
1. جدول الأعمال

درهم،   5  274  572  040 ر�أ�سمالها  رقابة،  جمل�س  وذ�ت  جماعية  �إد�رة  جمل�س  ذ�ت  م�ساهمة،  �سركة  �ملغرب،  �ت�ساالت  �سركة  يف  �مل�ساهمني  �إن 

 23 �لثالثاء  يوم  مدعوون  عدد 48947،  حتت  بالرباط  �لتجاري  بال�سجل  مقيدة  �لريا�س،  حي  �لنخيل  �سارع  بالرباط،  �الجتماعي  مقرها  �لكائن 

جدول  حول  �لتد�ول  �أجل  من  �لعادية  �لعامة  �جلمعية  حل�سور  وذلك  لل�سركة  �الجتماعي  �ملقر  �إىل  �لزو�ل،  بعد  �لثالثة  �ل�ساعة  على   2019 �أبريل 

�لتايل: �الأعمال 

امل�سادقة على التقارير والقوائم الرتكيبية ال�سنوية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دجنرب 2018؛  .1
امل�سادقة على احل�سابات املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دجنرب 2018؛  .2
امل�سادقة على التفاقات امل�سار اإليها يف التقرير اخلا�ص ملراقبي احل�سابات؛  .3

تخ�سي�ص نتائج ال�سنة املالية 2018 - الربيحة؛  .4
امل�سادقة على تعيني و جتديد ولية ال�سيد حممد بن�سعبون، ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة؛  .5

جتديد ولية ال�سيد عي�سى حممد غامن ال�سويدي، ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة؛  .6
جتديد ولية ال�سيد عبد الوايف لفتيت، ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة؛  .7

جتديد ولية ال�سيد عبد الرحمان ال�سمار، ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة؛  .8
جتديد ولية ال�سيد حامت دويدار، ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة؛  .9

10. جتديد ولية ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي، ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة؛
11. جتديد ولية ال�سيد حممد هادي احل�سيني، ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة؛

12. جتديد ولية مدقق ح�سابات ال�سركة؛
 13. اإلغاء الربنامج احلايل لإعادة اقتناء الأ�سهم والرتخي�ص ملجل�ص الإدارة اجلماعية من اأجل الت�سرف من جديد يف اأ�سهم ال�سركة وو�سع عقد لل�سيولة 

ببور�سة الدار البي�ساء؛  

14. ال�سلط املخولة من اأجل اإمتام الإجراءات القانونية.
جمل�س الإدارة اجلماعية

يجب �لتذكري باأن كل م�ساهم له �حلق يف ح�سور هذه �جلمعية �سخ�سيًا �أو �أن ميثله م�ساهم �آخر �أو زوجه �أو �أحد �أ�سوله �أو فروعه، كما ميكنه �لت�سويت يف هذه 

�جلمعية �لعامة باملر��سلة، كيفما كان عدد �الأ�سهم �لتي ميتلكها، �سريطة �أن يكون مقيد� ب�سجالت �ل�سركة �أو �أن يعمل على ��ستالم �سهادة �لتجميد الأ�سهمه عن 

طريق و�سيطه �ملايل.

www.iam.ma و يتعني على �مل�ساهمني �لر�غبني يف تعيني من ميثلهم �أو يف �لت�سويت عن بعد �أن يح�سلو� على ��ستمارة �لت�سويت باملوقع �الإلكرتوين لل�سركة 

ال يحق للم�ساهم �لذي �سوت باملر��سلة �أن ي�سارك مبا�سرة يف �جلمعية �لعادية وال �أن يكون ممثال فيها.

�إن �مل�ساهمني �لذين تتوفر فيهم �ل�سروط �ملطلوبة مبقت�سى �لـمادة 117 من �لقانون 95-17 �ل�سادر بتاريخ 30 غ�ست 1996 �ملتعلق ب�سركات �مل�ساهمة كما مت 

تعديله و تتميمه بالقانون رقم 05-20 و�لقانون رقم 12-78، باإمكانهم �أن يطلبو� ت�سجيل م�ساريع تو�سيات بجدول �الأعمال وذلك بو��سطة ر�سالة م�سمونة مع 

�إ�سعار باال�ستالم توجه �إىل �ت�ساالت �ملغرب مبقرها �الجتماعي خالل �لع�سرة �أيام �ملو�لية لن�سر هذ� �الإ�سعار.

