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 توطئة   

 

 

  11  بتارخي  ين عىل التوايل  الصادر   2020لس نة    03وعدد      01مبأ موريّة عدد    نيابلإذن  معال

الس يد وزير   2020جوان    9ماي و العمومية    ادلوةل دلىعن  ابلوظيفة  امللكف  احلكومة  رئيس 

ن  الرقابة العاّمة للمصاحل العموميّة متكوّ ن هيئة  ع، قام فريق  (1عدد )ملحق   الفسادة  اكحفواحلومكة وم

 :من الس يّدتني

 

 :   مراقب عام للمصاحل العمومية  .........  -

 مراقب املصاحل العمومية  :  .........  -

 

لهيام   ،، مراقب مساعد للمصاحل العمومية......... الس يدة انضّمت اإ

جراء تفقد    رات امللّف مشل ابل ساس تطوّ   ،املصادرةال موال  لبعض أ وجه الترصف يف املمتلاكت و ابإ

املربوك وخاصة مأ ل تفعيل اتفاق الرشاكء املمىض بني    ....املتعلق ابل مالك املصادرة من املدعو  

 رشكيت" أ نفس تاك" و "أ وروجن فرنسا". 
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 تقدمي عام 

املصادرة أ لية من ال ليات اخملّوةل لدلوةل لسرتجاع ال موال واملمتلاكت املكتس بة بصفة   تربتع 

و غري رشعية ال مم ،  اتّفاقية  عليه  نّصت  ما  وفق  الفساد  ومقاومة  احملاس بة  متطلبات  تندرج مضن 

 . 1املتّحدة ملاكحفة الفساد
 

مّت اختاذ مجةل من التدابري هبدف تركزي منظومة   ،2011  س نة  وبداية منويف هذا الإطار،  

خشصا مشلت أ ساسا الرئيس   114ملصادرة ال مالك املكتس بة دون وجه حّق من قبل قامئة تتضّمن  

أ و حقوق    ال س بق أ مالك  ثبت حصوهلم عىل  تعلّقت املصادرة مبن  وزوجته وأ صهاره وأ قاربه. كام 

 .امئة ابلقمهؤ اء عالقهتم ابل شخاص املدرجة أ سامجرّ 
 

 مهنا   ،فت ابلإرشاف عىل هذا اجلانب العديد من الهيألك اليت كّ   وجتّسم ذكل يف اإحداث 

ّ   احملدثة    جلنة املصادرة املرسوم    أ حاكم  مبوجب   2ة دلى الوزارة امللكفة بأ مالك ادلوةل والشؤون العقاري

واملتعلّق مبصادرة أ موال وممتلاكت منقوةل وعقاريّة    2011مارس    14املؤّرخ يف    2011لس نة    13عدد  

متامه ابملرسوم عدد   .2011ماي  31املؤّرخ يف   2011لس نة  47كام مّت تنقيحه واإ
  

وامل    ال موال  يف  للترّصف  الوطنيّة  اللّجنة  اإحداث  مّت  ابملصادرة  كام  املعنيّة  أ و  متلاكت 

ف( مبقتىض املرسوم عدد  ييل جلنة الترصّ   فاميسرتجاع لفائدة ادّلوةل دلى الوزارة امللكفة ابملاليّة )الا

 . 20113جويلية  14املؤّرخ يف  2011لس نة  68
 

هد اإىل دائرة الئامتن والتصفية والترّصف القضايئ  ع    جنتني،وازي مع اإحداث هاتني اللّ وابلتّ  

ني  فني القضائيّ ات املمتلاكت املصادرة والإرشاف عىل املترصّ الابتدائية بتونس النظر يف ملفّ ابحملمكة  

  املصادرة. ف يف الرشاكت والئامتن عىل ال مالكوايل ابلترصّ فني عىل التّ واملؤمتنني العدليني امللكّ 

 
 . 2008فيفري  25املؤّرخ يف  2008لس نة   16صادقت ادلوةل التونس ية عىل اتفاقية ال مم املتحدة ملقاومة الفساد مبوجب القانون عدد  1

 . وةل استنادا اإىل قرارات املصادرةهماهما أ ساسا يف القيام ابلإجراءات الإداريّة والقانونيّة الاّلزمة لنقل ال موال العقاريّة واملنقوةل واحلقوق املصادرة لفائدة ادلّ تمتثّل   2
ندات املعنيّة ابملصادرة أ و الاسرتجاع والترّصف فهيا. كام يعهد  تمتثّل هماّمها خاّصة يف اختاذ مجيع الإجراءات املتعلّقة ابحلقوق والالزتامات املرتبطة ابل وراق امل3 اليّة واحلصص والس ّ

لهيا اختاذ مجيع الإجراءات املس توجبة املتعلّقة ابلعقود اجلارية واختاذ التّدابري الاّلزمة لضامن احملافظة عىل السري العادي للرّش   .اكت ذات املساهامت املعنيّة ابملصادرة أ و الاسرتجاعاإ
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وغري مبارشة لدلوةل  مسامهة مبارشة    62عدد    الترّصف يف    4هد لرشكة الكرامة القابضةكام ع  

حالهتا من قبل ادلوةل مبقتىض التفاقية املربمة بيهنام بتارخي  22مهنا مساهامت يف    13 رشكة متت اإ

  .2012ديسمرب 

التقرير  تعّرض  ي و  أ مالك املدعو    ل مهّ هذا  عطيل احلايل املربوك والتّ   ...اإشاكليّات مصادرة 

متام اإجراءات التفويت يف نس بة من رأ س مال رشكة "أ وروجن تونس" واليت   احلاصل يف مس توى اإ

   ."" أ وروجن فرنسا لفائدة رشكة وذكل املربوك،  ...يه عىل مكل رشكة" أ نفس تاك" لصاحهبا 

 ربوك": امل  ... ـ اإشاكليات الترصف يف املساهامت املصادرة من املدعو " 1

قت ابملساهامت يف تعلّ   أ حيلت عىل أ نظار جلنة الترصف  قرار مصادرة  21  مّت اإصدار عدد

،  ( 2)ملحق عدد    املربوك  ...نه  م ة وحمفظة أ وراق ماليّة عىل مكل املصادر  رشاكت وحساابت بنكيّ 

واملتعلق    2011مارس    14يف    املؤرخ  2011لس نة   13عدد    من املرسوم  8الفصل    تطبيقا ل حاكم

 ّ ّ مبصادرة أ موال وممتلاكت منقوةل وعقاري ه يندرج مضن القامئة امللحقة ابملرسوم املذكور. وقد  ة، مبا أ ن

 . 2015اإىل س نة  2012صدرت هذه القرارات خالل الفرتة املمتدة من س نة 

صدور   للمساهامت    قراريومنذ  واملغرب  "أ نفس تاك"  رشكيت  يف  مساهامته  مصادرة 

"MPH"    لغاء هذه القرارات وهو ما أ اثر  نه برفع عديد القضااي الإدارية  ع قام املصادر والعدلية لإ

الرشكتني تس يري  يف  القانونيّة  الإشاكليات  من  ابل مالك   العديد  ادلوةل  حتّوز  اإجراءات  وعّطل 

 . ( 3  )ملحق عدد  هذا التارخيحدود املصادرة، وذكل اإىل 

 :  "   MPH  خبصوص رشكة "مجموعة املغرب للمساهامت  1-1
 

بطلب من الرشكة التونس ية للبنك    2011س نة  خضعت الرشكة للترصف القضايئ  منذ  

دارة الرشكة مبعيّ   ... خاللها املترصف القضايئ ")ابعتبارها دائنا( وتوىّل  ة املؤمتنني العدليني  سعيد" اإ

ّ املربوك وزوجته وأ بنائه، و   ... عىل لّك من   مبقتىض قرارات املصادرة  هلم  ت مصادرة ال سهم الراجعة  مت

مسّجالن ببورصة هتّم املصادر عنه وزوجته و   )  2012ماي    31  يف  املؤرخني  606و    605عدد  

