
والبيولوجيا محضر اجتماع اللجنة المؤقتة لعادة انطلق الجمعية المغربية للبيوكيمياء
2021يناير  29المنعقد في  الجزيئية

:جدول العمال

إخباريات         -

.بين اللجنة والمكتب الداري المنصرم 2021إخبار حول اللقاء المرتقب في شهر يناير          -

.إخبار حول تحديد فترة انعقاد الجمع العام النتخابي المقبل         -

الجتم)))اع الراب)))ع للجن)))ة المؤقت)))ة لع)))ادة انطلق الجمعي)))ة المغربي)))ة للبيوكيمي)))اء 2021ين)))اير  29انعق)))د ي)))وم 
القادرهكو،دوالبيولوجيا الجزيئية المكونة إلى غاي)ة ه)ذا الي)وم م)ن الس)اتذة أعض)اء الجمعي)ة، محم)د بعزي)ز، عب)

و، محمد البقالي، عبد العزي))ز س))وكري، محم))د) حاضرون(محمد أمين السرغيني، أحمد العمراني، خالد فارس 
).معتذرون(النهيري، نجاة أليف، نعيمة تقارورت، محمد بلوي، هناء السرغيني وعبد الحميد زايد 

.تدارس العضاء جميع نقط جدول العمال السالفة الذكر وتوصلوا للخلصات والقرارات التالية 

إخباريات   .1

 

ت))م التوص))ل بطلب))ات جدي))دة للنخ))راط ف))ي biokimia.orgم))ن خلل الموق))ع اللك))تروني الم))ؤقت للجن))ة          -
حتى يتم استقطاب المزيد م)ن العض)اء الج)دد ف))ي الجمعي)ة،. الجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية

تم))ت الموافق))ة عل))ى جم))ع المعلوم))ات المتعلق))ة بالش))خاص الراغ))بين ف))ي النض))مام ال))ى الجمعي))ة عل))ى الموق))ع
أعربت اللجنة المؤقتة لعادة انطلق الجمعي''ة المغربي''ة للبيوكيمي''اءفي هذا النطاق . اللكتروني المؤقت للجنة

والبيولوجيا الجزيئية عن أس'فها العمي'ق لع'دم التمك'ن م'ن المص'ادقة الفوري'ة عل'ى عض'وية ك'ل الراغ'بين ف'ي
النخراط لوجود فراغ قانوني ناتج ع'ن غي'اب مجل'س إداري جدي'د منتخ'ب وتوق'ف الحس'اب البنك'ي للجمعي'ة،
وعلي'ه ط'البت اللجن'ة المجل'س الداري المنتهي'ة وليت'ه بالتعجي'ل ف'ي تهي'ئ التقريري'ن الدب'ي والم'الي لف'ترة

. حتى يمكن انعقاد الجمع العام لنتخاب مجلس إداري جديد ينكب على دراسة كل الملفات 2014-2017

، توصل بعض أعضاء اللجنة برسالة إلكترونية غير مدققة من المجلس الداري لفترة2021يناير13بتاريخ          -
2014-2017) treasurer@smbbm.ac.ma  ( علم'ا أن'. المجل)س الداري بالنياب)ة'يعل)ن فيه)ا تأس)يس م)ا س)مي ب

تفادي'ا ه'ذا الزع'م يتن'افى م'ع الق'انون الساس'ي للجمعي'ة، فل'م ت'رى اللجن'ة اي اهمي'ة لل'رد عل'ى ه'ذه الرس'الة
.لضياع الوقت والخروج عن مهام اللجنة

. مع فتح التسجيل بالموقع اللكتروني للجنةلتفعيل الدور التواصلي للجنة، تم توزيع رسالة إخبارية أولى         -

.بين اللجنة والمكتب الداري المنصرم 2021إخبار حول اللقاء المرتقب في شهر يناير    .2

 

وال))ذي س))بق أن 2021 يناير لقاء مع اللجنة في شهر دبعقو المتعلق نزول عند طلب المجلس الداري المنصرم 
-http://www.biokimia.org/pv   :عمحض))ر الجتم))ا (2020دجن))بر  29 عوافق))ت عن)ه اللجن))ة ف))ي اجتم))ا

19-dec-2020.pdf( بأي تحديد لتاريخ هدا اللقاء من طرف المكت)ب 2021يناير  29، لم تتوصل اللجنة لحد

mailto:treasurer@smbbm.ac.ma
http://www.biokimia.org/pv-19-dec-2020.pdf
http://www.biokimia.org/pv-19-dec-2020.pdf


ط''البت اللجن''ة م''ن المجل''س الداري المزي''د م''ن التع''اون لرب''ح ال''وقتف))ي ه))ذا الط))ار . الداري المنص))رم
 .والنكباب على تهيئ الجمع العام النتخابي

 

.إخبار حول تحديد فترة انعقاد الجمع العام النتخابي المقبل   .3

 

 النتخ)ابي (المف)ترض تنظيم)ه حض)وريا) ابت)داء م)نامالجم)ع الع)ف)ي الجتم)اع الس)ابق للجن)ة، ت)م اق)تراح انعق)اد 
محض))ر(للنخ))راط بواس))طة الش))يك أثن))اء انعق))اد الجم))ع م))ع اق))تراح التس))ديد المباش))ر  2021ش))هر ف))براير

ين)اير 29ل)م تتوص)ل اللجن)ة  لح)د . )http://www.biokimia.org/pv-19-dec-2020.pdf الجتم)اع:
ام.بأي اقتراح من المكتب الداري المنصرم يحدد فترة انعقاد الجمع الع 2021

 مهل'ة م'ن ال'وقت ح'تى يتس'نى للمجل'ساعط'اءوافق'ت اللجن'ة ع'ن نظرا للظروف الصحية التي تعرفها بلدنا، 
في هذا الط'ار، ارت'أت اللجن'ة التص'ال م'ع. الداري تحديد فترة زمنية مناسبة مع المطالبة باستعجالية الحسم

ك''ل أعض''اء المجل''س الداري، ك''ل عل''ى ح''دة، لعط''اء المزي''د م''ن التوض''يحات والدراس''ة المش''تركة لك''ل
     .القتراحات المتعلقة بعقد الجمع العام النتخابي

  

2017-2014التع)اون البن)اء بي)ن المجل)س الداري لف)ترة  ض)رورة في نهاية الجتم)اع، أك)د جمي)ع العض)اء عل)ى

واللجن))ة المؤقت))ة المفتوح))ة م))ن أج))ل انعق))اد جم))ع ع))ام انتخ))ابي ناج))ح يض))من للجمعي))ة المغربي))ة للبيوكيمي))اء
.والبيولوجيا الجزيئية انطلقة جديدة موفقة

http://www.biokimia.org/pv-19-dec-2020.pdf

