�إ�شعار مبثابة ا�ستدعاء للم�ساهمني
اجلمعية العامة العادية � 23أبريل 2019
 .1جدول الأعمال

�إن امل�ساهمني يف �شركة ات�صاالت املغرب� ،شركة م�ساهمة ،ذات جمل�س �إدارة جماعية وذات جمل�س رقابة ،ر�أ�سمالها  5 274 572 040درهم،
الكائن مقرها االجتماعي بالرباط� ،شارع النخيل حي الريا�ض ،مقيدة بال�سجل التجاري بالرباط حتت عدد  ،48947مدعوون يوم الثالثاء
�أبريل  2019على ال�ساعة الثالثة بعد الزوال� ،إىل املقر االجتماعي لل�شركة وذلك حل�ضور اجلمعية العامة العادية من �أجل التداول حول جدول
الأعمال التايل:
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 .1امل�صادقة على التقارير والقوائم الرتكيبية ال�سنوية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دجنرب 2018؛
 .2امل�صادقة على احل�سابات املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دجنرب 2018؛
 .3امل�صادقة على االتفاقات امل�شار �إليها يف التقرير اخلا�ص ملراقبي احل�سابات؛
 .4تخ�صي�ص نتائج ال�سنة املالية  - 2018الربيحة؛
 .5امل�صادقة على تعيني و جتديد والية ال�سيد حممد بن�شعبون ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة؛
 .6جتديد والية ال�سيد عي�سى حممد غامن ال�سويدي ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة؛
 .7جتديد والية ال�سيد عبد الوايف لفتيت ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة؛
 .8جتديد والية ال�سيد عبد الرحمان ال�سمار ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة؛
 .9جتديد والية ال�سيد حامت دويدار ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة؛
 .10جتديد والية ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة؛
 .11جتديد والية ال�سيد حممد هادي احل�سيني ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة؛
 .12جتديد والية مدقق ح�سابات ال�شركة؛
� .13إلغاء الربنامج احلايل لإعادة اقتناء الأ�سهم والرتخي�ص ملجل�س الإدارة اجلماعية من �أجل الت�صرف من جديد يف �أ�سهم ال�شركة وو�ضع عقد لل�سيولة
ببور�صة الدار البي�ضاء؛
 .14ال�سلط املخولة من �أجل �إمتام الإجراءات القانونية.
جمل�س الإدارة اجلماعية
يجب التذكري ب�أن كل م�ساهم له احلق يف ح�ضور هذه اجلمعية �شخ�صي ًا �أو �أن ميثله م�ساهم �آخر �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه ،كما ميكنه الت�صويت يف هذه
اجلمعية العامة باملرا�سلة ،كيفما كان عدد الأ�سهم التي ميتلكها� ،شريطة �أن يكون مقيدا ب�سجالت ال�شركة �أو �أن يعمل على ا�ستالم �شهادة التجميد لأ�سهمه عن
طريق و�سيطه املايل.
و يتعني على امل�ساهمني الراغبني يف تعيني من ميثلهم �أو يف الت�صويت عن بعد �أن يح�صلوا على ا�ستمارة الت�صويت باملوقع الإلكرتوين لل�شركة www.iam.ma
ال يحق للم�ساهم الذي �صوت باملرا�سلة �أن ي�شارك مبا�شرة يف اجلمعية العادية وال �أن يكون ممثال فيها.
�إن امل�ساهمني الذين تتوفر فيهم ال�شروط املطلوبة مبقت�ضى الـمادة  117من القانون  17-95ال�صادر بتاريخ  30غ�شت  1996املتعلق ب�شركات امل�ساهمة كما مت
تعديله و تتميمه بالقانون رقم  20-05والقانون رقم  ،78-12ب�إمكانهم �أن يطلبوا ت�سجيل م�شاريع تو�صيات بجدول الأعمال وذلك بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع
�إ�شعار باال�ستالم توجه �إىل ات�صاالت املغرب مبقرها االجتماعي خالل الع�شرة �أيام املوالية لن�شر هذا الإ�شعار.
و توجد امل�ستندات املطلوبة قانونيا رهن �إ�شارة امل�ساهمني باملقر االجتماعي لل�شركة.
للمزيد من املعلومات حول اجلمعية العامة املرجو االت�صال بالرقم +212 (0)537719463

