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 المتعلق 12-01 بتطبيق القانون رقم 1426 جمادى اآلخرة 6 صادر في 2-05-752مرسوم رقم 

 يوليو 21 - 1426 جمادى اآلخرة 14بتاريخ . ر. ج(بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية 

2005.( 
 

 البيولوجية الطبية الصادر بتنفيذه الظهير       المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل    12-01 بناء على القانون رقم     

 ؛ ) 2002 أكتوبر 3 (1423 من رجب 25 بتاريخ 1-02-252الشريف رقم 
  

المتعلق بتحديد  ) 2001 يونيو   21 (1422 من ربيع األول     28 الصادر في    2-01-333وعلـى المرسوم رقم     

 الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛ 
  
 ؛ ) 2005 يوليو 6 (1426 من جمادى األولى 28بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في و
  

  :  1المادة 

-01 من القانون رقم     13 و 11يسلم األمين العام للحكومة اإلذن اإلداري السابق المنصوص عليه في المادتين            

فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية ، أو        المشـار إلـيه أعـاله ، والقاضي بالموافقة على كل مشروع ل             12

إلعـادة فـتحه أو السـتغالله ، بعد استطالع رأي المجلس الوطني للهيئة المهنية التي ينتمي إليها البيولوجي                   

 . المعني باألمر ، وبعد رأي مطابق لوزير الصحة
  

  :  2المادة 

ن للمختبر ، طلب الحصول على اإلذن المشار        يودع البيولوجي أو البيولوجيون الذين لهم صفة أعضاء مؤسسي        

إليه في المادة األولى أعاله ، لدى عامل اإلقليم أو العمالة التي يوجد المختبر المراد استغالله في دائرة نفوذها                   

 . الترابي ، مقابل وصل
  

جي المدير  ويجـب أن يحـدد الطلب مكان إقامة المختبر ووضعيته القانونية وشروط تسييره ، وهوية البيولو               

 . وصفته ، وإن اقتضى الحال هوية البيولوجيين الشركاء والبيولوجيين المساعدين وصفاتهم
  

ويوجه هذا الطلب إلى األمين العام للحكومة خالل خمسة عشر يوما الموالية ، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق                 

 . المشار إليها في المادة الثالثة أدناه
  

  :  3المادة 
  

لـف المشـار إلـيه في المادة الثانية أعاله ، الوثائق المتعلقة بمشروع المؤسسة وبالبيولوجي أو                 يتضـمن الم  

 : البيولوجيين أصحاب الطلب 

 :  الوثائق المتعلقة بمشروع المؤسسة - 1

 الوعد بإيجار المحل أو الوعد ببيعه أو عقد اإليجار أو عقد البيع ؛ ) أ

 ق عليه من لدن السلطات المختصة ؛ التصميم المعماري للمختبر ، مصاد) ب

 الئحة المستخدمين التقنيين الدائمين ؛ ) ج

 الئحة المعدات ؛ ) د



 النظام الداخلي للمختبر الذي تحدد فيه كيفية تسييره ؛ ) هـ

عقد الشراكة ، أو النظام األساسي إذا كانت المؤسسة في ملك جمعية أو شركة طبقا للفقرة الثانية من المادة                   ) و

  المشار إليه أعاله ؛ 12-01سادسة من القانون رقم ال

مذكـرة تفسـيرية لطريقة معالجة النفايات الناتجة عن أنشطة المختبر وأسلوب التخلص منها طبقا لقواعد                ) ز

 .  السالف الذكر12-01 من القانون رقم 32حسن إنجاز التحاليل البيولوجية ، المشار إليها في المادة 

 : قة بالبيولوجي أو البيولوجيين أصحاب الطلب  الوثائق المتعل- 2

 : بالنسبة للبيولوجيين ذوي جنسية مغربية ) أ

  نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛ - 1.أ

 من السجل العدلي محررة منذ أقل من ثالثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم               3 نسـخة من البطاقة رقم       - 2. أ

