
1 جدول الأعمال 
اإن امل�س��اهمني يف �س��ركة ات�س��االت املغ��رب، �س��ركة م�س��اهمة ، ذات جمل���س اإدارة 
جماعي��ة وذات جمل���س رقاب��ة، راأ�س��مالها 040 572 274 5 دره��م، الكائ��ن مقره��ا 
االجتماع��ي بالرب��اط، �س��ارع النخي��ل ح��ي الريا���س، مقي��دة بال�س��جل التج��اري بالرباط 
حتت عدد 48947، م�س��تدعون يوم 30 اأبريل 2015 على ال�س��اعة الثالثة بعد الزوال، 
اإىل املق��ر االجتماع��ي لل�س��ركة وذل��ك حل�سور اجلمعية العام��ة العادية من اأجل التداول 

ح��ول جدول االأعم��ال التايل:
1 امل�سادق��ة عل��ى التقاري��ر والقوائ��م الرتكيبي��ة ال�س��نوية لل�س��نة املالي��ة املختوم��ة عن��د 

31 دجن��ر 2014؛
2 امل�سادقة على احل�سابات املوحدة لل�سنة املالية املختومة عند 31 دجنر 2014؛

3 امل�سادقة على االتفاقات امل�سار اإليها يف التقرير اخلا�س ملراقبي احل�سابات؛
4  حتديد الغالف املخ�س�س لبدل احل�سور ؛

5 تخ�سي�س نتائج ال�سنة املالية  2014 »الربيحة«؛
االإدارة  ملجل���س  الرتخي���س  و  االأ�س��هم  اقتن��اء  الإع��ادة  احل��ايل  الرنام��ج  اإلغ��اء   6
اجلماعي��ة م��ن اأج��ل الت�س��رف م��ن جدي��د يف اأ�س��هم ال�س��ركة و و�س��ع عقد لل�س��يولة على 

م�س��توى بور�س��ة الدارالبي�س��اء؛
7 ال�سلط املخولة من اأجل اإمتام االإجراءات القانونية. 

جمل�س الرقابة

يج��ب التذك��ر ب��اأن كل م�س��اهم ل��ه احل��ق يف ح�س��ور ه��ذه اجلمعية �س��خ�سيا اأو اأن ميثله 
زوج��ه اأو اأح��د اأ�سول��ه اأو فروع��ه اأو اأي م�س��اهم اآخ��ر، كم��ا ميكن��ه الت�سوي��ت باملرا�س��لة 
�س��ريطة اأن يقيد ب�س��جالت ال�س��ركة اأو اأن يعمل على ا�س��تالم �س��هادة التجميد الأ�س��همه 
ع��ن طري��ق و�س��يطه امل��ايل، خم�س��ة اأي��ام على االأقل، قب��ل تاريخ انعق��اد اجلمعية و يتعني 
عل��ى امل�س��اهمني الراغب��ني يف تعي��ني م��ن ميثله��م اأو يف الت�سوي��ت ع��ن بع��د اأن يطالب��وا 
با�س��تمارة الت�سوي��ت باملرا�س��لة اأو التوكي��ل باملق��ر االجتماع��ي لل�س��ركة ع�س��رة اأي��ام على 
 االأق��ل قب��ل تاري��خ االجتم��اع  وه��ذه اال�س��تمارة متوف��رة باملوق��ع االإليك��رتوين لل�س��ركة

. www.iam.ma 

ال يح��ق للم�س��اهم ال��ذي �س��وت باملرا�س��لة اأن ي�س��ارك مبا�س��رة يف اجلمعي��ة و ال اأن يك��ون 
ممثال فيها.

 
م��ن   117 ال���مادة  مبقت�س��ى  املطلوب��ة  ال�س��روط  عل��ى  املتوفري��ن  امل�س��اهمني  اإن 
 القان��ون 95-17، املتعل��ق ب�س��ركات امل�س��اهمة ال�س��ادر بتنفي��ذه الظه��ر ال�س��ريف رق��م
 124-96-1 بتاري��خ 14 ربي��ع االآخ��ر 1417 )30 اأغ�سط���س 1996( كم��ا مت تغي��ره 
و تتميمه بوا�سطة القانون رقم 05-20، باإمكانهم اأن يطلبوا ت�سجيل م�ساريع تو�سيات 
بج��دول االأعم��ال و ذل��ك بوا�س��طة ر�س��الة م�سمون��ة م��ع االإ�س��عار باالإ�س��تالم توج��ه اإىل 
ات�س��االت املغ��رب مبقره��ا االجتماع��ي داخل الع�س��رة اأيام املوالية لن�س��ر ه��ذا االإعالن.
و توجد امل�ستندات املطلوبة قانونيا  رهن اإ�سارة امل�ساهمني باملقر االجتماعي لل�سركة.
االت�س��ال املرج��و  العام��ة  اجلمعي��ة  ح��ول  املعلوم��ات  م��ن   للمزي��د 
حملي��ة( مكامل��ة  )ثم��ن   +212)0(537719463  بالرق��م 