املؤرخني يف    918و    917عدد  و   (4  )ملحق عدد   (2012جويلية    13ال وراق املالية بتونس بتارخي  

)ملحق    ( 2013جانفي    7مسجاّلن ببورصة ال وراق املالية بتارخي  بنيه و هتّم ا)  2012جويلية    12
 

 .  100%رشكة مصادرة بنس بة  4
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من رأ س مال الرشكة لفائدة ادلوةل    %  99,9944متّت مصادرة نس بة  . وعىل هذا ال ساس  ( 5  عدد 

  7و  2012جويلية    13التوايل بتارخي  التونس ية ومّت تسجيلها ببورصة ال وراق املالية بتونس عىل  

 لتصبح تركيبة املال الرشكة كام يبينه اجلدول املوايل: 2013جانفي 

 

سهم  عدد ال   النس بة  املسامهون 

 ابلرشكة 

مسامهة ادلوةل يف رأ س مال  

 سامهة الرشاكت امل 

 - 214988    % 99,9944 املربوك(   ...املربوك و  ...بن عيل و  ...املربوك و  ...عن  ادلوةل )

رشكة    IDM )*( % 0,0014 3 33,32%رشكة الإستامثر والتمنية املياكنيكية  خالل  من 

بصفة   وسهم  "أ نفس تاك" 

 مبارشة 

 - LE MOTEUR " % 0,0014 3رشكة املوتور"

 - LE MOTEUR GROS " % 0,0014 3رشكة املوتور قرو"

 - 3 0,0014 % رشكة سوتراابت العقارية 

                                              املربوك   ... )*( مّت لحقا التفويت يف سهم لفائدة   

 املصدر: اللجنة الوطنية للترصف  

 

ثر تسديد لّ أ نّه وبصفة سابقة، وعىل اإ املربوك   ...املدعو  دين الرشكة التونس ية للبنك، قام    هاإ

  نيئ عبرفع الترصف القضا  يقيض  2012مارس    5س تعجايل هنايئ ادلرجة بتارخي  ابس تصدار حمك ا

املعنية ابملصادرة والتمنية  "الا  ناء سهم عىل مكل رشكةابقت   مقاحيث    ،رشاكته  املياكنيكية ستامثر 

IDMستامثر " يف رأ س مال رشكة "املغرب لال  MPH تسجيل العملية ببورصة ال وراق  " وتوىّل 

 . (6)ملحق عدد  2012نومفرب 14املالية بتونس بتارخي 

أ ن املصادر عنه قد أ مىض ووقد ثبت   اثئق التفويت مس تغاّل صفته اليت  للجنة الترصف 

  يتضح من السجل التجاري للرشكة، ا مديرا عاما علهيا مثلاميسرئ   بصفته  "IDM سرتجعها برشكة "ا

 وهو ما يثري مجةل من اخلروقات القانونية فامي ييل أ مههّا: 
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حداث اللجنة   2011لس نة    68املرسوم عدد    من  10و   2خرق أ حاكم الفصلني   ✓ املتعلّق ابإ

عدم عرض ملّف اإحاةل السهم املذكور عىل اللجنة الوطنية للترّصف  الوطنية للترصف وذكل بسبب  

 ،لحقاومصادقة الس يد رئيس احلكومة علهيا 

ا للمشاركة  ئ س تدعاهبذه العملية أ و ا  "IDM"اإعالم ادلوةل املسامهة يف رأ س مال رشكة    عدم ✓

 يف مداولت خبصوص هذا املوضوع. 

املتأ يت من رشكة    ✓ السهم  حقّق هل    "IDM"حصول املصادر عنه بصفة غري رشعية عىل 

مغ من أ هنا مصادرة  الرشط القانوين اذلي مينح هل الصفة للتواجد برشكة "املغرب للمساهامت" عىل الرّ 

ماي   منذ  الا2012كيا  مثّة  ومن  لها،  عام  مدير  رئيس  خبطة  احلمك    5ضطالع  من  مس تفيدا 

القضايئ اذلي    ومتجاهال يف الآن نفسه احلمكالرشكة    نس تعجايل القايض برفع الترصف القضايئ عالا

آنذاك.  ينصب عليه ال   ئامتن أ
 

املربوك برشاء سهم من    ...ابلرتخيص ل  " توفّر ما يفيد قيام "رشكة املغرب للمساهامت عدم   ✓

الف قانوهنا ال سايس. و أ سهمها يف خمالفة ملقتضيات  العارش من  أ ي موافقة صل  نظرا لعدم حصول 

ّن الإحاةل تعّد غري مرّخص   أ يّة وثيقة مس بقة يف الغرض فاإ فهيا وابلتايل ابطةل قانوان ل نه مل تتوفّر 

، ل س امي أ ن ادلوةل متتكل ئا للمشاركة يف املداولتس تدعااإعالم ادلوةل بعملية الرشاء أ و ا   تثبت 

 ."اكمل رأ س مالها
 

أ كّدت اللجنة الوطنية للترصف يف مراسلهتا املوّّجة بتارخي   ابلنظر للتجاوزات املذكورة،و

سامهت  اإىل امللكّف العام بزناعات ادلوةل بأ ن العملية اليت قام هبا املصادر منه "  2019جانفي    25

يف الإرضار حبقوق ادلوةل يف الرشكة املذكورة مقابل حتقيقه منفعة خشصية مّكنته من تس يري الرشكة 

 ".    رمغ مفعول املصادرة
 

 ": خبصوص رشكة "أ نفس تاك    2- 1

بتعيني     2011فيفري    28خضعت رشكة "أ نفس تاك" اإىل الترصف القضايئ بداية من اترخي  

اترخي    ، ( 7)ملحق عدد   2012مارس    6، لتتواصل الوضعية اإىل غاية  6ابكري مؤمتنا عدليا   ...الس يد  

 
 . 2010أ وت  20املربوك رئيسا مديرا عاما لرشكة املغرب للمساهامتتعود لتارخي سابق للعملية، وذكل يف تسمية ... 5
 وزارة أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية. بناء عىل طلب امللكف العام بزناعات ادلوةل يف حق   2011مارس  03حمك اس تعجايل صادر عن احملمكة الابتدائية بتونس بتارخي  6
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)ملحق عدد    ذاته   الصادر يف التارخي   2012لس نة    9636س تعجايل عدد  رفعه مبوجب احلمك الا

ا قضائيا  مترّصف  2011أ فريل    25كام متّت تسميته بتارخي    ادلوةلامللكف العام بزناعات  ، بطلب من  ( 8

وذكل تبعا    7تعيني مترصف ممثل لها مبجلس الإدارة   ثر ذكلوقد تولّت ادلوةل عىل اإ .  عىل الرشكة

املتعلقني مبصادرة لّك املناابت الراجعة   2012ماي    24بتارخي    605و    603ين عدد  قرار ال لصدور  

 ... من    الراجعة للكّ املناابت    مصادرة  بن عيل يف رشكة" أ نفس تاك"، مّث    ...املربوك و  ... للّك من  

لتصبح    2012جويلية    12بتارخي    916و    915املصادر عنه مبقتىض قراري املصادرة عدد    ابين

وعليه أ صبحت تركيبة رأ س مال  . ة أ نفس تاك يف رأ س مال رشك  %  99,9985ادلوةل مالكة بنس بة  

 رشكة "أ نفس تاك اكلآيت: 
 

ال سهم   النس بة   املسامهون  عدد 

 ابلرشكة  

مال   رأ س  يف  ادلوةل  مسامهة 

 الرشاكت املسامهة 

 - 199.997 %99,9985 املربوك(   ...املربوك و...بن عيل و  ...املربوك و  ...عن  ادلوةل )

ميو"  PLANET IMMO 0,0005% 1 100%رشكة "بالانت اإ

رسفيس" قولف  "تونزياي   TUNISIA GOLFرشكة 

SERVICE 

 50,8بصفة مبارشة و    %49 1 0,0005%

املغرب   % طريق رشكة  عن 

 للمساهامت  

للمساهامت  املغرب  رشكة 

ماي    31عند املصادرة بتارخي  

2012 

نومفرب   14املربوك بتارخي   ...