 مقامها ؛ 

 : ون الطالب صيدالنيا  عندما يك- 3.أ

 نسـخة مشـهود بمطابقـتها ألصـل دبلوم الدكتوراه في الصيدلة مسلم من إحدى الكليات المغربية للطب                   -

 والصيدلة ، أو ألصل دبلوم مسلم من كلية أجنبية معترف بمعادلته ؛ 

مسلم من  ) جيةالتخصصات البيولو ( نسخة مشهود بمطابقتها ألصل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا           -

إحـدى الكليات المغربية للطب والصيدلة أو ألصل دبلوم مسلم من كلية أجنبية معترف بمعادلته ، ومدرج في                  

 . قائمة تنشرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي

  عندما يكون صاحب الطلب بيطريا ؛ - 4.أ

 ة الوطنية للبياطرة ؛  نسخة مشهود بمطابقتها ألصل قرار التقييد في جدول الهيئ-

مسلم من إحدى الكليات   ) التخصصات البيولوجية ( نسخة مشهود بمطابقتها ألصل دبلوم التخصص في الطب          -

المغربية للطب والصيدلة أو ألصل دبلوم مسلم من كلية أو مؤسسة أجنبية معترف بمعادلته ، ومدرج في قائمة              

 . ليتنشرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العا

  عندما يكون صاحب الطلب طبيبا ؛ - 5. أ

 نسـخة مشـهود بمطابقتها ألصل قرار التقييد في جدول الهيئة الوطنية لألطباء بصفته طبيبا متخصصا في         -

 البيولوجيا الطبية يزاول بالقطاع الخاص ؛ 

 .  من هذه المادة4.  نسخة طبقا ألصل دبلوم التخصص في الطب المنصوص عليه في البند أ-

 :  عندما يكون صاحب الطلب له صفة أستاذ باحث سابق في الطب أو الصيدلية - 6. أ

 نسـخة طـبق األصـل لقرار التعيين بصفته أستاذا للتعليم العالي أو أستاذا مبرزا أو أستاذا للتعليم العالي                    -

 مساعدا أو أستاذا في الطب أو الصيدلة ؛ 

 زاول بهذه الصفة كامل الوقت أنشطة التعليم والتأطير والبحث في  شـهادة إدارية تثبت أن المعني باألمر قد    -

 . مجال البيولوجيا الطبية طوال مدة تساوي على األقل أربع سنوات

 : بالنسبة للبيولوجيين من جنسية أجنبية ) ب

  نسخة مشهود بمطابقتها ألصل سند اإلقامة بالتراب المغربي ؛ - 1. ب

 ألصل شهادة الجنسية ؛  نسخة مشهود بمطابقتها - 2. ب

 نسـخة مشهود بمطابقتها ألصل عقد الزواج ، وعند االقتضاء ألصل الدفتر العائلي إذا كان صاحب                 - 3. ب

 ؛ ) ة(بمغربي) ة(الطلب متزوجا

  نسخة من السجل العدلي محررة منذ أقل من ثالثة أشهر ، أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامه ؛ - 4. ب



 ذف من جدول الهيئة األجنبية للبيولوجيين إذا كان المعني باألمر مقيدا في تلك الهيئة ؛  شهادة الح- 5. ب

 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل دبلوم الدكتوراه في الطب أو الصيدلة أو في الطب البيطري مسلم من                 - 6. ب

معادلته ومدرج في قائمة    إحدى الكليات أو مؤسسات التعليم العالي المغربية أو ألصل شهادة أو دبلوم معترف ب             

 تنشرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي عندما يتعلق األمر بدبلوم الدكتوراه في الطب ؛ 

 نسـخة مشـهود بمطابقتها ألصل دبلوم التخصص المطلوب حسب الحاالت المشار إليها أعاله في                - 7. ب

 . 6.  أو أ5.  أو أ4.  أو أ3. البنود أ
  

  :  4المادة 
  

يسـلم اإلذن اإلداري السابق بالموافقة على المشروع المشار إليه في المادة األولى أعاله ، خالل أجل شهرين                  

 . ابتداء من تاريخ توصل األمين العام للحكومة بالطلب
  

عـندما يتعلق األمر بالتحقق من صحة الشهادات أو الدبلومات المسلمة من كليات أو مؤسسات أجنبية والمدلى                 