و توجد �مل�ستند�ت �ملطلوبة قانونيا رهن �إ�سارة �مل�ساهمني باملقر �الجتماعي لل�سركة.

للمزيد من �ملعلومات حول �جلمعية �لعامة �ملرجو �الت�سال بالرقم  537719463(0) 212+ 

2. م�سروع التو�سيات

التو�سية الأوىل:

امل�سادقة على التقارير والقوائم الرتكيبية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دجنرب 2018

�إن �جلمعية �لعامة، وهي تبت وفق �سروط �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية، وبعد �الطالع على :

تقرير �لت�سيري ملجل�س �الإد�رة �جلماعية ومالحظات جمل�س �لرقابة حول هذ� �لتقرير؛

�لتقرير �لعام ملر�قبي �حل�سابات حول ح�سابات �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دجنرب 2018؛

ت�سادق على �لقو�ئم �لرتكيبية لل�سنة �ملالية �ملذكورة و على �لعمليات �ملدرجة يف هذه �لقو�ئم �أو �مللخ�سة يف هذه �لتقارير. 

و بالتايل، تقرر �جلمعية �لعامة، �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�س �لرقابة وجمل�س �الإد�رة �جلماعية ب�ساأن ممار�سة �نتد�بهم بر�سم �ل�سنة �ملالية 2018.

التو�سية الثانية:

امل�سادقة على احل�سابات املوحدة لل�سنة املالية املنتهية عند 31 دجنرب 2018

كما مت  �ملوحدة  على �حل�سابات  ت�سادق  �لعادية،  �لعامة  النعقاد �جلمعيات  �ملطلوبة  و�الأغلبية  �لقانوين  �لن�ساب  �سروط  وفق  تبث  وهي  �لعامة،  �إن �جلمعية 

تقدميها لها و�ملتعلقة بال�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دجنرب2018 .

التو�سية الثالثة:

امل�سادقة على التفاقات امل�سار اإليها يف التقرير اخلا�ص ملراقبي احل�سابات 

�لتقرير �خلا�س  �إىل تالوة  �لعادية، بعد �ال�ستماع  �لعامة  و�الأغلبية �ملطلوبة النعقاد �جلمعيات  �لقانوين  �لن�ساب  �لعامة، وهي تبث وفق �سروط  �إن �جلمعية 

ملر�قبي �حل�سابات ب�ساأن �التفاقات �ملن�سو�س عليها يف �ملادة 95 من �لقانون 95-17، �ملتعلق ب�سركات �مل�ساهمة وكما مت تغيريه وتتميمه وفق �لقانون 05-20 و 

12-78 ت�سادق على جميع �لعمليات و�التفاقات �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لتقرير. 

اإ�سعار مبثابة ا�ستدعاء للم�ساهمني 

اجلمعية العامة العادية 23 اأبريل 2019



التو�سية الرابعة:

تخ�سي�ص نتائج ال�سنة املالية 2018 - الربيحة

�إن �جلمعية �لعامة، وهي تبت وفق �سروط �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية، تقرر تخ�سي�س نتيجة �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 

31 دجنرب 2018 و�لتي تبلغ  613,39 720 300 6 درهم كما يلي: 

613,39 720 300 6 درهم �لنتيجة �لقابلة للتوزيع  

441,19 499 296 درهم �حتياط �ختياري

172,20 221 004 6 درهم �ملبلغ �الإجمايل للربيحة*  

(*)ينبغي �سبط هذ� �ملبلغ مع �الأخذ باالعتبار عدد �الأ�سهم �ملر�قبة ذ�تيا �ململوكة عند تاريخ �أد�ء �لربيحة.

حتدد �جلمعية �لعامة بالتايل �لربيحة يف 6,83 درهم لكل �سهم من �الأ�سهم �ملكونة للر�أ�سمال �الجتماعي و�لتي يفتح �حلق فيها من تاريخ �النتفاع بها. توؤدى 

�لربيحة �بتد�ء من تاريخ  4 يونيو 2019.