2012 

0,0005% 1 99,992% 

 الوطنية للترصف املصدر: اللجنة  

 

لإعادة تواجده مضن تركيبة رأ س مال رشكة    أآنف اذلكر  عمتد املصادر عنه نفس المتيشوقد ا 

يف رأ س    " MPHاملغرب للمساهامت رشكة  "من قبل   مملوكقتناء سهم  قام اب" أ نفس تاك"، حيث  

بتارخي  ت و   "أ نفس تاك"مال رشكة   املالية  ال وراق  ببورصة  الإحاةل      2012نومفري    14سجيل معلية 

نته جلنة الترصف يف  ة أ مه الإخاللت املوالية، مثلام بيّ وتثري هذا الوضعيّ .  (6راجع امللحق عدد  ) 

 (: 9  )ملحق عدد  املصادرةال موال واملمتلاكت 

 
 الس يد خمتار املناكري ، موظف بوزارة تكنولوجيا املعلومات والإتصال   7
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"أ نفس تاك" مبقتىض احلمك القضايئ    املربوك قرار رفع الترصف القضايئ عن رشكة...س تغالل  ا ✓

 ، ليس تعيد بدون أ ي وجه قانوين تس يري الرشكة.20128مارس  5الصادر لفائدته بتارخي 

"املغرب للمساهامت" يف السهم   معلية املصادقة عىل تفويت رشكة اإشهارما يفيد    عدم توفّر  ✓

عالم اللجنة    وعدم ثبوتاملذكور من قبل هيألك التس يري واملداوةل الراجعة لها،   الوطنية للترصف  اإ

 10لس امي وأ ن الفصل    ،ا للمشاركة يف مداولت خبصوص هذا املوضوعس تدعائهبذه العملية أ و ا 

مصادقة الس يد رئيس ية للترصف و يشرتط موافقة اللجنة الوطن   2011لس نة    68من املرسوم عدد  

امل ابل موال  املتعلقة  "التفويتات  لّك  و احلكومة عىل  منقولت  أ م  اكنت  عقارات  لّك  صادرة  كذكل 

 احلقوق املرتبطة هبا".

دراج احلمك املذكور املتعلق ب اإ رفع الترصف  وبناء عىل ذكل، توىّل قايض الّسجل التجاري 

وك كرئيس مدير عام للرشكة ابعتبارها الوضعية القامئة قبل رب امل  ...القضايئ والتنصيص عىل املدعو 

للمعين ابل مر   الراجعة  التسجيل قبل مصادرة املساهامت  القضايئ ولورود معلية  نصب الترصف 

 .   2012ماي  31بتارخي  603مبوجب القرار عدد 
 

الرشكة ّوتت ادلوةل التونس ية يف مساهامهتا يف رأ س مال ولنئ ف، 2013مارس  04وبتارخي 

البي القانونية لتسجيل معليّة  القابضة ومّت احرتام اكمل الإجراءات  الكرامة  ببورصة ال وراق اإىل  ع 

بتونس، الترصف داخل  املاليّة  تركزي هيألك  تمتكّن من  مل  القابضة  الكرامة  أ ن رشكة  لّ  الرشكة    اإ

ع  املصادر  امتناع  ومقرّ ابعتبار  الرشكة  تسلمي واثئق  من  ابلرمغ  ا، وذكلهنه عن  العمليات مجةل   

 : وذكل ل مّه ال س باب التالية، لس تعادة تس يري رشكة "أ نفس تاك"   القانونية اليت قامت هبا 
 

"أ نفس تاك" مبقتىض احلمك القضايئ    املربوك قرار رفع الترصف القضايئ عن رشكة  ...س تغالل  ا ✓

 تس يري الرشكة.، ليس تعيد بدون أ ي وجه قانوين 2012مارس  5الصادر لفائدته بتارخي 
 

حصول املصادر عنه بصفة غري رشعية عىل السهم املتأ يّت هل من خالل التفويت فيه لفائدة   ✓

رشكة" عىل  عاما  مديرا  رئيسا  بوصفه  )MPHخشصه  يف  "  املؤرخ  الإدراج  يثبته  ما  وهو 

دراج تغيري الرئيس املدير العام للرشكة    11/04/2017 ابلسجل التجاري القايض ابلتشطيب عىل اإ

 
 "أ نفس تاك".  مّث تسميته كرئيس مدير عام لرشكة 2012ماي   22س تعادة تس يري الرشكة مبقتىض حمرض جملس الإدارة بتارخي امارس  6توىل بتارخي    8
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ماي   منذ  كية  ش به  بصفة  مصادرهتا  من  للتواجد    ما  وهو(  2012ابلرمغ  صفة  برشكة أ كس به 

عادة بسط نفوذه علهيا واس تعادته دون وجه قانوين خطة "أ نفس تاك  الرئيس املدير العام لها." واإ
 

يداع   ✓ دراج قرار احملمكة الإدارية عدد    ملّف   2017مارس  15ربوك بتارخي  امل  ...اإ   418048يف اإ

  603يقيض بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن جلنة املصادرة حتت عدد    2015مارس    30بتارخي  

  اعام  امدير   اسميته رئيسنه وت ال سهم اململوكة من املصادر م والقايض مبصادرة    2012ماي    24خي  بتار

 للرشكة.
 

دراج يف مس توى السجّل   ✓ س تئنايف البات القرار الا  2017ماي    17التجاري للرشكة بتارخي  اإ

فيفري    3واملذيل بقرار تدارك السهو املؤرخ يف    2015جويلية    6لقايض السجل التجاري بتارخي  

رجاع احلاةل ملا اكنت عليه قبل ال  2017 بقاء عىل القيد الا  واملصادرةئامتن  والقايض ابإ  حتياطي. مع الإ
 

لك   توفّر  الكرامة ورمغ  رشكة  قبل  من  املعنية  الترصف  هيألك  لرتكزي  القانونية  العوامل 

لّ أ ّن املصادر عنه متكّن من تثبيت صفته مكسرّي من خالل ال سهم اليت حتّصل علهيا بعد    القابضة، اإ

" يف رأ س مال  Le moteurاملصادرة بصفة غري قانونية، حيث قام ابقتناء سهم عىل مكل رشكة "

" "  مثّ "  IDMرشكة  "IDMاقتىن سهام عىل مكل رشكة  مال رشكة  رأ س  وتوىّل  "  MPH" يف 

 اقتىن سهام عىل مكل هذه ال خرية  مثّ   ،2012نومفرب  14صة ال وراق املالية اترخي  تسجيل العملية ببور

 يف رأ س مال رشكة " أ نفس تاك" اليت متكل بدورها أ سهام يف رشكة " أ وروجن تونس". 

 
 

تقم جلنة الترصف يف  ومل بطال خاّصة ابل سهم املذكورة وحتريك   هذا الإطار  اإ برفع قضااي 

لّ  2012خالل س نة  ومية يف الغرض، منذ بداية الزناع  ادلعوى العم يف   2017أ كتوبر    11بتارخي  ، اإ

   اذلي عرض خالهل ملف الرتفيع يف رأ س مال رشكة   ( 10  ملحق عدد )  97جامتعها عدد  مس توى ا

TGS  تسامه فهيا رشكة    اليتMPH ،   دارهتا هو  حيث تبنّي ل    وهواملربوك    ...  أ ن رئيس جملس اإ

 للزناعات القامئة بينه وبني لّك من ادلوةل التونس ية ورشكة الكرامة القابضة. ابلنظر  يس تقمي 
 

وعىل ضوء ذكل، وبعد القيام ابلتحرايت الالزمة، مّت توجيه مراسةل  من وزير املالية بصفته 

اإىل    2019جانفي    25رئيس اللجنة الوطنية للترصف يف ال موال واملمتلاكت املعنية ابملصادرة بتارخي  
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 9صفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصالح العمومية ـــــــ
 

العام بزناعات ادلوةل  امللك تتعلق ابملساهامت املصادرة لفائدة ادلوةل  لرفع قضااي جزائية  ف  ومدنية 

أ نفس تاك" و رشكة "مجموعة املغرب للمس هامت" و رشكة "أ وروجن  االتونس ية يف لّك من رشكة" 

لهيا اإىل أ حاكم الفصل  تونس" وذكل بسبب خ لس نة    13من املرسوم عدد    9ضوع العمليات املشار اإ

لزتامات  " تكون ابطةل قانوان مجيع العقود بعوض أ و بدونه وكذكل الاواذلي ينص عىل أ نه  2011

بداية من  لوا العقارية واملنقوةل واحلقوق    2011جانفي    14تفاقات املربمة  ال موال  واملتعلقة بتكل 

يهتا وأآاثرها يف املنصوص علهيا ابلفصل ال ول من املرسوم املذكور) ال موال املصادرة( كام تفقد ح 

الركن ملربوك من أ جل توفّر اكمل عنارص  ا  ... حتريك ادلعوى العمومية ضّد    وقد متّ   مواّجة ادلوةل".