 .2م�شروع التو�صيات

التو�صية الأوىل:
امل�صادقة على التقارير والقوائم الرتكيبية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دجنرب 2018
�إن اجلمعية العامة ،وهي تبت وفق �شروط الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،وبعد االطالع على :
تقرير الت�سيري ملجل�س الإدارة اجلماعية ومالحظات جمل�س الرقابة حول هذا التقرير؛
التقرير العام ملراقبي احل�سابات حول ح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف  31دجنرب 2018؛
ت�صادق على القوائم الرتكيبية لل�سنة املالية املذكورة و على العمليات املدرجة يف هذه القوائم �أو امللخ�صة يف هذه التقارير.
و بالتايل ،تقرر اجلمعية العامة� ،إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الرقابة وجمل�س الإدارة اجلماعية ب�ش�أن ممار�سة انتدابهم بر�سم ال�سنة املالية .2018
التو�صية الثانية:
امل�صادقة على احل�سابات املوحدة لل�سنة املالية املنتهية عند  31دجنرب 2018
�إن اجلمعية العامة ،وهي تبث وفق �شروط الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،ت�صادق على احل�سابات املوحدة كما مت
تقدميها لها واملتعلقة بال�سنة املالية املنتهية يف  31دجنرب. 2018
التو�صية الثالثة:
امل�صادقة على االتفاقات امل�شار �إليها يف التقرير اخلا�ص ملراقبي احل�سابات
�إن اجلمعية العامة ،وهي تبث وفق �شروط الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،بعد اال�ستماع �إىل تالوة التقرير اخلا�ص
ملراقبي احل�سابات ب�ش�أن االتفاقات املن�صو�ص عليها يف املادة  95من القانون  ،17-95املتعلق ب�شركات امل�ساهمة وكما مت تغيريه وتتميمه وفق القانون  20-05و
 78-12ت�صادق على جميع العمليات واالتفاقات املن�صو�ص عليها يف هذا التقرير.

التو�صية الرابعة:
تخ�صي�ص نتائج ال�سنة املالية  - 2018الربيحة
�إن اجلمعية العامة ،وهي تبت وفق �شروط الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر تخ�صي�ص نتيجة ال�سنة املالية املنتهية يف
 31دجنرب  2018والتي تبلغ  6 300 720 613,39درهم كما يلي:
النتيجة القابلة للتوزيع
 6 300 720 613,39درهم
احتياط اختياري
 296 499 441,19درهم
املبلغ الإجمايل للربيحة*
 6 004 221 172,20درهم
)*(ينبغي �ضبط هذا املبلغ مع الأخذ باالعتبار عدد الأ�سهم املراقبة ذاتيا اململوكة عند تاريخ �أداء الربيحة.
حتدد اجلمعية العامة بالتايل الربيحة يف  6,83درهم لكل �سهم من الأ�سهم املكونة للر�أ�سمال االجتماعي والتي يفتح احلق فيها من تاريخ االنتفاع بها .ت�ؤدى
الربيحة ابتداء من تاريخ  4يونيو .2019
وقد كانت الربائح العادية التي مت �صرفها بر�سم ال�سنوات املالية الثالث ال�سابقة على ال�شكل التايل:
2017
6,48