وقد كانت �لربائح �لعادية �لتي مت �سرفها بر�سم �ل�سنو�ت �ملالية �لثالث �ل�سابقة على �ل�سكل �لتايل:

2015 2016 2017
6,36 6,36 6,48 �لربيحة/�ل�سهم )درهم(

5 589 5 590 5 696 �لتوزيع �لعام )مباليني �لدر�هم(

التو�سية اخلام�سة:

امل�سادقة على تعيني و جتديد ولية ال�سيد حممد بن�سعبون ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة

�ل�سيد حممد  تعيني  �مل�سادقة على  تقرر  �لعادية،  �لعامة  بالن�سبة النعقاد �جلمعيات  �ملطلوبة  و�الأغلبية  �لقانوين  �لن�ساب  وفق  تبت  �لعامة وهي  �إن �جلمعية 

بن�سعبون، ب�سفته ع�سو� مبجل�س �لرقابة وتقرر جتديد واليته ملدة �ستة )6( �سنو�ت، �أي �إىل حني �نتهاء �جلمعية �لعامة �لتي �ستنعقد للبت يف �حل�سابات �ملنتهية 

يف 31 دجنرب 2024.

التو�سية ال�ساد�سة :

جتديد ولية ال�سيد عي�سى حممد غامن ال�سويدي ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة

�إن �جلمعية �لعامة وهي تبت وفق �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة بالن�سبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية، تقرر �مل�سادقة على جتديد والية �ل�سيد عي�سى 

حممد غامن �ل�سويدي ب�سفته ع�سو� مبجل�س �لرقابة لل�سركة ملدة �ستة )6( �سنو�ت، �أي �إىل حني �نتهاء �جلمعية �لعامة �لتي �ستنعقد للبت يف �حل�سابات �ملنتهية 

يف 31 دجنرب 2024.

التو�سية ال�سابعة : 

جتديد ولية ال�سيد عبد الوايف لفتيت ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة

والية  جتديد  على  �مل�سادقة  تقرر  �لعادية،  �لعامة  �جلمعيات  النعقاد  بالن�سبة  �ملطلوبة  و�الأغلبية  �لقانوين  �لن�ساب  وفق  تبت  وهي  �لعامة  �جلمعية  �إن 

يف  للبت  �ستنعقد  �لتي  �لعامة  �جلمعية  �نتهاء  حني  �إىل  �أي  �سنو�ت،   )6( �ستة  ملدة  لل�سركة  �لرقابة  مبجل�س  ع�سو�  ب�سفته  لفتيت  �لو�يف  عبد  �ل�سيد 

.2024 دجنرب   31 يف  �ملنتهية  �حل�سابات 

التو�سية الثامنة : 

جتديد ولية ال�سيد عبد الرحمان ال�سمار ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة

�إن �جلمعية �لعامة وهي تبت وفق �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة بالن�سبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية، تقرر �مل�سادقة على جتديد والية �ل�سيد عبد 

�لرحمان �ل�سمار ب�سفته ع�سو� مبجل�س �لرقابة لل�سركة ملدة �ستة )6( �سنو�ت، �أي �إىل حني �نتهاء �جلمعية �لعامة �لتي �ستنعقد للبت يف �حل�سابات �ملنتهية يف 

31 دجنرب 2024.

التو�سية التا�سعة : 

جتديد ولية ال�سيد حامت دويدار ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة

جتديد  على  �مل�سادقة  تقرر  �لعادية،  �لعامة  �جلمعيات  النعقاد  بالن�سبة  �ملطلوبة  و�الأغلبية  �لقانوين  �لن�ساب  وفق  تبت  وهي  �لعامة  �جلمعية  �إن 

يف  للبت  �ستنعقد  �لتي  �لعامة  �جلمعية  �نتهاء  حني  �إىل  �أي  �سنو�ت،   )6( �ستة  ملدة  لل�سركة  �لرقابة  مبجل�س  ع�سو�  ب�سفته  دويد�ر  حامت  �ل�سيد  والية 

.2024 دجنرب   31 يف  �ملنتهية  �حل�سابات 

التو�سية العا�سرة : 

جتديد ولية ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة

�إن �جلمعية �لعامة وهي تبت وفق �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة بالن�سبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية، تقرر �مل�سادقة على جتديد والية �ل�سيد حممد 

�سيف �ل�سويدي ب�سفته ع�سو� مبجل�س �لرقابة لل�سركة ملدة �ستة )6( �سنو�ت، �أي �إىل حني �نتهاء �جلمعية �لعامة �لتي �ستنعقد للبت يف �حل�سابات �ملنتهية يف 

31 دجنرب 2024.