 . بها من لدن الطالب ، يرفع األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى ستة أشهر
  

ن تعزى لصاحب   يمكن وقف احتساب اآلجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت أسباب عدم تسليم اإلذ              

. الطلب ، وباألخص في حالة عدم إدالئه بالوثائق المثبتة المشار إليها في المادة الثالثة أعاله ، أو عدم صحتها                  

 . ويتم إشعار صاحب الطلب بذلك كتابة ويدعى لإلدالء بالوثائق المطلوبة منه
  

 . ثائقويسري أجل جديد ابتداء من تاريخ توصل األمين العام للحكومة بهذه الو
  

  :  5المادة 
  

 المشار إليه 12-01 من القانون رقم 16يسـلم األمين العام للحكومة اإلذن النهائي المنصوص عليه في المادة          

 . أعاله إلى البيولوجي مدير المختبر
  

إذا كـان مختـبر التحالـيل البيولوجـية الطبية مملوكا لجمعية أو شركة ، يمنح اإلذن في إسم كل واحد من                      

بيولوجييـن أعضاء الجمعية أو الشركة ، وفي هذه الحالة يقوم بمهام التسيير عضو من األعضاء يبين اسمه                  ال

 . في قرار اإلذن
  

يـودع طلـب اإلذن النهائي الذي يثبت إنجاز المؤسسة وفقا للمشروع المقدم والمقبول ، لدى عامل اإلقليم أو                   

إقامة مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يحيله إلى األمين         العمالـة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مكان         

 . العام للحكومة
  

يجـب أن يـرفق هـذا الطلب بالئحة المستخدمين التقنيين الدائمين وبنسخ مشهود بمطابقتها ألصل الشهادات                 

 . والدبلومات الحاصلين عليها وبنسخ مصادق عليها لعقود تشغيلهم
  

ا بقرار لوزير الصحة بناء على طلب من األمين العام للحكومة ، وبحضور رئيس           وتقـوم لجـنة يـتم تكوينه      

 . مجلس الهيئة المهنية المعنية أو ممثله ، بمراقبة مطابقة المؤسسة المنجزة للمشروع المقدم والمقبول
  



ظات التي  ويحرر ممثلو وزارة الصحة محضرا عن زيارة مراقبة المطابقة ، تدرج فيه عند االقتضاء ، المالح               

 . أبداها رئيس مجلس الهيئة المهنية المعنية أو ممثله
  

 . ويسلم اإلذن النهائي بناء على محضر مراقبة المطابقة يكون مشفوعا برأي مطابق لوزير الصحة
  

  :  6المادة 
  

لحكومة  السالف الذكر ، يجب أن يبلغ إلى األمين العام ل          12-01 من القانون رقم     18طـبقا لمقتضيات المادة     

وإلـى مجلـس الهيئة المهنية المعنية ، كل تغيير يطرأ على الشكل القانوني للمؤسسة ، أو يتعلق بالبيولوجيين                   

المـأذون لهـم باستغاللها وتسييرها وإدارتها ، وكذا كل تغيير يتعلق بشروط سيرها ، وذلك قبل الشروع في                   

 . إنجازه
  

 السالف الذكر ، أن يعترض      12-01 من القانون رقم     19لمادة  ويجوز لألمين العام للحكومة طبقا لمقتضيات ا      

 . على التغييرات المقترحة
  

  :  7المادة 
  

 12-01 من القانون رقم     27يسـلم رئـيس الهيـئة المهنية المعنية اإلذن بالنيابة المنصوص عليه في المادة               

 البيطري ، بعد االطالع على المقرر       السالف الذكر ، إلى البيولوجي الموظف الطبيب أو الصيدالني أو الطبيب          

 . الصادر بمنحه إجازة إدارية أو قرار التوقف عن العمل ، وموافقة السلطة التدرجية التابع لها المعني باألمر
  

  :  8المادة 
  

 السالف الذكر بشأن    12-01 من القانون رقم     28يسلم األمين العام للحكومة اإلذن المنصوص عليه في المادة          

