
استدعاءبجمع بمثابة إشعار 

 2022أبريل 29المختلطةالجمعية العامة 

:جدول االجتماع. 1

االجتماعيومقرهادرهم،5.274.572.040رأسمالهارقابةومجلسجماعيةإدارةمجلسذاتمساهمةشركةالمغرب،إتصاالتشركةمساهميإن
48عددتحتللرباطالتجاريالسجلفيمسجلةالرياض،حيالنخيل،شارعالرباط، يوالفيدتقنيةعبرسينعقدالذيالمختلطالعامالجمعإلىمدعوون947

:التالياألعمالجدولعلىالمصادقةأجلمنصباحا،عشرالحاديةعلى2022أبريل29الجمعةيوم

:عاديأساسعلى
؛2021دجنبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالسنويةالتركيبيةوالقوائمالتقاريرعلىالمصادقة1.

؛2021دجنبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالموحدةالحساباتعلىالمصادقة2.

الحسابات؛لمراقبيالخاصالتقريرفيإليهاالمشاراالتفاقاتعلىالمصادقة3.

؛الربيحة-2021الماليةالسنةنتائجتخصيص4.

الرقابة؛بمجلسعضوةبصفتهاالعلويفتاحناديةالسيدةانضمامعلىصادقةمال5.

الرقابة؛بمجلسعضوابصفتهالزعابيجاسمالسيدانضمامعلىالمصادقة6.

واليته؛وتجديدالرقابةبمجلسعضوابصفتهشحادةكمالالسيدانضمامعلىالمصادقة7.

الرقابة؛بمجلسعضوابصفتهالقاسمهللاعبدهشامالسيدانضمامعلىالمصادقة8.

الرقابة؛بمجلسعضوابصفتهبنيسكريمالسيدانضمامعلىالمصادقة9.

؛الحساباتمراقبواليةتجديد10.

سيولةللعقدووضعالشركةأسهمفيجديدمنالتصرفأجلمنالجماعيةاإلدارةلمجلسوالترخيصاألسهماقتناءإلعادةالحاليالبرنامجإلغاء11.
البيضاء؛الدارببورصة

:عاديغيرأساسعلى
للشركة؛األساسيالنظاممراجعة12.

.القانونيةاإلجراءاتإتمامأجلمنالمخولةالسلط13.

المشاركةإجراءاتوصف

.الفيديوتقنيةبواسطةتناظرياجتماعطريقعنللشركة،األساسيالنظاممن13.4للمادةوفقًاالمختلطةالعامةالجمعيةعقدسيتم

خاللمنأويًاشخصسواءالفيديو،تقنيةعبرالتناظرياالجتماعطريقعنالمختلطةالعامةالجمعيةفيالمشاركةفيالراغبينالمساهمينعلىيجب

:اإلجتماعقبلأيام(5)خمسةيتجاوزالموعدفيتمثيلهم،

مالي؛وسيططريقعنأسهمهمتجميدشهادةاستالمعلىيعملواأنأوالشركةبسجالتمقيدينيكونواأن•
:بهمرفقًا،Relations.investisseurs@iam.ma:التاليالعنوانإلىاإللكترونيالبريدعبرالمشاركةطلبإرسال•

؛(ممثلبصفةأوشخصيةسواء)هويةوثيقة

المملوكة؛األسهمعددتوضحاألسهمتجميدشهادة

وجدإنالممثل،المساهممنتوكيل.

الجمعقبلالمعنييننالمساهميإلىالفيديوتقنيةعبرالتناظريالمؤتمرإلىالولوجكيفيةيحددتأكيديإلكترونيبريدإرسالسيتمالطلب،إرسالبمجرد

.العام

اإللكترونيبالموقعرةالمتوف)التوكيلأوبالمراسلةالتصويتاستمارةبملءوذلكبالتوكيلأوالمراسلةطريقعنالتصويتخيارأيًضاالمساهمونيمتلك
تاريخلقباألقل،علىعمل،بيومينوذلكالهوية،وببطاقةاألسهمتجميدبشهادةمصحوبةاإللكترونيالبريدعبروإرسالها(www.iam.maللشركة

