
  والبيولوجيا اللجنة المؤقتة إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياءمحضر اجتماع 

  2020 دجنبر 19المنعقد في  الجزيئية

  جدول األعمال: 

 إخباريات  -

تقرير حول تكليف بمهمة قام بها األستاذ محمد البقالي، عضو اللجنة، تجاه المكتب اإلداري للجمعية   -
 المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية 

في إطار غلق الحساب البنكي للجمعية المغربية للبيوكيمياء   تدبير تسديد واجبات االنخراط في الجمعية  -
 والبيولوجيا الجزيئية  

للبيوكيمياء    لث الثا  جتماعالا  2020  دجنبر  19يوم  انعقد   المغربية  الجمعية  انطالق  إلعادة  المؤقتة  للجنة 
، هكو راألساتذة أعضاء الجمعية، محمد بعزيز، عبد القاد من    إلى غاية هذا اليوم  والبيولوجيا الجزيئية المكونة

عبد العزيز سوكري، محمد  و    )حاضرون(  محمد البقالي ،  خالد فارسأحمد العمراني،  محمد أمين السرغيني،  
أليف،  النهيري السرغيني ،  نجاة  هناء  تقارورت، محمد بالوي،  الو  نعيمة  تدارس  .  )معتذرون (  ايد ز  حميد عبد 

  التالية. لقرارات للخالصات والفة الذكر وتوصلوا ااألعضاء جميع نقط جدول األعمال الس

 إخباريات .1

 

إلكترونية، عن  2020نونبر    7بتاريخ   - المضمون مع رسالة  البريد  اإلداري عبر  المجلس  إخبار  تم   ،
 . للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية ة يتأسيس اللجنة المؤقتة المفتوحة إلعادة انطالق الجمعية المغرب

ونية غير مدققة يطلب من خاللها  توصل بعض أعضاء اللجنة برسالة إلكتر  2020نونبر    17بتاريخ   -
بدون اإلشارة    2020حتى    2015'المجلس اإلداري بالنيابة' تسديد واجبات االنخراط بالجمعية لسنوات  

 إلى رقم الحساب البنكي للجمعية.  

لحساب البنكي  ل  المكتب اإلداريق  لضاء غالعديد من األع  ف كتشأن ابعد  و  2020نونبر    26بتاريخ   -
ورقم    للجمعية للبيوكيمياء'  المغربية  'الجمعية  عنوان  تحت  (حساب 

)RIB:(021810000003501540397729(  ،  موضوع تأكيد  تمت مراسلة المكتب اإلداري حول
للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية  غلق المكتب للحساب البنكي للجمعية   وتزويد اللجنة المؤقتة  المغربية 

 إلعادة انطالق الجمعية بمعلومات جديدة قصد تسوية الوضعية المالية للمنخرطين. 

الجزيئية  ، تمت مراسلة م2020نونبر    26بتاريخ   - والبيولوجيا  للبيوكيمياء  المغربية  الجمعية  نخرطي 
 تسديد واجبات انخراطهم، حتى يتم تدقيق رقم الحساب البنكي للجمعية   تأجيللطلب 

، تمت موافقة اللجنة بتكليف األستاذ محمد البقالي بمهمة لقاء مباشر مع رئيس  2020نونبر    29بتاريخ   -
 . قصد توفير شروط انعقاد الجمع العام االنتخابي مع اللجنة للمطالبة بالتعاون  المكتب اإلداري 

اإلداري    2020دجنبر    11بتاريخ   - المكتب  مراسلة  بمراسلة  تمت  التذكير    2020نونبر    26قصد 

موضوع تأكيد غلق المكتب اإلداري للحساب البنكي للجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا  بوالمتعلقة  
اللجنة المؤقتة إلعادة انطالق الجمعية بمعلومات جديدة قصد تسوية الوضعية المالية  الجزيئية وتزويد  

 . للمنخرطين

توصلت اللجنة عبر خدمة بريد المغرب بعودة الرسالة المضمونة مع التصريح    2020دجنبر    16بتاريخ   -
  . للجمعيةوالتي لم يتم سحبها من طرف رئيس المجلس اإلداري  2020نونبر   07  ل باالستالم 

…/…  
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 المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية 

  

تقدم األستاذ محمد البقالي بإعطاء كل التفاصيل التي همت لقاءه برئيس المكتب اإلداري وخلص اللقاء  
وافقت اللجنة  . بعد النقاش 2021بترتيب لقاء عن بعد بين المكتب اإلداري واللجنة وذلك في شهر يناير 

  . على هذا المقترح

 

الحساب البنكي للجمعية المغربية للبيوكيمياء  تسديد واجبات االنخراط في الجمعية في إطار غلق    تدبير .3
 والبيولوجيا الجزيئية  

  

  طرق   ة قشاناالجتماع على منصب  ابعد موافقة اللجنة عن اقتراح اللقاء بين المجلس اإلداري واللجنة،  

للبيوكيمياء  تسديد   المغربية  للجمعية  البنكي  الحساب  غلق  إطار  في  الجمعية  في  االنخراط  واجبات 
بواسطة الشيك أثناء انعقاد    نخراطاللاقتراح التسديد المباشر  ، توصل من خاللها إلى  والبيولوجيا الجزيئية

   .  2021من شهر فبراير  ابتداءالجمع العام االنتخابي المفترض تنظيمه حضوريا 

  

  2017-2014لفترة    التعاون البناء بين المجلس اإلداري  ضرورة  نهاية االجتماع، أكد جميع األعضاء على في  

المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا  يضمن للجمعية    من أجل انعقاد جمع عام انتخابي ناجح   المفتوحة   واللجنة المؤقتة 
  . الجزيئية انطالقة جديدة موفقة

  

  Google meetملحوظة: تم تسجيل فيديو لالجتماع عبر 

  