 .  ( 11  )ملحق عدد  من اجملةل اجلزائية 96املادي للجرامئ الواردة صلب الفصل 

عادة تواجد    -   3- 1  ربوك مكسامه يف رأ س مال "أ وروجن تونس": امل  ... خبصوص اإ

  ّ املربوك يف رأ س مال رشكة "أ وروجن تونس"    ...ت مصادرة السهم الوحيد عىل مكل  مت

كام مّت مبقتىض قراري    ،( 12  ملحق عدد )   2012جوان    9بتارخي    625مبقتىض قرار املصادرة عدد  

مصادرة لّك من السهمني اململوكني بصفة   2012جويلية    12يف    املؤرخني  920و  919املصادرة عدد  

وهو ما يفرتض أ ن تكون    ، ( 13  ملحق عدد )   مبارشة من قبل زوجته وابنه يف رأ س مال الرشكة

 تركيبة رأ س مال الرشكة اكلآيت: 

 

 

 

 

مسامهة ادلوةل املبارشة وغري   ( 100عدد ال سهم) القمية الإمسية   النس بة  املسامهون 

املبارشة يف رأ س مال  

 الرشاكت 

  ... بن عيل و  ..املربوك و  ...عن  ادلوةل )

 املربوك( 

 - عن لّك مصادر عنه( ) سهم  3 -

 %100 94.095 %50,997 رشكة "أ نفس تاك" 



 تقرير بحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمالك واألموال المصادرة ــــــــــ

 10صفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصالح العمومية ـــــــ
 

 -  Orange Participation SA 49,003   % 90.411رشكة  

 -  Atlas Services  - 1رشكة  

 -  France cables Radios  "  - 1رشكة " 

 -  184.511 %100 اجملموع 

 املصدر: اللجنة الوطنية للترصف 

نقل  غري   معلية  ميلكه    السهمكية  مل أ ّن  املذكورة   ...اذّلي  الرشكة  مال  رأ س  يف    املربوك 

الآجال  وتسجيهل تنجز يف  مل  ادلوةل  لفائدة  بتارخي    ،ابلبورصة  ل  اإ التسجيل  يمت  مل  جانفي  7حيث 

 .املصادرين عن زوجته وابنه، خالفا للسهمني 2013

لسهمني الراجعني للّك  مّت تفعيل مصادرة ا ،"املربوك  ..و  "بن عيل  .."هنام  فبالنس بة للمصادر ع

جانفي   7الية بتونس بتارخي  س تكامل اإجراءات تسجيلهام لفائدة ادلوةل ببورصة ال وراق املمهنام بعد ا

دون أ ن تطال ال سهم اجلديدة املنجّرة عن معلية    ترصت العملية عىل ال سهم القدمية واق ،  2013

 نه(. لّك مصادر ع لأ سهم    3أ سهم حبساب    6)    الرتفيع يف رأ س املال 

مل يمّت تفعيل قرار املصادرة ابعتبار عدم تسجيل  املربوك، ف  ...نه  أ ّما ابلنس بة للمصادر ع 

لّ  ملكية السهم املصادر عنه لفائدة ادلوةل ببورصة ال وراق املالية   ، يف  2013  جانفي    7بتارخي  اإ

أ سهم جديدة تفرعت عنه(، رمغ علمه  3)سهم قدمي و متالك اكمل ال سهم الراجعة هلحني واصل ا

  ، 2013جانفي    4ة الإدارية بتارخي  ىّل الطعن فيه أ مام احملمكاذلي تو  625بصدور قرار املصادرة عدد  

، أ ي بعد مرور أ س بوعني من معلية مصادرة ال سهم املبارشة    2012جويلية    30حيث قام بتارخي  

( مهنم  املصادر  مكل  عىل  اكنت  التسجيل   ...اليت  معلية  متام  اإ وقبل  وابنه(،  وزوجته  املربوك 

كة مّت خاللها الرتفيع يف رأ س مال  "رش   (، 14  )ملحق عدد   عقد جلسة عامة خارقة للعادةبابلبورصة،  

قرارات املصادرة اليت مّت    ابعتبار تركيبة املسامهني قبل تفعيلد    59.999,100مببلغ  أ وروجن تونس"  

آنذاك. و  أ س ناد املصادر عجتاهلها  ىل اإ حلقوق املرتبطة  هنم أ سهام جديدة ابس تعامل ا أ فضت العملية اإ

 تونس، بعد الرتفيع فيه: اجلدول املوايل تركيبة رأ س مال رشكة أ وروجن ويبنّي  ابل سهم املصادرة.

 

 الفارق ابلنقصان لل سهم   رتض التوزيع املف التوزيع الفعيل لل سهم  املسامهون 



 تقرير بحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمالك واألموال المصادرة ــــــــــ

 11صفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصالح العمومية ـــــــ
 

و  ...عن  )  12 املربوك(  ... و بن عيل ...عن ) 02 ادلوةل  عيل   ...املربوك    ... و  بن 

 املربوك( 

10 

 - 400.076 400.076 رشكة"أ نفس تاك" 

 - 0 04 املربوك  ... 

 - 0 03 بن عيل   .. 

 - 0 03 املربوك  ... 

 Orange رشكة  

Participation SA

  

384.412 384.412 - 

 - Atlas Services 1 1رشكة  

 France Cablesرشكة  

Radios 

1 1 - 

 10 784.502 784.502 اجملموع 

 : اللجنة الوطنية للترصف املصدر 

س تكامل اإجراءات تسجيلهام  لنئ مّت اأ ما ابلنس بة للسهمني اململوكني لفائدة زوجته وابنه، ف

بتارخي   ادلوةل  لفائدة  ح  ،  2013جانفي    7ونقلهام  ال خرية  هذه  أ ن  لّ  الإضافية اإ ال سهم  من                            رمت 

جنازها   6) ثر معلية الرتفيع يف رأ س مال الرشكة واليت مّت اإ أ سهم( املنجرة من احلقوق املتعلقة هبام عىل اإ

أ سهم    6ولتبقى  أ سهم،  8ليس تقّر يف مكل ادلوةل سهامن فقط عوضا عن  2012جويلية  30بتارخي 

 عىل ملكه وزوجته وابنه بدون وجه حق.  

بصفة غري  وقد اكن يتعني يف هذا الإطار مصادرة ال سهم ال صلية والفرعية املتحّصل علهيا  

املربوك ابل سهم اجلديدة وبقائه    .. وقد نتج عن هذا الإخالل القانوين انتفاع  قانونية لفائدة ادلوةل.  

 مكسامه يف "رشكة أ وروجن تونس". 
 