2 م�صروع تو�صيات 

التو�صية الأوىل:

امل�صادقة على التقارير والقوائم الرتكيبية لل�صنة املالية املختومة عند 31 دجنرب 2014

اإن اجلمعي��ة العام��ة، وه��ي تب��ت وف��ق �س��روط الن�س��اب القان��وين واالأغلبي��ة املطلوب��ة 
النعق��اد اجلمعي��ات العام��ة العادي��ة، وبع��د االط��الع عل��ى :

- تقرير الت�سير ملجل�س االإدارة اجلماعية ومالحظات جمل�س الرقابة حول هذا التقرير؛
- التقري��ر الع��ام ملراقب��ي احل�س��ابات ح��ول ح�س��ابات ال�س��نة املالي��ة املختوم��ة عن��د 

31 دجن��ر 2014 .

ت�س��ادق عل��ى القوائ��م الرتكيبي��ة لل�س��نة املالي��ة املذك��ورة والعملي��ات املدرج��ة يف ه��ذه 
القوائ��م اأو امللخ�س��ة يف ه��ذه التقاري��ر. 

تق��رر اجلمعي��ة العام��ة بالت��ايل، اإب��راء ذم��ة اأع�س��اء جمل���س الرقاب��ة وجمل���س االإدارة 
اجلماعي��ة ب�س��اأن ممار�س��ة انتدابه��م بر�س��م ال�س��نة املالي��ة 2014.

التو�صية الثانية:

امل�صادقة على احل�صابات املوحدة لل�صنة املالية املختومة عند 31 دجنرب 2014

اإن اجلمعي��ة العام��ة، وه��ي تب��ت وف��ق �س��روط الن�س��اب القان��وين واالأغلبي��ة املطلوب��ة 
النعق��اد اجلمعي��ات العام��ة العادي��ة، ت�س��ادق عل��ى احل�س��ابات املوح��دة كم��ا مت تقدميها 

له��ا واملتعلق��ة بال�س��نة املالي��ة املختوم��ة عن��د 31 دجن��ر 2014 .

التو�صية الثالثة:

امل�صادقة على التفاقات امل�صار اإليها يف التقرير اخلا�ص ملراقبي احل�صابات

اإن اجلمعي��ة العام��ة، وه��ي تب��ت وف��ق �س��روط الن�س��اب القان��وين واالأغلبي��ة املطلوب��ة 
اخلا���س  التقري��ر  ت��الوة  اإىل  اال�س��تماع  بع��د  العادي��ة،  العام��ة  اجلمعي��ات  النعق��اد 
 ملراقب��ي احل�س��ابات ب�س��اأن االتفاق��ات املن�سو���س عليه��ا يف  امل��ادة 95 م��ن القان��ون
95-17، املتعل��ق ب�س��ركات امل�س��اهمة وكم��ا مت تغي��ره وف��ق القان��ون 05-20، ت�س��ادق 

عل��ى جمي��ع العملي��ات واالتفاق��ات املن�سو���س عليه��ا يف ه��ذا التقرير.

التو�صية الرابعة:

حتديد الغالف املخ�ص�ص لبدل احل�صور

اإن اجلمعي��ة العام��ة و ه��ي تب��ت وف��ق �س��روط الن�س��اب القان��وين و االأغلبي��ة املطلوب��ة 
النعق��اد اجلمعي��ات العام��ة العادي��ة، تقرر تخ�سي�س على �س��بيل ب��دل احل�سور الأع�ساء 
 جمل���س الرقاب��ة، مبلغ��ا اإجمالي��ا �س��نويا ق��دره مليون��ان و خم�س��مائة و اأربع��ون األ��ف
 000 540 2 دره��م. اإن �س��روط و كيفي��ات التوزي��ع، �س��يتم حتديده��ا �س��نويا م��ن طرف 
جمل���س الرقاب��ة. و يبق��ى ه��ذا الق��رار �س��اري املفع��ول اإىل ح��ني �س��دور ق��رار جدي��د م��ن 

طرف اجلمعي��ة العامة.