التو�سية احلادية ع�سرة:

جتديد ولية ال�سيد حممد هادي احل�سيني ب�سفته ع�سوا مبجل�ص الرقابة

�إن �جلمعية �لعامة وهي تبت وفق �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة بالن�سبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية، تقرر �مل�سادقة على جتديد والية �ل�سيد حممد 

هادي �حل�سيني ب�سفته ع�سو� مبجل�س �لرقابة لل�سركة ملدة �ستة )6( �سنو�ت، �أي �إىل حني �نتهاء �جلمعية �لعامة �لتي �ستنعقد للبت يف �حل�سابات �ملنتهية يف 

31 دجنرب 2024.

التو�سية الثانية ع�سرة:

جتديد ولية مدقق ح�سابات ال�سركة

�إن �جلمعية �لعامة وهي تبت وفق �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة بالن�سبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية تقرر جتديد والية �سركة ديلويت للتدقيق، �ملمثلة 

من طرف �ل�سيدة �سكينة بن�سودة �لقر�سي، كمر�قبة للح�سابات، ملدة ثالث )3( �سنو�ت �أي �إىل حني �نتهاء �جلمعية �لعامة �لتي �ستنعقد للبت يف �حل�سابات 

�ملنتهية يف 31 دجنرب 2021.

التو�سية الثالثة ع�سرة:

اأ�سهم ال�سركة وو�سع عقد لل�سيولة  اإلغاء الربنامج احلايل لإعادة اقتناء الأ�سهم والرتخي�ص ملجل�ص الإدارة اجلماعية من اأجل الت�سرف من جديد يف 

ببور�سة الدار البي�ساء

�الإد�رة  جمل�س  تقرير  تالوة  وبعد  �لعادية،  �لعامة  �جلمعيات  النعقاد  بالن�سبة  �ملطلوبة  و�الأغلبية  �لقانوين  �لن�ساب  وفق  تبت  هي  و  �لعامة  �جلمعية  �إن 

�جلماعية، تقرر �إلغاء ،�بتد�ء من 8 ماي 2019، برنامج �إعادة �القتناء بالبور�سة، من �أجل تنظيم �ل�سوق كما مت �لرتخي�س به من طرف �جلمعية �لعامة 

�لعادية �ملنعقدة بتاريخ 24 �أبريل 2018 و�لذي �سينتهي �أجله بتاريخ 8 نونرب 2019.

�إن �جلمعية �لعامة �لعادية، وهي تبث طبقا ملا يلي:

للمو�د 279 و 281 من �لقانون 95-17 �ل�سادر بتاريخ 30 غ�ست 1996 �ملتعلق ب�سركات �مل�ساهمة كما مت تعديله و تتميمه بالقو�نني رقم 05-20 و 12-78؛  •
للمر�سوم رقم 44-10-2 �ل�سادر بتاريخ 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) يق�سي بتغيري و تتميم �ملر�سوم رقم 556-02-2 �ل�سـادر بتاريخ 22 ذو �حلجة 1423   •

(24 فرب�ير 2003) �ملتعلق بتحديد �الأ�سكال و�ل�سروط �لتي ميكن �أن تقوم وفقها �سركات �مل�ساهمة باإعادة �قتناء �أ�سهمها يف �لبور�سة ق�سد تنظيم �ل�سوق؛
و لدورية �لهيئة �ملغربية ل�سوق �لر�ساميل.  •

�ل�سوق،  تنظيم  �أجل  من  �لبور�سة  يف  الأ�سهمها  �ملغرب  �ت�ساالت  �قتناء  �إعادة  بربنامج  �ملتعلق  �جلماعية  �الإد�رة  جمل�س  تقرير  لتالوة  �ال�ستماع  بعد  و 

�لر�ساميل. ل�سوق  �ملغربية  �لهيئة  طرف  من  �ملوقعة  �الإ�سعار  مذكرة  يف  �إليها  �مل�سار  �لعنا�سر  كافة  بدر��سة  قامت 

�إن �جلمعية �لعامة �لعادية ترخ�س �سر�حة بو�سع برنامج جديد الإعادة �قتناء �ت�ساالت �ملغرب الأ�سهمها يف �لبور�سة، باملغرب �أو باخلارج، كما مت �قرت�حه من 

طرف جمل�س �الإد�رة �جلماعية.