2016
6,36

2015
6,36

الربيحة/ال�سهم (درهم)
التوزيع العام (مباليني الدراهم)
5 589
5 590
5 696
التو�صية اخلام�سة:
امل�صادقة على تعيني و جتديد والية ال�سيد حممد بن�شعبون ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر امل�صادقة على تعيني ال�سيد حممد
بن�شعبون ،ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة وتقرر جتديد واليته ملدة �ستة (� )6سنوات� ،أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف احل�سابات املنتهية
يف  31دجنرب .2024
التو�صية ال�ساد�سة :
جتديد والية ال�سيد عي�سى حممد غامن ال�سويدي ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر امل�صادقة على جتديد والية ال�سيد عي�سى
حممد غامن ال�سويدي ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة لل�شركة ملدة �ستة (� )6سنوات� ،أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف احل�سابات املنتهية
يف  31دجنرب .2024
التو�صية ال�سابعة :
جتديد والية ال�سيد عبد الوايف لفتيت ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر امل�صادقة على جتديد والية
ال�سيد عبد الوايف لفتيت ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة لل�شركة ملدة �ستة ( � )6سنوات� ،أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف
احل�سابات املنتهية يف  31دجنرب .2024
التو�صية الثامنة :
جتديد والية ال�سيد عبد الرحمان ال�سمار ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر امل�صادقة على جتديد والية ال�سيد عبد
الرحمان ال�سمار ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة لل�شركة ملدة �ستة (� )6سنوات� ،أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف احل�سابات املنتهية يف
 31دجنرب .2024
التو�صية التا�سعة :
جتديد والية ال�سيد حامت دويدار ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر امل�صادقة على جتديد
والية ال�سيد حامت دويدار ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة لل�شركة ملدة �ستة ( � )6سنوات� ،أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف
احل�سابات املنتهية يف  31دجنرب .2024
التو�صية العا�شرة :
جتديد والية ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر امل�صادقة على جتديد والية ال�سيد حممد
�سيف ال�سويدي ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة لل�شركة ملدة �ستة (� )6سنوات� ،أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف احل�سابات املنتهية يف
 31دجنرب .2024