الوطنية   اللجنة  تعّرضت  الإطار يف  وقد  هذا  املسجةل يف  التجاوزات  اإىل مجةل  للترصف 

 مهّها :من أ  و  2019جانفي  25مراسلهتا املوّجة اإىل امللكف العام بزناعات ادلوةل بتارخي 

تونس"  هنم يف تركيبة رأ س مال رشكةعدم حلول ادلوةل حمّل املصادر ع  ✓ أ وروجن  مثلام   " 

 يقتضيه مرسوم املصادرة. 



 تقرير بحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمالك واألموال المصادرة ــــــــــ

 12صفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصالح العمومية ـــــــ
 

س تقّر يف مكل ادلوةل سهامن  تالك اكمل ال سهم املصادرة، حيث ام متكّن ادلوةل من اعدم   ✓

 ( متّت مصادرهتا.03)ثالثة  ( عوضا عن02)

يف رأ س املال  جنّرت عن معلية الرتفيع  أ سهم جديدة ا   09عدد  عىل    املصادر عنهستيالء  اإ  ✓

قرارها بتارخي    ن كتتاب املتفّرعة ع ستيالء عىل حقوق الا وذكل بعد الا  2012جولية    30اليت مّت اإ

 حق ملكيّة ال سهم املصادرة والراجعة لدلوةل. 

تركيبة رأ س مال  ة  صّ   عىل التحقق من  حرصهمخالل عدم    منمراقيب احلساابت  تقصري   ✓

لس نة   املالية  ابلقوامئ  تضميهنا  عند  الفصل    2013الرشكة  أ حاكم  تقتضيه  ما  من جمةل    266وفق 

ع الرشاك املصادر  وأ ّن  التجارية، خاصة  امللحقة مبرسوم هنم  ت  ابلقامئة  أ سامؤمه رصاحة  قد وردت 

    املصادرة.

عادة هيلكة رأ س مال الرشك قرارها مضن اجللسة العامة هذا وقد مّت لحقا القيام بعمليّة اإ ة مّت اإ

لرتفيع فيه  ليف معلية جديدة    ت ثّلمت   (15  )ملحق عدد   2014جوان    25اخلارقة للعادة املنعقدة بتارخي  

دماج ستيالء  أ ّدى اإىل الا  ، وهو ماستيعاب اخلسائر املؤّجةلمنح اإصدار والتخفيض فيه تباعا اب  ابإ

 هنم عوضا عن ادلوةل: املصادر عّرت دون وجه حّق لفائدة س تقأ سهم ا  6عىل 

 

 

 

التوزيع الفعيل لل سهم بعد   املسامهون 

 معلييت الرتفيع والتخفيض 

التوزيع املفروض لل سهم مبوجب  

 معلييت الرتفيع والتخفيض 

الفارق  

 ابلنقصان

عيل    ...عن )   01 ادلوةل    و... بن 

 املربوك( 

 ... بن عيل  و  ...املربوك و  ...عن  )  07

 املربوك( 

6 

 - 159.802 159.802 رشكة"أ نفس تاك" 

 - 0 02 املربوك  .... 

 - 0 02 بن عيل   ... 

 - 0 02 املربوك  ... 



 تقرير بحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمالك واألموال المصادرة ــــــــــ

 13صفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصالح العمومية ـــــــ
 

 - Orange Participation SA 153.545 153.545 رشكة  

 - Atlas Services 1 1رشكة  

 - France Cables Radios 1 1رشكة  

 06 313.356 313.356 اجملموع 

 الوطنية للترّصف املصدر: اللجنة  
 

بتارخي   املصادرة  اإىل جلنة  مراسةل  توجيه  للترصف  الوطنية  اللجنة  تولّت  فيفري   01ولنئ 

تو   2019 أ وروجن  مال "رشكة  رأ س  ال سهم  يف  قرارات مصادرة  مراجعة  نس"  خبصوص طلب 

ثر الرتفيع يف  لتشمل ال سهم الإضافية اليت ا رأ س املال نتفع هبا املصادر عنه بدون وجه حق عىل اإ

أ نّ  أ ساس  عىل   ، املصادرة  ال سهم  عن  املنجرة  احلقوق  ادلوةل    هذا  بتفعيل  س ميكّن  من  الإجراء 

لّ أ ن جلنة    ، ( 16  )ملحق عدد   دون وجه حق  عنه  س توىل علهيا املصادراسرتجاع ال سهم اليت ا  اإ

     فيفري   7عىل جلنة الترصف بتارخي    املصادرة مل تس تجب لهذا الطلب واعتربت مضن مكتوهبا الوارد  

كتتاب يف الرتفيع يف رأ س املال، تنجّر  أ ن احلقوق املرتبطة ابل سهم اليت صودرت، كحق الا  2019

س تعامل  كام اعتربت أ ن ا  . ماملتعلقة بتكل ال سهأ ليّا لفائدة ادلوةل دون احلاجة لتعديل قرارات املصادرة  

م التنس يق  ويتعنّي  ابطال،  يعترب  مصادرة  أ سهم  عن  منجّرة  حلقوق  عنه  العام  املصادر  امللكف  ع 

بطال اجلزيئ للعمليات غري القانونية املتعلقة ابلتغيريات  بزناعات ادلوةل ل ختاذ الإجراءات القانونية لالإ

 . ( 17  )ملحق عدد ر س تعامل املذكو املنجّرة عن الا  تونس" يف تركيبة رأ س مال" أ وروجن 
 

شاكيتني   رفع  للترصف  الوطنية  اللّجنة  حّق  يف  ادلوةل  بزناعات  العام  امللكّف  توىّل  ولنئ 

من اجملةّل اجلزائية ضّد املصادر    98و  96و  82عىل معىن الفصول    2019فيفري    14جزائيتني بتارخي  

ّل أ  عنه وأ ذنت النيابة العمومية بفتح أ حباث حتقيقيّة يف شأ هنا،   ىل ا  التوّصل مل يمّت    نه اإ سرتجاع احلقوق  اإ

اليت  واملؤيّدات  القانونية  ال سس  لّك  توفر  من  التونس ية ابلرمغ  لدلوةل  نفاذ معلية    الراجعة  اإ ختّول 

ضافة ال سهم اليت ترتّبت    920و    919و    625وذكل بتعديل قرارات املصادرة عدد    ، املصادرة  ابإ

 وين اذلي يفرض أ ن الفرع يتبع ال صل. معال ابملبدأ  القان  ، س تعامل احلقوق الراجعة لدلوةل عن ا 
 

متام اإجراءات تسجيل ونقل ملكية    وتعود هذه الوضعية أ ساسا اإىل  تقصري عىل مس توى اإ

ه وزوجته مضن تركيبة رأ س مال رشكة اإىل ادلوةل وهو ما يفرس بقاء  املربوك  ...  السهم املصادر عن 
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ىل "أ وروجن تونس" كّن رفع الترصف القضايئ اذلي مّت قبل صدور قرارات املصادرة واذلي مت  ، واإ

نتفاع منه بشلك مبارش من خالل مواصةل تس يري  توظيفه لفائدته والااملعين ابل مر من اس تغالهل و 

عادة تواجده مضن ت بأ سهم جديدة بطرق  نتفاع  أ و الا  ركيبة رأ س مالها من خالل اقتناء و/الرشاكت واإ

 غري قانونية. 
 

 : و"أ وروجن فرنسا"   بني " أ نفس تاك "   ق ابلتفعيل القانوين لتفاق الرشاكء اع املتعلّ رات الزنّ تطوّ  -2
 

الرشاكء   اتفاق  مضاء  اإ "أ نفس تاك"   )Pacte d’actionnaires ( مّت  بني لّك من رشكة 

  % 49( ورشكة أ وروجن فرنسا )اليّت متكل %50،997)مسامه يف رشكة "أ وروجن تونس" بنس بة 

عىل أ ن تبيع رشكة تّفاق  هذا النّص  ي و   .2009ماي    20من أ سهم رشكة "أ وروجن تونس"( بتارخي  

مضاء التفاق، نس بة من املساهامت اليت متلكها    بعد ميضّ   ،"أ نفس تاك" مخس س نوات من اترخي اإ

هذه   لرشكة أ وروجن فرنسا حّّت تمتكّن  %16و   2يف رأ س مال رشكة أ وروجن تونس ترتاوح بني  

" وتطوير  تونس  أ وروجن"من احلصول عىل ال غلبية يف رأ س مال رشكة    ،كرشيك اسرتاتيجي  ال خرية،

 . ( 18  ملحق عدد )  يا الرشكة ال ّم اإىل الرشكة التّابعة لهااستامثراهتا ونقل تكنولوج 

 

املربوك منذ س نة ...و  والكرامة القابضة  ادلوةل التونس يةمن      لكّ   بني  قامئااع  لزنّ ايزال    ماولنئ  

العديد من الصعوابت    فاإنّ   ،  من ّجة أ خرى  9تس يريهام  و  من ّجة،  الرشكتني  حول ملكيّة  2012

شهدها  التطورات اليّت  حيث وابلرمغ من  تعيق معلية التفويت املذكورة،  ا تزال  م  القانونية والواقعية  

جويلية   12ادلوةل والكرامة القابضة مبقتىض حمك صادر عن احملمكة الإداريّة بتارخي    هذا الزناع لفائدة

لغاء  ادلعوى أ صال يف خصوص طلب  والقايض برفض  131008يف القضية عدد   2018 دعوى اإ

  2012ماي    31بتدايئ املؤرخ يف  وللحمك الا   2012ماي    24املؤرخ يف    603قرار املصادرة عدد  

هناء مفعول    املربوك  ...املرفوعتني من قبل    131002يف القضية عدد   واذلي اكن من املفروض أ يضا اإ

من    والكرامة القابضة  اللجنة الوطنية للترّصف  لّك من  ناملتعلق هبذا القرار، مل تمتكّ   قرار التنفيذ

العديد من املراسالت بتدائيني املذكورين  ابلرمغ من توجيه  احلصول عىل نسختني من احلمكني الا 

ير  اإىل لّك من احملمكة الإدارية والاكتب العاّم للحكومة ووز   2019يف الغرض من قبلهام منذ س نة  

 
 . 2020ماي  والتقرير املنجز من قبل الكتابة القاّرة للجنة الوطنية للترصف يف املمتلاكت وال موال املصادرة.  2019يراجع يف هذا الصدد تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية الصادر يف جانفي  9
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أ مالك ادلوةل والشؤون العقارية    مهنام حّت يتس ىّن ام قصد متكيهن  (19  )ملحق عدد العدل ووزير 

 .سائر احملامك واجلهات الإدارية معامتدهام يف مبارشة حقوقها اخملّوةل لها قانوان أ مالدلوةل ا

ا للمطالب املذكورة،وأ مام عدم  الس يد وزير ادلوةل    توىلّ   س تجابة مصاحل احملمكة الإدارية 

لس يد ا تقدمي شاكية دلى  ف ابلوظيفة العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد  دلى رئيس احلكومة امللكّ 

جود ش هبة ارتشاء تتعلّق ابلقاضية و لالإعالم ب  2020جوان    09بتارخي  وكيل امجلهورية يف الغرض  

د  التارخييف نفس  كام أ ذن  . ( 20 ملحق عدد ) ابحملمكة الإدارية    …،  ...  جراء تفقد اإ كتابة  دلى  اري  ابإ

احملمكة الإدارية لبيان أ س باب عدم متكني امللكّف العام بزناعات ادلوةل من نسخ من ال حاكم الصادرة  

   .املربوك ... بشأ ن القضااي املرفوعة من قبل  عن احملمكة الإداريّة

وجيه طلب توضيحات اإىل ت  2020جوان    11فريق الرقابة بتارخي  توىّل    عىل ضوء ذكل، و 

وزير املالية متكني اجلهات املعنية )التأ خري يف    حول أ س بابالاكتب العام للمحمكة الإدارية  الس يد  

ضّد املدعو    2018منذ س نة    تالخيص ال حاكم الصادرةامللكّف العام بزناعات ادلوةل( من نسخ  و 

واذلي أ فاد بقيام الرئيس ال ول للمحمكة الإدارية بتوجيه تذاكري اإىل    (، 21)ملحق عدد املربوك    ...

ابلرّ   ...رئيسة   مناس بات،  ثالث  لزاميةيف  اإ عدم  من  ال ول"  مغ  الرئيس  ادلوائر   مطالبة  لرؤساء 

عداد نسخ ال حاكم  ابلإرساع  ودرجاهتممبختلف أ نواعهم   أ ّن كتابة احملمكة يف انتظار . كام أ ضاف  "يف اإ

  التأ خري املسّجل علام أ نّ  ،ابدلائرة املذكورة 131008و 131002احلمكني يف القضيتني عدد جاهزية 

وائر  ببقيّة ادلّ العديد من ال حاكم مل جتهز    توجد   حيث »عىل..،  ليس حكرا  يف اإصدار التالخيص  

ىل    لحقا سيمّت بيانه  كام    ،رات جديدة ابمللّف ى اإىل تطوّ ما أ دّ   وهو،  2018و   2017  يت سن وترجع اإ

ّ زء املتعلق اباجلظر أ ن)   .(سخ اجملردة من ال حاكم املتعلقة ابمللفس تخراج الن
 

 خبصوص مأ ل تفعيل "اتفاق الرشاكء املمىض بني رشكة "أ نفس تاك" و "أ وروجن فرنسا":   – 3
 

الفصل   اإىل  املرسوم عدد    10ابلّرجوع  أ عاله،    2011لس نة    68من  يرّخص املذكور  نّه  فاإ

عىل رأ ي جلنة التّرصف وبعد مصادقة الوزير ال ّول يف التّفويت كيّا أ و جزئيا يف   لوزير املاليّة بناء

و  العقاريّة  واملمتلاكت  والس ندات  واحلصص  هبا  املرتبطة  واحلقوق  املاليّة  ال وراق  املنقوةل.  حمفظة 

 . وتضبط جلنة التّرصف اإجراءات التفويت مبقتىض أ ّدةل يمّت نرشها
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هذا وقد مّت عرض موضوع التفويت يف مس توى جمالس وزارية مضيّقة يف الغرض ل س امي 

بتارخي   تباعا  املنعقدتني  نتاجئ 2018جانفي    18و  2017ديسمرب    14اجللس تني  عىل  اعامتدا   ،

ربوك، وقد أ فضتا امل  و..."أ وروجن فرنسا" ورشكة الكرامة القابضة  املفاوضات اليت جرت بني رشكة  

متام معليّة التفويت مع احرتام الرتاتيب اجلاري هبا العمل.   اإىل الإقرار برضورة الإرساع يف اإ

أ ن املدعو   م    ...وحيث  أ مواهلم من قبل الااملربوك  حتاد درج يف قامئة ال شخاص اجملمدة 

أ وروجنال ورويب ميا مينع أ ي رشكة   ذفرنسا(    -هبذه البدلان )وخاصة  ِ القرار    من التعامل معه، اختخ

عن   التجميد  رفع  أ ن    ةاملصادر ال مالك  بطلب  علام  لدلوةل،  ال خري  يقدمه  بنيك  مقابل ضامن  منه 

امللكف العام بزناعات ادلوةل، املتعهد قانوان مبلف املصادرة، مل حيرض اجللس تني، حيث حل حمهّل  

آنذاك،    وةل والشؤون العقاريةوزير أ مالك ادل اذلي دعا لحقا جلنة املصادرة ابلوزارة للمصادقة   ،  ...أ

 م.د. 32رتفيع فيه لحقا اإىل حدود م.د مّت ال 20عىل هذا القرار مقابل ضامن بنيك يف حدود 
 

 الكرامة القابضة:   موقف رشكة  3-1
 

مليون دينار س نواّي   13البنكية مبعّدل  م الوضعية احلالية لرشكة "أ نفس تاك" بتفامق ديوهنا  ستتّ 

مليون   44مليون دينار وبلوغ خسائرها املرتامكة ما قدره    180ما قدره    2020لتتجاوز خالل س نة  

