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 تقدمت شرآة نات بلوس بشكاية إلدارة إتصاالت تونس مفادها أنه وقع 2013  سنةمطلعمنذ 

حيث قاما ببيعها قاعدة بيانات مشترآي و  التحيل عليها من طرف إثنين من أعوان إتصاالت تونس
 SMS آرسائل س لمشترآي إتصاالت تونالشخصية إتصاالت تونس بما في ذلك البيانات حرفاء

غيره من المعطيات الخاصة و السرية لكل و  liste de contacts و historique des appelsالمتبادلة و 
 بإستدعاء الممثل القانوني  التفقدية إلتصاالت تونسعلى إثر هذه الشكاية قامت إدارةو  مشترك

و معاينة ق عدل منفذ  عن طريفي الغرضأين تم تحرير محضر و التنسيق معه للشرآة المتضررة 
  . إتصاالت تونس المتحييلينعونيلوثائق و الملفات التي تدين ا

 لم تحرك إتصاالت تونس ساآنا إال بعد تدخل وزارة اإلشراف ثبوت التهمةاألدلة المادية ل بالرغم من
إال أنه  .2013و قع إيقاف عوني إتصاالت تونس عن العمل منذ أواخر شهر فيفري على الخط حيث 

بدوا أن هناك أياد خفية فاسدة في إتصاالت تونس تسعى جاهدة إلرجاع العونين ي
 من خالل عرضهما على مجلس التأديب في اإلسبوع الفارط حيث آانت النية لسالف نشاطهما

لهذا المجلس مبيتة إلرجاع العونين للعمل و آأنه شيئا لم يكن و الحال أن ما إقترفتاه المشتكى 
 و 291 و 264 و 258التحيل و السرقة و الخيانة الموصوفة مناط الفصول بهما يعد من قبيل 

 بعد أن  بسبب هذين العونين أضف إلى ذلك أن سمعة إتصاالت تونس أصبحت على المحك.297
  .مشترآي إتصاالت تونس بخصائص و أسرار يتاجران أنهما تبين

  
ذر آل من تخول له نفسه من حنفنحن آجمعية تونسية لمقاومة الفساد لذا و لهاته األسباب 

تجاوز سلطاته أو التدخل في هذا الملف قصد إرجاع المتهمين للعمل دون الرجوع 
 و آشف آل من ثبت  لتفكيك منظومة الفساد في إتصاالت تونسو أننا سنعمل جاهدين للقضاء

  .ذرو من أنذر فقد أع. تورطه في هذا الملف خاصة و أننا قطعنا شوطا آبيرا في هذا المجال
  
  

 له نفسه خولت آل منعلى  بينة يكونوا علىحتى جميع ل هذا لرون لنشرنحن مجب
 التغطية  محاوالت على في إتصاالت تونس و و اللصوص الفاسدين و المحتالينمساعدة
  .العدالة و تضليل عليهم

  
 

ع على  ندعوآم لإلطالتحيل و سرقة و خيانة من عوني إتصاالت تونسل نسباإلطالع على ما لمزيد 
  :الروابط التالية 

  
  :شكاية أولى تقدمت بها شرآة نات بلوس  

          pdf.plainte/plainte/27/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http   
  :محضر معاينة من طرف عدل منفذ  

           pdf.netplus-constat/netplus-constat/27/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http   
  :محضر هذا البعض الوثائق التي تضمنها 

 :شهادة عمل ألحد أعوان إتصاالت تونس المتحيلين  -
    pdf.tt-attestation/tt-attestation/27/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http    

 :الشرآة المتضررة من  )متحيلين الألحد أعوان إتصاالت تونس(شهادة عمل  -
    pdf.netplus-attestation/netplus-attestation/27/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http   

  : لعدد من شهود العيانبالشهادةبينة  -
     pdf.temoignages-trois/temoignages-trois/27/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http  

 : للشرآة المتضررة محضر معاينة لوصل خالص مسلم من طرف أحد أعوان إتصاالت تونس -
     pdf.khissal-constat/khissal-constat/27/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http  

 :محضر معاينة ألحد األعوان المتحييلين يدعي أنه مصاب بمرض السرطان قصد ربح المزيد من الوقت  -
     pdf.manel-constat/manel-constat/29/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http  

 :نشاط تجاري موازي ألحد أعوان إتصاالت تونس  -
     http://www.netplus.tn/fr/accueil/foires-et-salons.html (INTERMED 2010 et MEDELEC 2010) 

 :تقرير قدم إلتصاالت تونس من طرف الشرآة المتضررة  
           pdf.tt-rapport/tt-rapport/29/04/2013/fr.pdf-fichier.www://http   
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