�إىل جانب ذلك، و�سريطة �حرت�م �ملقت�سيات �لقانونية �جلاري بها �لعمل، فاإن �جلمعية �لعامة، ترخ�س �سر�حة بو�سع عقد لل�سيولة ببور�سة �لد�ر �لبي�ساء 

ي�ستند �إىل برنامج �إعادة �القتناء.

�إن عدد �الأ�سهم �ملعنية بعقد �ل�سيولة �ملذكور، يجب �أن ال يتعدى يف �أي حال من �الأحول، �حلد �الأدنى من �ل�سقفني �ملو�ليني:

• 000 300 �سهم، مبعدل %20 من �لعدد �الإجمايل لالأ�سهم �ملعنية بربنامج �إعادة �القتناء. 	
• �حلد �الأق�سى �مل�سموح به مبوجب �لن�سو�س �مل�سار �إليها �أعاله. 	

�إن خ�سائ�س برنامج �إعادة �القتناء �جلديد تتجلى فيما يلي :

�أ�سهم �ت�ساالت �ملغرب�الأ�سهم �ملعنية

�أق�سى عدد من �الأ�سهم يحتفظ به يف �إطار برنامج �إعادة �القتناء، مبا يف ذلك 

�الأ�سهم �ملعنية بعقد �ل�سيولة

% 0,17 من �لر�أ�سمال �أي 000 500 1�سهم

000 500 283 درهم�ملبلغ �الأق�سى �لذي �سيدفع تنفيذ� لربنامج �إعادة �القتناء
18 �سهر�مدة �لرتخي�س

من 8 ماي 2019 �إىل 6 نونرب 2020�جلدول �لزمني للربنامج

 �سعر �لتدخل )�ل�سعر دون �حت�ساب م�ساريف �ل�سر�ء و �لبيع(:

98 درهم بالن�سبة لكل �سهم )�أو ما يعادل قيمته باالأورو(.	•	�ل�سعر �الأدنى للبيع

189 درهم لل�سهم )�أو ما يعادل قيمته باالأورو(.	•	�ل�سعر �الأق�سى لل�سر�ء

بو��سطة �خلزينة �ملتوفرةطريقة �لتمويل

�إن �الأ�سهم �ململوكة ال تعطي �حلق يف �لت�سويت �أو يف �لربيحة.

�إن �جلمعية �لعامة، متنح كافة �ل�سلط، بدون ��ستثناء �أو حتفظ، لرئي�س جمل�س �الإد�رة �جلماعية �أو �أي ع�سو �آخر يف جمل�س �الإد�رة �جلماعية، من �أجل �لقيام 

باإلغاء برنامج �إعادة �القتناء �ملرخ�س به خالل �جلمعية �لعامة �لعادية بتاريخ  24 �أبريل 2018 و بتنفيذ، يف �إطار �حلدود �ملعينة �أعاله، باملغرب �أو باخلارج، 

�لربنامج �جلديد الإعادة �قتناء �الأ�سهم و كذ� عقد �ل�سيولة �مل�سند �إليه بالتو�ريخ و�ل�سروط �لتي تبدو له مالئمة.

التو�سية الرابعة ع�سرة:

ال�سلط املخولة من اأجل اإمتام الإجراءات القانونية

�إن �جلمعية �لعامة، وهي تبت وفق �سروط �لن�ساب �لقانوين و�الأغلبية �ملطلوبة النعقاد �جلمعيات �لعامة �لعادية، متنح جميع �ل�سلطات لل�سيد رئي�س جمل�س 

�الإد�رة �جلماعية �أو من ميثله من �أجل �إمتام �الإجر�ء�ت �ملن�سو�س عليها يف �لقانون.