 .ادلائنة لها دينار، ابلإضافة اإىل خماطر تنفيذ العقل عىل أ سهمها من طرف البنوك
 

مس توى تطوير نشاطها، ذكل  أ ما رشكة "أ وروجن تونس"، فهيي تشهد حاليا صعوابت عىل  

أ ّن الرشيك الفرنيس غري مس تعد دلمعها يف صورة عدم حصوهل عىل أ غلبيّة رأ س مالها مثل بقيّة 

 اكت التابعة هل يف ادّلول ال خرى.الرش 
 

 ما ،  2020جويلية    28بتارخي    وبناء عىل ما س بق، وّّجت رشكة الكرامة القابضة مقرتحا

للترصفاللّج   ادلرس عىل مس توى  قيديزال   الوطنية  اتفاق الرشاكء    ،نة  تفعيل  لها  قصد  والإذن 

أ نفس تاك" يف رأ س مال رشكة  عادة تنش يط " معلية التفويت يف جزء من مساهامت "رشكة  "ابإ

أ نفس تاك"  "رشكة  ديون  اكمل  يسمح خبالص  مبا  فرنسا"  أ وروجن  "رشكة  لفائدة  تونس    أ وروجن 

 . ( 22  )ملحق عدد 
 

 للترصف يف املمتلاكت: رأ ي اللجنة الوطنية   3-2
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رشكة ية الرشاكء بني رشكة "انفس تاك" وتفاق للجنة الوطنية للترصف عىل تفعيل اوافقت ا

مضن لّك حمارض جلساهتا اليت تداولت يف هذا    ، حيث مل تبد اعرتاضا عىل ذكل"أ ورجن فرنسا"

 19املؤرخ يف    99وعدد    2017جانفي    19بتارخي     79حمارض اجللسات عدد    مهنا  وخاصة  التفاق،

ىل أ ن يمّت هذا التفعيل ع  ، ( 23  )ملحق عدد   2018جانفي    25بتارخي    100و عدد    2018جانفي  

ل   ،حرتام القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل وأ ن يضمن ذكل حقوق ال طراف املتدّخةليف اإطار ا

 التونس ية اليت متكل بصفة مبارشة وغري مبارشة اكمل رأ س مال رشكة "أ نفس تاك". س امي ادلوةل  

أ ّن رئيس اللجنة لّ  من حيث   عىل الصيغة املقرتحة من قبل  رشكة الكرامة  10اعرتض     اإ

مضاء عقد التفويت من قبل املمثل القانوين املرّّس ابلّسجل الوطين للرشاكت حاليا مبا   املربوك...  اإ

لطرهحا اإشاكل جداّي من حيث  ابلنّظر "  وذكل    11خصام يف مجيع الزناعات اليت س بق بياهنا أ نه يعترب  

ض مع املس تجدات اليّت شهدها هذا  عدم تالؤهما مع الزناع القضايئ القامئ بني الطرفني بل أ هّنا تتناق

 "  الزّناع كام من شأ هنا هتديد احلقوق الراجعة لدلوةل..
 

 : اس تخراج النسخ اجملردة من ال حاكم املتعلقة ابمللف  3-3
 

بزناعات ادلوةل من نسخ  2020جوان    12بتارخي   العام  الإدارية امللكف  ، مكّنت احملمكة 

حمك يقيض برفض ادلعوى اليت   بيهنا،  2018جويلية    12ال حاكم الصادرة خالل جلس هتا بتارخي  

لغاء قانون املصادرة. عنه  أ اثرها املصادر  لإ
 

عىل نسخة من احلمك الابتدايئ  لت رشكة الكرامة القابضة  ، حتّص 2020جوان    15بتارخي  و 

لغاء قرار    ...مت رفض ادلعوى املرفوعة من    مبقتضاهالصادر عن احملمكة الإدارية واذلي   املربوك لإ

 . ( 24  )ملحق عدد  س مال انفس تاكأ  مصادرة ال سهم اليت اكن ميلكها يف ر 
 

مت القيام ابلإجراءات دلى السجل الوطين للمؤسسات لرتس مي هذا احلمك    ،ثر ذكلمبارشة اإ و 

يقاف التنفيذاإ ابلسجل التجاري لرشكة انفس تاك هبدف   ، حّت لغاء الرتس مي السابق املتعلق بقرار اإ

 . تمتكن الكرامة القابضة من الترصف يف الرشكة
 

 
يد وزير ادلوةل دلى رئيس احلكومة امللكّف ابلوظيفة العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد. الوطنية للترصف يف املمتلاكت ا اللجنةعليه مضن التقرير احملال من اعرتاض منصوص   10 ىل الس ّ  ملصادرة اإ
 يف مس توى تقريرها احملال عىل أ نظار وزير ادلوةل دلى رئيس احلكومة امللكف ابلوظيفة العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد.   11



 تقرير بحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمالك واألموال المصادرة ــــــــــ

 18صفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصالح العمومية ـــــــ
 

جويلية    07ليوم    دتحدّ ة عامة لرشكة انفس تاك  ابدلعوة جللس  عنهاملصادر  ثناء قام  يف ال  

برفع   ، 2020 القابضة ابدرت  الكرامة  أ ّن رشكة  ّل  اس تعج  اإ د هذه اجللسة اعقانيقاف  الية لإ قضية 

   (. 25  )ملحق عدد   2020جويلية  10بتارخي  لفائدهتاحمك فهيا  ،العامة
 

مكّن احلصول عىل تال أ خرى،  منذ  من ّجة  الصادرة  ال حاكم  مبارشة   من  2018خيص 

ابلسجل الوطين للمؤسسات اإضافة اإىل احلمك التعقييب الصادر عن    الإدراّجالإجراءات الرضورية  

والقايض بقبول مطلب التعقيب    2019ديسمرب    18بتارخي    78060حممكة التعقيب يف القضية عدد  

حاةل اإ دون  فيه  املطعون  القرار  ونقض  وأ صال  اكنت   شالك  قضية  اس تعجايل يف  اس تئناف حمك 

رشاف  الكرامة القابضة قد رفعهتا لتعيني وكيل قضايئ هممته ادلعوة جللسة عامة لرشكة انفس تاك والإ 

مك فهيا لفائدة املصادر عنه ، علهيا يف الطور الابتدايئ لرفض القايض الاعامتد عىل منطوق احلمك   وح 

 . الابتدايئ الصادر عن احملمكة الإدارية

 

عادة تلكيف    2020شهر جويلية    خاللقامت الكرامة القابضة  هذا وقد   مكتب اخلربة  ابإ

نس بة رأ س   لتحديدوذكل  ،  سهم أ ورجن تونسل    املنجز  تقيميال حتيني  مبهّمة    "التجاري للاملية" للقيام

  وقد رشع  .التغطية اكمل ديوهن  من طرف رشكة "أ نفس تاك"  التفويت فهيااقرتاح  ميكن  املال اليّت  

، بعد  سترشع  مع العمل أ ّن رشكة الكرامة القابضة  ، 2020جويلية    14يف همامه يوم    هذا املكتب 

هناء مكتب اخلربة   اذّلي    لتحديد سعر بيع السهموضات مع رشكة "أ وروجن فرنسا"  عامهل، يف مفاأ  اإ

 عىل ضوئه س تحّدد نس بة ال سهم اليّت س يفّوت فهيا لفائدهتا. 
 

