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 كّراس شروط يتعلّق بضبط قواعد نقل أو غلق 

 مخبر خاص للتحاليل الطبية بمبادرة من صاحب الرخصة

 

 العنوان األول
 أحكام عامة

ٌضبط هذا الكراس قواعد نقل أو ؼلق مخبر خاص للتحالٌل الطبٌة بمبادرة من - الفصل األول 
 .صاحب الرخصة

 .صفحات (3)فصول وثالث  (9)عناوٌن وتسعة  (4)ٌحتوي هذا الكراس على أربعة  - 2الفصل 

 

العىوان الثاوي  

 قواعذ وقل مخبر خاص للتحاليل الطبيت

 

ٌجب على كل مدٌر مخبر خاص للتحالٌل الطبٌة ٌرؼب فً نقل مخبره أن ٌوجه إلى  - 3الفصل 

المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومٌة، عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، 
 :وذلك قبل شهر على األقل من التارٌخ المحدد لنقل المخبر، ملفا ٌحتوي على الوثائق التالٌة 

 
 رسالة تحمل عنوان المقر الجدٌد للمخبر والتارٌخ المحدد للنقل، - أ

 شهادة تثبت دفع مساهماته، بعنوان السنة الجارٌة، لمجلس العمادة المهنً الراجع له بالنظر، - ب
 مثال هندسً مفصل لمحالت المخبر ممضى من قبل مهندس معماري مرخص له، - ت
ٌثبت إمكانٌة استؽالل المحل  (عقد بٌع أو عقد كراء أو وعد بالبٌع أو بالكراء)نسخة من كتب  - ث

 كمخبر خاص للتحالٌل الطبٌة،
  قائمة فً التجهٌزات المخصصة للمخبر، - ج

 . قائمة فً التحالٌل التً سٌتم إجراؤها إضافة إلى التقنٌات المستعملة للقٌام بها - ح
 

وٌتعٌن على المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومٌة إعالم المصالح المختصة بوزارة الفالحة 
 .والموارد المائٌة والصٌد البحري بكل عملٌة نقل مخبر خاص للتحالٌل الطبٌة البٌطرٌة

 

ٌجب أن ٌسمح المحل الجدٌد والمعدات البٌوتقنٌة بممارسة أنشطة المخبر وأن تكون  - 4الفصل 

متناسبة مع الحجم المتوقع لهذه األنشطة ومطابقة للمواصفات المنصوص علٌها باألحكام التشرٌعٌة 
 .والترتٌبٌة الجاري بها العمل
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 العىوان الثالث

 قواعذ غلق مخبر خاص للتحاليل الطبيت بمبادرة مه صاحب الرخصت

 

ٌخضع كل ؼلق لمخبر خاص للتحالٌل الطبٌة بمبادرة من صاحب الرخصة لفترة ال  - 5الفصل 

 .تتجاوز الشهرٌن فً السنة، إلى الموافقة المسبقة من المجلس الجهوي التابع للعمادة المعنٌة
 

وٌجب على المجلس الجهوي إعالم مصالح التفقد المختصة بوزارة الصحة العمومٌة وبوزارة 
 .الفالحة والموارد المائٌة والصٌد البحري بكل موافقة ممنوحة فً الؽرض

 
كما ٌجب على مدٌر المخبر الخاص المعنً، فٌما عدا حالة القوة القاهرة، تبلٌػ طلب الؽلق المؤقت 
للمخبر، عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، إلى المجلس الجهوي التابع للعمادة 

 .ٌوما على األقل قبل التارٌخ المحدد لؽلق المخبر (15)الراجع لها بالنظر خمسة عشر 

وٌجب على المجلس الجهوي التابع للعمادة المعنٌة البت فً طلب الؽلق المؤقت فً أجل ال ٌتجاوز 

أٌام بداٌة من تارٌخ تسلمه للمطلب وإعالم المعنً باألمر عن طرٌق رسالة مضمونة  (8)الثمانٌة 

وفً صورة تجاوز هذا األجل دون إجابة فإن صمت المجلس الجهوي . الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
ٌّة على الؽلق المؤقت  .ٌعتبر بمثابة الموافقة الضمن

 

ٌجب أن ