمؤسستین حسب األرقام الواردة بالقوائم المالیة لسنة 
2008:  

  
  Planet Tunisie Topnet  

  م د 2000  م د 3,100  رأس المال
  م د 17,575  م د 14,113  رقم المعامالت
  م د 2,326  م د 0,773  األرباح الصافیة

  م د 5,281  م د 4,229  األموال الذاتیة بعد األرباح
  م د 57,67  2009التقییم سنة 

  2009بتاریخ فیفري 
  م د 45,728

  2009بتاریخ دیسمبر 
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IV   تجسیم الشراكة بینS.A   Divona Telecomمن جهة وOrange 
Participations  من جهة أخرى.  

مع مجمع  2009جویلیة  13اثر إسناد اإلجازة أبرمت الدولة التونسیة في 
Divona Telecom s.a   اتفاقیة إسناد واستغالل اإلجازة وعقدت شركةDivona 

Telecom  أي أسبوع بعد إبرام إتفاقیة إسناد واستغالل اإلجازة، 2009جویلیة  20في ،
قة للعادة لتقریر إدماج المرابیح في رأس مالها للترفیع فیه من جلسة عامة خار

ملیون دینار، ثم جلسة عامة خارقة للعادة للترفیع في  5,073.000إلى  4,023.000
ملیون  4,336.400ملیون دینار وذلك  بتخصیص   18,451.100رأس مالها ثانیة لیبلغ 

 Orangeللمساهم  ملیون دینار 9,041.300و  Investecدینار  للمساهم 

Participations   .ـ دینار  1823كما تم تحدید منحة إصدار لألسهم الجدیدة المكتتبة ب
 Divonaللسهم الواحد بناء على القیمة التقدیریة المتفق علیها بخصوص شركتي 

Telecom s.a  وPlanet Tunisie.  
= د  100+ د  1823(وبالنظر إلى منحة اإلصدار والقیمة اإلسمیة للسهم الواحد 

 Orange Participationsفإن المبلغ الجملي الذي تم تحریره من قبل الشریك ) د 1923
  ).سهم x  90413 د  1923(د  173,864.199یكون في حدود 

 Divona Telecomفي رأس مال "  Orange Participations "كما ساهمت 

s.a  على إثر هذا الترفیع في رأس المال وإصدار األسهم الجدیدة أصبحت هیكلة رأس
  : كما یلي  Divona Telecom s.aمال 

  د 9,409.800       سهم بقیمة           Investec 94098 بالمائة لشركة  51
           د9,041.300    سهم بقیمة Orange participation 90413بالمائة لشركة  49

  د  18,451.100                             
ـة  ـررة لشرك ـدة المق ـدار األسهم الجدی ـا سبق أن منحة إص ویستنتج مم

Divona Telecom  دینار،  100دینار للسهم الواحد الذي قیمته اإلسمیة  1823وهي
ـة . التضخیم في قیمة أموالها الذاتیةمكنت الشركة من  ـإن مؤسس ـك ف ـم ذل ورغ

Orange Participations  بالمائة من رأس المال وهذا  49قبلت المساهمة في حدود
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 Divona Telecomیمكن تفسیره بالوزن الذي یتمتع به المساهمان األساسیان لشركة 
  ).ع.ب.س(وزوجته ) م.م(وهما السید 

للفرع المتعلق  Orange  /Divonaذي تقدم به مجمع والمالحظ أن العرض ال
ملیون دینار في  110,250بالهاتف الجوال الجیل الثاني والثالث كان متدنیا، حیث بلغ 

ملیون دینار، وهو ما یوحي بأن   158,5حین أن تقدیرات اإلدارة كانت في حدود 
 Orangeسسة  صاحب العرض كان یعلم مسبقا أنه سیفوز باإلجازة وبذلك تتمكن مؤ

Participations  شریكDivona Telecom  من تغطیة أو الحد من وطأة مساهمتها
 TURKCELLإال أن العرض الذي تقدم به مجمع . المكلفة في راس مال هذه األخیرة

 17على القبول به عمال بالفصل  Orange  /Divona م د أجبر مجمع  207,001وهو 
  .ثالثا من كراس الشروط

ویستخلص مما سبق أن عملیaة الفوز بإجازة إقامة استغالل شبكة عمومیة لتوفیر 

حفّت بها ) أورونج(خدمات االتصاالت للهاتف القار والجوال من الجیل الثاني والثالث 
شبهات أخلّت بقواعد الشفافیaة الضامنة للمنافسة وتكافؤ الفرص، انطالقا من مقتضیات 

 Divonaالسابع مرورا بالتضخیم في أصول شركة  الشرط الثاني الوارد بالفصل

Telecom  وقبول مؤسسةOrange Participations   رغم ذلك الدخول كمساهم فیها
بالمائة مقابل ثمن مشط لألسهم ألنها حصلت على صفقة هامة بفضل شریكیها  49بنسبة 

  ).م.م(ابنة رئیس الجمهوریة السابق وزوجها 
                            .2011أكتوبر  28على النیابة العمومیة بتاریخ  وقد أحالت اللجنة هذا الملف

  
  تجاوزات عند إبرام عقد إسداء خدمات اتصال وإشهار بین :  5الفقرة 

  ومؤسسة هافاس تونس شركة اتصاالت تونس
  

  :في ما یليوتمثلت بالخصوص . تعددت التجاوزات المرتبطة بإبرام هذا العقد
 17بتاریخ  لم یكتمل إالإبرام العقد قبل اإلحداث القانوني لشركة هافاس تونس الذي لقد تم 
  .2010أوت 