عداد  )   املربوك  ...  املدعوجامتع مع  قيام رشكة الكرامة القابضة بعقد اهذا ويشار اإىل   دون اإ

بتارخي   الغرض(  ا فيه    عرّب   2020جويلية    14حمرض يف  عن  التام  ال خري  لمتكني رشكة  س تعداده 

وذكل  قيد أ و رشط،  سرتجاع احلومكة والترصف يف رشكة "أ نفس تاك" بدون  الكرامة القابضة من ا

جلسة عامة لرشكة" أ نفس تاك")ابعتباره املمثل القانوين احلايل للرشكة( موضوعها  لعقد  عوة  ادلعرب  

دارة جدد تعيهّنم رشكة الكرامة القابضة.   تعيني أ عضاء جملس اإ
 

 : توصيات  وال اخلالصة 

، من كة الكرامة القابضةرشنة الترّصف وجل ني لّك من  الزناع بة مراحل تطوّر  ابلنّظر لاكفّ 

ىل  و   تلاكت هذا ال خري، اترخي مصادرة مم 2011منذ س نة    املربوك، من ّجة أ خرى،  و...ّجة،   اإ
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كيت"أ نفس تاك" رش   فاق الرشاكء بنيعطيالت احلاصةل يف مس توى تفعيل اتّ والت حدود هذا التارخي،  

لّك ال طراف    تتحّمل مسؤوليهتاواليت    ةل يف هذا الإطارالإخاللت املسجّ   ، تمتثّلو "أ وروجن فرنسا"

 : املتدّخةل يف ما ييل

قتناء سهم اب  ،2011هل ابلنظر منذ س نة    رمغ مصادرة املناابت الراجعةو   ،ربوكامل  ...ملدعو  قيام ا  -

يف رأ س مال لك من رشكة الاستامثر والتمنية املياكنيكية ورشكة مجموعة املغرب للمساهامت ورشكة 

الترصف  أ نفس تاك للجنة  الرجوع  املصادرة ويف خمالفة  دون  قرارات  تفعيل  لعدم  تعّمد واحض  ، يف 

تعلق  امل و   2011مارس    14ؤرخ يف  امل  2011لس نة    13املرسوم عدد    ل حاكم الفصل ال ول من

دون وجه  قوق ملكيّة راجعة لدلوةل  حابكتساب    وذكل  ،مبصادرة أ موال وممتلاكت منقوةل وعقارية

نته من  منفعة خشصية مكّ  ابل مرحتقيق املعين ما سامه يف الإرضار حبقوق هذه ال خرية مقابل  حّق،

   ستيالء عىل أ موال معومية.الا
  
العام املعنّي من قبل الكرامة القابضة من حضور اجللسات العامة الرئيس املدير  املربوك    ...منع    -

مال   رأ س  حتويرا يف  تضّمنت  واليت  تونس"  أ وروجن  العامة لرشكة"  واجللسة  انفس تاك"  لرشكة" 

 من جمةل الرشاكت التجارية. 388يف خمالفة ل حاكم الفصل  الرشكة املذكورة
 

عرتاض عىل معلية التسجيل ابلبورصة وعدم الااخلاصة    تقاريرمهمراقيب احلساابت مضن  عدم حتفظ    -

  .ربوكامل ...لل سهم اليت مّت اقتناؤها من قبل املدعو 
 

متام اإجراءات تسجيل ونقل ملكية السهم املصادر من    - املربوك يف رشكة   ...تقصري عىل مس توى اإ

من قبل جلنة الترصف يف    املعنيةعىل مس توى متابعة حقوق ادلوةل يف الرشكة  "أ وروجن تونس" و 

 ال موال واملمتلاكت املصادرة.
 

للحرص عىل حامية ممتلاكت الرشكة   يف الإاّبن  من قبل رشكة الكرامة القابضة   عدم بذل العناية -

عالم جملس الإدارة ابلتجاوزات املسجةّل  بطال هذه العمليات ورفع قضااي   ةكرفع قضية مدني  ،واإ يف اإ

 .يف الاستيالء عىل ممتلاكت الرشكةعن القضية اليت رفعهتا وذكل عالوة  ،مدنية وجزائية
 

قصد الإرشاف  تعيني مترصف قضايئ عىل رشكة أ نفس تاك  رشكة الكرامة القابضة ب   ةلباطمعدم   -

من رأ س مال أ وروجن تونس    %16تفاق املسامهني مع رشكة أ ورجن فرنسا والتفويت يف  اعىل تفعيل  

عالم الإدارة العامة هبذا احلل القانوين  .حتت رقابة القضاء رمغ اإ
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ىل حدود س نة    2012عدم قيام جلنة الترصف منذ س نة   - رفع ادلعاوى الرضورية يف ب  2017واإ

 سرتجاع حقوق ادلوةل. الغرض ل
 

آنذاك  دراج قايض السجل التجارياإ  -  ، 2017فيفري    3بتارخي    ادلائرة الصيفية، رئيسة  ...الس يدة    ،أ

رجاع احلاةل ملاا قرار تدارك السهو و  ضافة كمة    لقايض ابإ  واملصادرة" "اكنت عليه قبل الإئامتن مع اإ

كرئيس مدير عام لرشكة   سرتجاع صفتهال صيل( ليتمكن املصادر عنه من ا  غري موجودة يف احلمك)

دراج معطى" املصادرة " يف منطوق احلمك  "أ نفس تاك"،   وهو ما يثري عّدة حتفظات حول دواعي اإ

آ ترتب عنه من  اوم رجاع املصادر عنه لرئاسة الرشكة. أ  اثر قانونيّة جوهرية تتعلق ابإ
 

متام معليّة ال مع  و   ،لنّظر ملا س بقواب أ نفس تاك" "تفويت يف نس بة من رأ س مال رشكة  رضورة اإ

  افظة ك واحملللحّد من الانعاكسات املاليّة الّسلبية عىل رشكة أ نفس تا  لفائدة رشكة " أ وروجن فرنسا"

ة التطّورات ال خرية اليت شهدها الزناع واملمتثةل خاصّ و   ة، عىل دميومة رشكة " أ وروجن تونس" من ّج

 131002و    131008 عدد  بتدائينييف حصول رشكة الكرامة القابضة عىل نسختني من احلمكني الا

عادة امن شأ هنام أ ن ميكناذّلين   .من ّجة أ خرى، سرتجاع حومكة رشكة "أ نفس تاك"ا ها من اإ

جويلية    14  منذ يوم  نطلقت " همامه اليت االتجاري للاملية"مكتب اخلربة  يف انتظار اس تكامل  و

كتةل ال سهم اليت ميكن وذكل لقرتاح مس توى    "،ورجن تونسللقيام بتحيني تقيمي أ سهم "أ     2020

   ا لتغطية اكمل ديون رشكة انفس تاك،التفويت فهي

عىل ضوء مطالبة رشكة "أ وروجن فرنسا" بأ ن متيض لّك ال طراف املتدخةل عقد البيع تفاداي  و 

   .للّك ما من شأ نه أ ن يؤثر عىل قانونية العقد

   ّ ن متام معلية البيع    ه يتّجه العمل عىل ترسيع اإجراءاتفاإ ابملائة )مع   16املتفق علهيا بنس بة  اإ

ماكنية التفويت يف  ابملائة اإضافية حّت يمّت خالص ادليون البنكية لرشكة "أ نفس تاك"( وهو ما  10اإ

صدار قرار يف الغرض من   دارة رشكة الكرامة واإ يتطلب ترخيصا من جلنة الترصف وموافقة جملس اإ

املذكور   2011لس نة    68من املرسوم عدد    10أ حاكم الفصل  قبل الس يد رئيس احلكومة معال ب

أ ل الزناع  اكن م، وذكل همام  احلفاظ عىل حقوق ادلوةل املكتس بة يف هذا الإطار  مع العمل عىل  أ عاله

 القضايئ القامئ حول ملكية رشكة "أ نفس تاك". 
 



 تقرير بحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمالك واألموال المصادرة ــــــــــ

 21صفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقابة العامة للمصالح العمومية ـــــــ
 

بتدائية  حملمكة الاكام يدعو فريق الرقابة اإىل اإحاةل هذا التقرير اإىل الس يد وكيل امجلهورية اب 

( قصد مّضه للملف املتعلق ابلشاكية اليت تقّدم هبا  القطب القضايئ الاقتصادي واملايل)  1تونس  

دلى    الس يد وزير ادلوةل دلى رئيس احلكومة امللكف ابلوظيفة العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد

 . 2020أ وت   14القطب القضايئ الاقتصادي واملايل بتارخي 
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