اإ�صعار با�صتدعاء امل�صاهمني
اجلمعية العامة العادية 30 اأبريل 2015



التو�صية اخلام�صة:

 تخ�صي�ص نتائج ال�صنة املالية 2014 الربيحة

اإن اجلمعي��ة العام��ة، وه��ي تب��ت وف��ق �س��روط الن�س��اب القان��وين واالأغلبي��ة املطلوب��ة 
النعق��اد اجلمعي��ات العام��ة العادي��ة، تقرر تخ�سي�س نتيجة ال�س��نة املالية املختومة عند 

31 دجن��ر 2014 وال�ب���الغة 877,22 801 024 6 دره��م كم��ا يل��ي:

)1( ينبغ��ي �سب��ط ه��ذا املبل��غ م��ع االأخ��ذ باالعتب��ار ع��دد االأ�س��هم املراقبة ذاتي��ا اململوكة 
عن��د  تاريخ اأداء الربيحة.

حت��دد اجلمعي��ة العام��ة بالت��ايل الربيح��ة  يف 6,9 دره��م ل��كل �س��هم م��ن االأ�س��هم املكون��ة 
للراأ�س��مال االجتماع��ي والت��ي يفت��ح احل��ق فيه��ا م��ن تاري��خ االنتف��اع به��ا. ت��وؤدى الربيح��ة 

ابت��داء م��ن تاري��خ 02 يونيو 2015.
و ق��د كان��ت الربائ��ح العادي��ة الت��ي مت �سرفه��ا بر�س��م ال�س��نوات املالي��ة الث��الث ال�س��ابقة 

على ال�س��كل التايل:

التو�صية ال�صاد�صة:

اإلغاء برنامج اإعادة اقتناء الأ�صهم املتداولة، و الرتخي�ص ملجل�ص الإدارة اجلماعية من اأجل 

الت�صرف من جديد يف اأ�صهم ال�صركة وو�صع عقد لل�صيولة على م�صتوى بور�صة  الدارالبي�صاء

بع��د ت��الوة تقري��ر جمل���س االإدارة اجلماعي��ة، تق��رر اجلمعي��ة العام��ة العادي��ة اإلغ��اء 
برنام��ج اإع��ادة االقتن��اء بالبور�س��ة، م��ن اأج��ل تنظي��م ال�س��وق كم��ا مت الرتخي���س ب��ه م��ن 
طرف اجلمعية العامة العادية  املنعقدة بتاريخ 22 اأبريل 2014 و الذي �سينتهي اأجله 

بتاري��خ 4 نون��ر 2015.
اإن اجلمعية العامة العادية، و هي تبت طبقا:

• للم��واد 279 و 281 م��ن القان��ون 95-17 ال�س��ادر بتاري��خ 30 غ�س��ت 1996 
 املتعل��ق ب�س��ركات امل�س��اهمة كم��ا مت تعديل��ه و تتميم��ه بالظه��ر ال�س��ريف رق��م
 18-08-1 ال�س��ادر بتاري��خ 17 جم��ادى االأوىل 1429 )23 م��اي 2008( بتنفي��ذ 

القانون 20-05.
• للمر�س��وم رق��م 44-10-02 ال�س��ادر بتاري��خ 17 رج��ب 1431 )30 يونيو 2010( 
يق�س��ي بتغي��ر و تتمي��م  املر�س��وم رق��م 556-02-2 ال�س���ادر بتاري��خ 22 ذو احلجة 
1423 )24 فراي��ر 2003( بتحدي��د االأ�س��كال و ال�س��روط الت��ي ميك��ن اأن تق��وم 
وفقها �س��ركات امل�س��اهمة باإعادة اقتناء اأ�س��همها يف البور�سة ق�سد تنظيم ال�س��وق.

• و لدورية جمل�س القيم املنقولة.