 .  المختبر بعد وفاة صاحبه ، بعد استطالع رأي وزير الصحة والمجلس الوطني للهيئة المهنية المعنيةإدارة
  

  :  9المادة 
  

 السالف الذكر ، األطباء     12-01 من القانون رقم     39يقوم بأعمال التفتيش الدورية المنصوص عليها في المادة         

طبية المعينون بقرار لوزير الصحة من بين أطر وزارة         والصـيادلة مفتشـو مختبرات التحليالت البيولوجية ال       

 . الصحة والمحلفون للقيام بهذه األعمال
  

  :  10المادة 
  

يحدد مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية بقرار يتخذه وزير الصحة بعد استطالع رأي المجالس الوطنية               

 . للهيئات المهنية المعنية
  

البيولوجية الطبية طبقا لنفس الشروط ، بإضافة أعمال أخرى وحذفها ، تبعا            يحيـن مصـنف أعمال التحاليل       

 . للتطور الذي تعرفه تقنيات البيولوجية الطبية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
  

  :  11المادة 



  
ن  من القانو  37يحـدد وزير الصحة بعد استطالع رأي الهيئة المهنية المعنية قائمة األعمال المحددة في المادة                

 .  السالف الذكر12-01رقم 
  

وتحـدد هـذه القائمـة المؤهـالت الخاصة المطلوبة للقيام باألعمال المذكورة وكذا المواد والتقنيات الالزمة                 

 . إلنجازها
  

  :  12المادة 
  

 السالف الذكر ، يحدد وزير الصحة بقرار يتخذه بعد          12-01 مـن القانون رقم      54تطبـيقا ألحكـام المـادة       

رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية المعايير التقنية الدنيا لإلنشاء التي يجب أن تتوافر في               استطالع  

 . مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية وتجهيزها وكذا مؤهالت األشخاص الذين سيعملون بها
  

  :  13المادة 
  

ختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية المنصوص     يحدد وزير الصحة كل سنة قائمة الجماعات التي ال توجد بها م           

 .  السالف الذكر12-01 من القانون رقم 20عليها في المادة 
  

  :  14المادة 
  

 12-01 من القانون رقم     57يحـدد وزير الصحة قائمة تحاليل التوجيه السريري المنصوص عليها في المادة             

 . السالف الذكر
  

  :  15المادة 
  

م للحكومـة كـل سنة قائمة بمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المرخص بها وقائمة              يضـع األميـن العـا     

وتنشر هذه القوائم بالجريدة    . البيولوجيين المأذون لهم بمزاولة العمل بها ، وكذا الئحة المختبرات المغلقة نهائيا           

 . الرسمية
  

  :  16المادة 
  

 المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ، تأليف اللجنة         يحـدد وزير الصحة بقرار يتخذه بعد استطالع رأي        

 .  المذكور أعاله12-01 من القانون رقم 56الوطنية الدائمة للبيولوجيا الطبية المنصوص عليها في المادة 
  

 . وتعمل هذه اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو ممثله
  

  :  17المادة 
  

وزير " اإلدارة" بعبارة   12-01 من القانون رقم     56 و 55والمادتين  ) ألولىالفقرة ا  (37 و 32يراد في المادتين    

 . الصحة
  



 . األمين العام للحكومة" اإلدارة" من نفس القانون بعبارة 51 و23ويراد في المادتين 
  

 " : اإلدارة" المشار إليه أعاله بعبارة 12-01من القانون رقم ) الفقرة الثالثة (44ويراد في المادة 
  
 من 16 األميـن العـام للحكومـة عندما يتعلق األمر بمحل مستغل بدون إذن ، المنصوص عليه في المادة                    -

  ؛ 12-01القانون رقم 

 .  وزير الصحة إذا كان األمر يتعلق بمحل يشكل خطرا بالغا على المرضى أو السكان-
  

  :  18المادة 
  

مية إلى وزير الصحة واألمين العام للحكومة كل واحد    يسـند تنفـيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرس          

 . منهما فيما يخصه
  
  

    
     

 
  
 