Relations.investisseurs@iam.ma:العنوانإلى،2022أبريل26الثالثاءيومأيالعام،الجمع
غرضهاعتباريشخصأيأوآخرمساهمطرفمنأوفروعهأوأصولهأحدأوزوجهطرفمنيمثلأنفيالحقلهمساهمكلبأنالتذكيرويجب

.المنقولةالقيممحفظاتتسييراالجتماعي

المساهمة،بشركاتالمتعلق1996غشت30بتاريخالصادر17-95القانونمن117الـمادةبمقتضىالمطلوبةالشروطفيهمتتوفرالذينالمساهمينإن

اتصاالتإلىوجهتباالستالمإشعارمعمضمونةرسالةبواسطةوذلكاألعمالبجدولتوصياتمشاريعتسجيليطلبواأنبإمكانهموتتميمه،تغييرهتمكما

.اإلشعارهذالنشرالمواليةأيام(10)العشرةخاللاالجتماعيبمقرهاالمغرب
www.iam.ma:الشركةموقععلىللمساهمينمتاحةالقانونبموجبالمطلوبةالمستندات

.+212(0)537719463بالرقماالتصالالمرجوالعامةالجمعيةحولالمعلوماتمنللمزيد

التوصياتمشروع.2

:عاديأساسعلى

2021دجنبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالسنويةالتركيبيةوالقوائمالتقاريرعلىالمصادقة:األولىالتوصية
:علىاالطالعوبعدالعادية،العامةالجمعياتالنعقادالمطلوبةواألغلبيةالقانونيالنصابشروطوفقتبتوهيالعامة،الجمعيةإن

التقرير؛هذاحولالرقابةمجلسومالحظاتالجماعيةاإلدارةلمجلسالتسييرتقرير-

.2021دجنبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةحساباتحولالحساباتلمراقبيالعامالتقرير-

.التقاريرهذهفيالملخصةأوالقوائمهذهفيالمدرجةالعملياتوعلىالمذكورةالماليةللسنةالتركيبيةالقوائمعلىتصادق
.2021الماليةالسنةبرسمانتدابهمممارسةبشأنالجماعيةاإلدارةومجلسالرقابةمجلسأعضاءذمةإبراءالعامة،الجمعيةتقرروبالتالي،

2021دجنبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالموحدةالحساباتعلىالمصادقة:الثانيةالتوصية
تمكماوحدةالمالحساباتعلىتصادقالعادية،العامةالجمعياتالنعقادالمطلوبةواألغلبيةالقانونيالنصابشروطوفقتبتوهيالعامة،الجمعيةإن

.2021دجنبر31فيالمنتهيةالماليةبالسنةوالمتعلقةلهاتقديمها

الحساباتلمراقبيالخاصالتقريرفيإليهاالمشاراالتفاقاتعلىالمصادقة:الثالثةالتوصية

الخاصتقريرالتالوةإلىاالستماعبعدالعادية،العامةالجمعياتالنعقادالمطلوبةواألغلبيةالقانونيالنصابشروطوفقتبتوهيالعامة،الجمعيةإن

علىتصادقوتتميمه،تغييرهتمكماالمساهمة،بشركاتالمتعلق17-95القانونمن95المادةفيعليهاالمنصوصاالتفاقاتبشأنالحساباتلمراقبي

.التقريرهذافيعليهاالمنصوصواالتفاقاتالعملياتجميع



الربيحة–2021تخصيص نتائج السنة المالية :التوصية الرابعة

لمالية المنتهية نة اإن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر تخصيص نتيجة الس
: كما يليدرهم  498,70 052 644 5تبلغوالتي 2021دجنبر31في 

.ينبغي ضبط هذا المبلغ مع األخذ باالعتبار عدد األسهم المراقبة ذاتيا المملوكة عند تاريخ أداء الربحية*