و بع��د اال�س��تماع لت��الوة تقري��ر جمل���س االإدارة اجلماعي��ة املتعل��ق برنامج اإع��ادة اقتناء 
ات�س��االت املغ��رب الأ�س��همها يف البور�س��ة م��ن اأج��ل تنظي��م ال�س��وق، قامت بدرا�س��ة كافة 

العنا�سر امل�س��ار اإليها يف مذكرة االإ�س��عار املوقعة من طرف جمل���س القيم املنقولة.
اإن اجلمعي��ة العام��ة العادي��ة ترخ���س �سراح��ة بو�س��ع برنام��ج جدي��د الإع��ادة اقتن��اء 
ات�س��االت املغ��رب الأ�س��همها يف البور�س��ة، باملغ��رب اأو باخل��ارج، كم��ا مت اقرتاح��ه م��ن 

ط��رف جمل���س االإدارة اجلماعي��ة.
اإىل جان��ب ذل��ك، و �س��ريطة اح��رتام املقت�سي��ات القانوني��ة اجل��اري به��ا العم��ل، ف��اإن 
اجلمعي��ة العام��ة، ترخ���س �سراح��ة بو�س��ع عقد لل�س��يولة ببور�سة الدارالبي�ساء ي�س��تند 

اإع��ادة االقتن��اء. اإىل برنام��ج 
اإن ع��دد االأ�س��هم املعني��ة بعق��د ال�س��يولة املذك��ور، يج��ب اأن ال يتع��دى يف اأي ح��ال م��ن 

االأح��ول، احل��د االأدن��ى م��ن ال�س��قفني املوالي��ني:
• 000 300 �س��هم، مبع��دل %20 م��ن الع��دد االإجم��ايل لالأ�س��هم املعني��ة برنام��ج 

اإعادة االقتناء.
• احلد االأق�سى امل�سموح به مبوجب الن�سو�س امل�سار اإليها اأعاله.

اإن خ�سائ�س برنامج اإعادة االقتناء اجلديد تتجلى كما يلي :

اإن اجلمعي��ة العام��ة، متن��ح كاف��ة ال�س��لط، ب��دون ا�س��تثناء اأو حتف��ظ، ملجل���س االإدارة 
اجلماعي��ة ممث��ال م��ن ط��رف رئي�س��ه، م��ن اأج��ل القي��ام باإلغ��اء برنام��ج اإع��ادة االقتن��اء 
املرخ�س به خالل اجلمعية العامة العادية بتاريخ 22 اأبريل 2014 و بتنفيذ، يف اإطار 
احلدود املعينة اأعاله، باملغرب اأو باخلارج، الرنامج اجلديد الإعادة اقتناء االأ�س��هم و 

ك��ذا عق��د ال�س��يولة امل�س��ند اإلي��ه بالتواري��خ و ال�س��روط التي تبدو ل��ه مالئمة.

التو�صية ال�صابعة:

ال�صلط املخولة من اأجل اإمتام الإجراءات القانونية

اإن اجلمعي��ة العام��ة، وه��ي تب��ت وف��ق �س��روط الن�س��اب القان��وين واالأغلبي��ة املطلوب��ة 
النعق��اد اجلمعي��ات العام��ة العادي��ة، متن��ح جمي��ع ال�س��لطات حلام��ل اأ�س��ل، اأو ن�س��خة، 
اأو م�س��تخل�س م��ن حم�س��ر اجتم��اع ه��ذه اجلمعي��ة م��ن اأج��ل اإمت��ام كل االإج��راءات 

املن�سو���س عليه��ا يف القان��ون.

877,22 801 024 6 درهم  الناجت القابل للتوزيع
968,78 955 40 درهم  خ�سم من االحتياطي

846,00 757 065 6 درهم  املبلغ االإجمايل القابل للتوزيع 
846,00 757 065 6 درهم  املبلغ االإجمايل للريبحة1

0,00 درهم اإحتياطي اختياري1

2013 2012 2011
6,00 7,40 9,26 الربيحة / ال�سهم )درهم(

5 274 6 501 8 137 التوزيع العام )مباليني الدراهم( 

اأ�صهم ات�صالت املغرب الأ�صهم املعنية

0,17 % من الراأ�سمال اأي  000 500 1 �سهم اأق�س��ى ع��دد م��ن االأ�س��هم يحتف��ظ ب��ه يف اإط��ار برنام��ج 
اإعادة االقتناء، مبا يف ذلك االأ�سهم املعنية بعقد ال�سيولة

000 000 228 درهم املبلغ االأق�سى الذي �سيدفع تنفيذا  لرنامج اإعادة االقتناء
18 �سهرا مدة الرتخي�س

من 12 مايو 2015 اإىل 11 نونر 2016  اجلدول الزمني للرنامج
87  درهم لل�سهم اأو ما يعادل قيمته باالأورو ال�سعر االأدنى للبيع

152 درهم لل�سهم اأو ما يعادل قيمته باالأورو  ال�سعر االأق�سى لل�سراء
بوا�سطة املالية املتوفرة طريقة التمويل


