
  والبيولوجيا اللجنة المؤقتة إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياءمحضر اجتماع 

  2020نونبر  21المنعقد في  الجزيئية

  جدول األعمال: 

 إخباريات  -

وتدبير   تحضير النعقاد الجمع العام االنتخابي للجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية -
 االنخراط في الجمعية تسديد واجبات 

يوم   للبيوكيمياء    الثاني   جتماع الا  2020نونبر    21انعقد  المغربية  الجمعية  انطالق  المؤقتة إلعادة  للجنة 
المكونة الجزيئية  اليوم  والبيولوجيا  هذا  غاية  عبد  من    إلى  بعزيز،  محمد  الجمعية،  أعضاء  األساتذة 

سوكري،رالقاد  العزيز  عبد  السرغيني،  أمين  محمد  النهيري  هكو،  أليف،  محمد  العمراني،  ،  نجاة  أحمد 
. تدارس األعضاء جميع  ايد ز  حميد وعبد ال  نعيمة تقارورت، محمد بالوي، هناء السرغيني، خالد فارس

  لقرارات التالية. للخالصات والفة الذكر وتوصلوا انقط جدول األعمال الس

 إخباريات .1

الجزيئية  مراسلة  بعد   والبيولوجيا  للبيوكيمياء  المغربية  الجمعية  انطالق  إلعادة  المؤقتة  لمكتب  لاللجنة 
طرف  من  ، توصل بعض أعضاء اللجنة المؤقتة برسائل إلكترونية  2017-2014لفترة  اإلداري للجمعية  

من   الجمعية  في  االنخراط  واجبات  تسديد  فيها  يطلب  بالنيابة'  اإلداري  'المجلس  يسمى  إلى    2015ما 
مدققة  2020 غير  معلومات  على  األساسيو   اعتمادا  القانون  ضوابط  مراعاة  الداخلي   بدون  والقانون 

  . للجمعية

  للجنة المؤقتة إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية في هذا اإلطار، تطلب ا

من المكتب اإلداري تفادي كل المراسالت الموجهة ألعضاء الجمعية والمبنية عن معلومات غير مدققة  
  والصادرة عن طرف غير قانوني كالذي سمي ب 'المكتب اإلداري بالنيابة'. 

وتدبير   تحضير النعقاد الجمع العام االنتخابي للجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية  .2
  واجبات االنخراط في الجمعية تسديد  

  

مراسل المؤقتة  انصبت  اللجنة  ب  ة  والمؤرخة  اإلداري  تحضير  على    2020نونبر    7للمكتب  طلب 
لفترة   والمالي  األدبي  إدار  2017-2014التقريرين  تحت  كانت  يتم التي  حتى  عام    ته  جمع  مقبل  عقد 

جديد  إداري  مكتب  تنكب النتخاب  أثنائها  للبيوكيمياء    ،  المغربية  الجمعية  انطالق  إلعادة  المؤقتة  اللجنة 
الجزيئية اإلداري   والبيولوجيا  المكتب  مع  القانونية    2017-2014لفترة    مشاركة  الشروط  توفير  على 
طبقا لضوابط القانون األساسي للجمعية ومن بينها تجديد االنخراط وتوزيع بطاقات    النعقاد الجمع العام

الت األعضاء. إال أن الوضعية الحالية التي وصلت إليها الجمعية تتطلب مجهودا كبيرا  العضوية ومراس
حتى تربط االتصال بكل فئات المنخرطين وذلك   2017-2014لفترة    والمكتب اإلدارياللجنة  من لدن  

  إلكراهات متعددة من بينها: 

للمكتب اإلداري مند ثالث سنوات  - القانونية  الفترة  المكتب  2017ماي  (حتى    انتهاء  )، حيث أصبح 
 اإلداري عاجزا عن توقيع أية وثيقة كانت باسم الجمعية، نظرا لقوة القانون. 

المنخرطين  - مع  التواصل  (منتصف   غياب  اإلداري  المكتب  والية  منتصف  وانقطاع  2016مند   (
 ). .orgsmbbmhttp://www.الموقع اإللكتروني للجمعية (

 عدم توصل العديد من المنخرطين ببطائق العضوية  -



كما   - الجمعية  تجاه  المنخرطين عن وضعيتهم  اطالع  اإلداري قصد  للمكتب  السنوية  المراسلة  غياب 
 ينص عليه القانون الداخلي للجمعية 

توصل  يض  تف في هذه الوضعية الصعبة للجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية وبعد نقاش مس 
  للقرارات التالية:  اجتماع اللجنة 

اللجنة - اإلداري   تطلب  المجلس  المضبط  من  يتوفر  اللذين  األعضاء  شأنهم    جلس الئحة  في  اإلداري 
انخراطهم   واجب  أداء  بعدم  واضحة  السنوية  بدالئل  الدفع    2017  -   2016للفترة  وصل  (تبيان 

الحساب) من  مقتطف  أو  الموقع    البنكي  عبر  معطياتهم  وأخد  الشأن  هدا  في  بهم  لالتصال  وذلك 
بتسوية وضعيتهم المالية باعتماد الدفع النقدي البنكي لحساب    تهمطالبمااللكتروني المؤقت للجنة ثم  

الجمعية واإلدالء بوصل الدفع قبل انعقاد الجمع العام االنتخابي علما أن المكتب المنتخب الجديد يبقى  
إمضاء   قانونية  لفقدان  نظرا  االنخراط  بطاقات  وتعبأة  االنخراط  واجبات  لتدوين  الوحيد  له  المخول 

  .   2017-2014ف المكتب اإلداري لفترة  الوثائق من طر
حصر الئحة المنخرطين الذين لم  بالمجلس اإلداري    بتنسيق مع عبر الموقع اإللكتروني  اللجنة    تقوم  -

  عضويتهم أثناء هذه الفترة.     تهم انخراطهم أو يودوا اإلدالء بتوضيحات   ات يتوصلوا بعد ببطاق

- 2014لفترة    التعاون البناء بين المجلس اإلداري  ضرورة  نهاية االجتماع، أكد جميع األعضاء على في  
المؤقتة    2017 ناجحواللجنة  انتخابي  عام  جمع  انعقاد  أجل  للجمعية    من  للبيوكيمياء  يضمن  المغربية 

  . والبيولوجيا الجزيئية انطالقة جديدة موفقة 

  

 

  

  Google meetملحوظة: تم تسجيل فيديو لالجتماع عبر 

  

 