ؤدى ت. درهم لكل سهم من األسهم المكونة للرأسمال االجتماعي والتي يفتح الحق فيها من تاريخ االنتفاع بها4,78تحدد الجمعية العامة بالتالي الربحية في 

.2022يونيو 01الربحية ابتداء من يوم االربعاء 

:العادية التي تم صرفها برسم السنوات المالية الثالث السابقة على الشكل التاليالربائحوقد كانت 

لرقابيةالمصادقة على انضمام السيدة نادية فتاح العلوي بصفتها عضوة بمجلس ا:التوصية الخامسة

ة نادية فتاح العلوي دسيإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام ال

ة على البيانات المالية موافقبصفتها عضوة في مجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية واليته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية الثي ستنعقد لل
.2024ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

الرقابةالمصادقة على انضمام السيد جاسم الزعابي بصفته عضوا بمجلس :التوصية السادسة

جاسم الزعابي دسيإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام ال

على البيانات المالية موافقةبصفته عضوا في مجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية واليته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية الثي ستنعقد لل
.2024ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

جديد واليتهالمصادقة على انضمام السيد كمال شحادة بصفته عضوا بمجلس الرقابة وت:التوصية السابعة

كمال شحادة بصفته دسيإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام ال

لمالية سنوات، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية الثي ستنعقد للموافقة على البيانات ا( 6)عضوا في مجلس الرقابة وتقرر تجديد واليته لمدة ست 
.2027ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

الرقابةالمصادقة على انضمام السيد هشام عبد هللا القاسم بصفته عضوا بمجلس :التوصية الثامنة

هشام عبد هللا القاسم دسيإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام ال

لى البيانات المالية فقة عبصفته عضوا بمجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية واليته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية الثي ستنعقد للموا
.2024ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

المصادقة على انضمام السيد كريم بنيس بصفته عضوا بمجلس الرقابة:التوصية التاسعة

كريم بنيس بصفته دسيإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، تصادق على انضمام ال

البيانات المالية للسنة لى عضوا في بمجلس الرقابة للمدة المتبقية للعضو المنتهية واليته، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية الثي ستنعقد للموافقة ع
.2024ديسمبر 31المنتهية في 

تجديد والية مراقب الحسابات:التوصية العاشرة

الحسابات، الشركة اقبإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، تقرر تجديد والية مر

سنوات، أي حتى نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد للموافقة ( 3)، لمدة ثالث قراشيبنسودةدلوات المغرب، الممثلة من طرف السيدة سكينة 
.2024ديسمبر 31على البيانات المالية للسنة المنتهية في 

ة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم إلغاء البرنامج الحالي إلعادة اقتناء األسهم والترخيص لمجلس اإلدار:التوصية الحادية عشر

الشركة ووضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء

اإلدارة الجماعية، لسإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة العادية، وبعد تالوة تقرير مج

أبريل 30كما تم الترخيص به من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022ماي 16تقرر إلغاء برنامج إعادة االقتناء بالبورصة ابتداء من 
.2022نونبر 16، والذي سينتهي أجله يوم 2021

:الجمعية العامة العادية، وهي تبت طبقا لما يليإن 

المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه؛1996غشت 30الصادر بتاريخ 17-95من القانون 281و279للمواد •

22الصـادر بتاريخ 2-02-556رقم المرسوم القاضي بتغيير وتتميم ( 2010يونيو 30)1431رجب 17الصادر بتاريخ 2-10-44رقم للمرسوم •

بورصة ؛المتعلق بتحديد األشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في ال( 2003فبراير 24)1423ذو الحجة 

ة بتحديد نسبة رأسمال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسط( 2018يونيو 20)1439شوال 6صادر في 2.18.306رقم مرسوم •

شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص؛ 
.الرساميلالهيئة المغربية لسوق ولدورية •

العناصر افةبعد االستماع لتالوة تقرير مجلس اإلدارة الجماعية المتعلق ببرنامج إعادة اقتناء اتصاالت المغرب ألسهمها في البورصة، قامت بدراسة كو 

.المشار إليها في مذكرة اإلشعار الموقعة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل

م اقتراحه بالخارج، كما تأو إن الجمعية العامة العادية ترخص صراحة بوضع برنامج جديد إلعادة اقتناء اتصاالت المغرب ألسهمها في البورصة، بالمغرب 
.الجماعيةمن طرف مجلس اإلدارة 

بالدرهم 2021التوزيع المقترح لصافي الدخل لسنة 

5 644 052 498,70 صافي الدخل للسنة

- االقتطاعات من االحتياطات

5 644 052 498,70 الربح القابل للتوزيع

- االحتياطي القانوني

1 441 976 773,50 )*(االحتياطي االختياري 

4 202 075 725,20 )*(العادية الربائح

201820192020السنة المالية

6,835,544,01(درهم)السهم / الربحية 

6(بماليين الدراهم)التوزيع العام  0044 8703 525



Contacts
Relations investisseurs

relations.investisseurs@iam.ma
Relations presse

relations.presse@iam.ma

اء ة الدار البيضجانب ذلك، وشريطة احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن الجمعية العامة، ترخص صراحة بوضع عقد للسيولة ببورصإلى 

.يستند إلى برنامج إعادة االقتناء

:المواليينإن عدد األسهم المعنية بعقد السيولة المذكور، يجب أال يتعدى في أي حال من األحول، الحد األدنى من السقفين 
.من العدد اإلجمالي لألسهم المعنية ببرنامج إعادة االقتناء20%سهم، بمعدل 000 300•

.األقصى المسموح به بموجب النصوص المشار إليها أعالهالحد •
:إن خصائص برنامج إعادة االقتناء الجديد تتجلى فيما يلي 

ل القيام أجمنإن الجمعية العامة، تمنح كافة السلط، بدون استثناء أو تحفظ، لرئيس مجلس اإلدارة الجماعية أو أي عضو آخر في مجلس اإلدارة الجماعية،

وبتنفيذ، في إطار الحدود المعينة أعاله، بالمغرب أو بالخارج، 2021أبريل 30بإلغاء برنامج إعادة االقتناء المرخص به خالل الجمعية العامة العادية بتاريخ 
.البرنامج الجديد إلعادة اقتناء األسهم وكذا عقد السيولة المسند إليه بالتواريخ والشروط التي تبدو له مالئمة

:على أساس غير عادي

مراجعة النظام األساسي للشركة:التوصية الثانية عشر

م األساسي للشركة النظإن الجمعية العامة وهي تبت وفق النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة بالنسبة النعقاد الجمعيات العامة الغير العادية، تقرر مراجعة ا
.واعتماد صيغته الجديدة

السلط المخولة من أجل إتمام اإلجراءات القانونية:الثالثة عشرالتوصية 

ت لرئيس مجلس احيإن الجمعية العامة، وهي تبت وفق شروط النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة النعقاد الجمعيات العامة الغير العادية، تمنح جميع الصال
.اإلدارة الجماعية مع خيار التفويض ألي شخص من اختياره، من أجل إتمام اإلجراءات المنصوص عليها في القانون

الجماعيةمجلس اإلدارة 

اتصاالت المغربأسهم  المعنية األسهم 

من الرأسمال% 0,17

.سهم1.500.000أي  

عادة أقصى عدد من األسهم يحتفظ به في إطار برنامج إ

لةاالقتناء، بما في ذلك األسهم المعنية بعقد السيو

درهم277.500.000 ادة االقتناءالمبلغ األقصى الذي سيدفع تنفيذا لبرنامج إع

شهرا18 الترخيصمدة 

2023نونبر15إلى 2022ماي 16من  الجدول الزمني للبرنامج

(:السعر دون احتساب مصاريف الشراء و البيع)سعر التدخل 

(.أو ما يعادل قيمته باألورو)درهم بالنسبة لكل سهم 97 السعر األدنى للبيع

(.أو ما يعادل قيمته باألورو)درهم للسهم 185 السعر األقصى للشراء

بواسطة الخزينة المتوفرة طريقة التمويل
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