التو�صية احلادية ع�شرة:
جتديد والية ال�سيد حممد هادي احل�سيني ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،تقرر امل�صادقة على جتديد والية ال�سيد حممد
هادي احل�سيني ب�صفته ع�ضوا مبجل�س الرقابة لل�شركة ملدة �ستة (� )6سنوات� ،أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف احل�سابات املنتهية يف
 31دجنرب .2024
التو�صية الثانية ع�شرة:
جتديد والية مدقق ح�سابات ال�شركة
�إن اجلمعية العامة وهي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية تقرر جتديد والية �شركة ديلويت للتدقيق ،املمثلة
من طرف ال�سيدة �سكينة بن�سودة القر�شي ،كمراقبة للح�سابات ،ملدة ثالث (� )3سنوات �أي �إىل حني انتهاء اجلمعية العامة التي �ستنعقد للبت يف احل�سابات
املنتهية يف  31دجنرب .2021
التو�صية الثالثة ع�شرة:
�إلغاء الربنامج احلايل لإعادة اقتناء الأ�سهم والرتخي�ص ملجل�س الإدارة اجلماعية من �أجل الت�صرف من جديد يف �أ�سهم ال�شركة وو�ضع عقد لل�سيولة
ببور�صة الدار البي�ضاء
�إن اجلمعية العامة و هي تبت وفق الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة بالن�سبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،وبعد تالوة تقرير جمل�س الإدارة
اجلماعية ،تقرر �إلغاء ،ابتداء من  8ماي  ،2019برنامج �إعادة االقتناء بالبور�صة ،من �أجل تنظيم ال�سوق كما مت الرتخي�ص به من طرف اجلمعية العامة
العادية املنعقدة بتاريخ � 24أبريل  2018والذي �سينتهي �أجله بتاريخ  8نونرب .2019
�إن اجلمعية العامة العادية ،وهي تبث طبقا ملا يلي:
• للمواد  279و  281من القانون  17-95ال�صادر بتاريخ  30غ�شت  1996املتعلق ب�شركات امل�ساهمة كما مت تعديله و تتميمه بالقوانني رقم  20-05و 78-12؛
• للمر�سوم رقم  2-10-44ال�صادر بتاريخ  17رجب  30( 1431يونيو  )2010يق�ضي بتغيري و تتميم املر�سوم رقم  2-02-556ال�صـادر بتاريخ  22ذو احلجة 1423
( 24فرباير  )2003املتعلق بتحديد الأ�شكال وال�شروط التي ميكن �أن تقوم وفقها �شركات امل�ساهمة ب�إعادة اقتناء �أ�سهمها يف البور�صة ق�صد تنظيم ال�سوق؛
• و لدورية الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل.
و بعد اال�ستماع لتالوة تقرير جمل�س الإدارة اجلماعية املتعلق بربنامج �إعادة اقتناء ات�صاالت املغرب لأ�سهمها يف البور�صة من �أجل تنظيم ال�سوق،
قامت بدرا�سة كافة العنا�صر امل�شار �إليها يف مذكرة الإ�شعار املوقعة من طرف الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل.
�إن اجلمعية العامة العادية ترخ�ص �صراحة بو�ضع برنامج جديد لإعادة اقتناء ات�صاالت املغرب لأ�سهمها يف البور�صة ،باملغرب �أو باخلارج ،كما مت اقرتاحه من
طرف جمل�س الإدارة اجلماعية.
�إىل جانب ذلك ،و�شريطة احرتام املقت�ضيات القانونية اجلاري بها العمل ،ف�إن اجلمعية العامة ،ترخ�ص �صراحة بو�ضع عقد لل�سيولة ببور�صة الدار البي�ضاء
ي�ستند �إىل برنامج �إعادة االقتناء.
�إن عدد الأ�سهم املعنية بعقد ال�سيولة املذكور ،يجب �أن ال يتعدى يف �أي حال من الأحول ،احلد الأدنى من ال�سقفني املواليني:
• � 300 000سهم ،مبعدل  20%من العدد الإجمايل للأ�سهم املعنية بربنامج �إعادة االقتناء.
• احلد الأق�صى امل�سموح به مبوجب الن�صو�ص امل�شار �إليها �أعاله.
�إن خ�صائ�ص برنامج �إعادة االقتناء اجلديد تتجلى فيما يلي :
�أ�سهم ات�صاالت املغرب
الأ�سهم املعنية
�أق�صى عدد من الأ�سهم يحتفظ به يف �إطار برنامج �إعادة االقتناء ،مبا يف ذلك  0,17 %من الر�أ�سمال �أي �1 500 000سهم
الأ�سهم املعنية بعقد ال�سيولة
املبلغ الأق�صى الذي �سيدفع تنفيذا لربنامج �إعادة االقتناء
 283 500 000درهم
مدة الرتخي�ص
� 18شهرا
اجلدول الزمني للربنامج
من  8ماي � 2019إىل  6نونرب 2020
�سعر التدخل (ال�سعر دون احت�ساب م�صاريف ال�شراء و البيع):
 98درهم بالن�سبة لكل �سهم (�أو ما يعادل قيمته بالأورو).
• ال�سعر الأدنى للبيع
 189درهم لل�سهم (�أو ما يعادل قيمته بالأورو).
• ال�سعر الأق�صى لل�شراء
بوا�سطة اخلزينة املتوفرة
طريقة التمويل
�إن الأ�سهم اململوكة ال تعطي احلق يف الت�صويت �أو يف الربيحة.

�إن اجلمعية العامة ،متنح كافة ال�سلط ،بدون ا�ستثناء �أو حتفظ ،لرئي�س جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أي ع�ضو �آخر يف جمل�س الإدارة اجلماعية ،من �أجل القيام
ب�إلغاء برنامج �إعادة االقتناء املرخ�ص به خالل اجلمعية العامة العادية بتاريخ � 24أبريل  2018و بتنفيذ ،يف �إطار احلدود املعينة �أعاله ،باملغرب �أو باخلارج،
الربنامج اجلديد لإعادة اقتناء الأ�سهم و كذا عقد ال�سيولة امل�سند �إليه بالتواريخ وال�شروط التي تبدو له مالئمة.
التو�صية الرابعة ع�شرة:
ال�سلط املخولة من �أجل �إمتام الإجراءات القانونية
�إن اجلمعية العامة ،وهي تبت وفق �شروط الن�صاب القانوين والأغلبية املطلوبة النعقاد اجلمعيات العامة العادية ،متنح جميع ال�سلطات لل�سيد رئي�س جمل�س
الإدارة اجلماعية �أو من ميثله من �أجل �إمتام الإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون.

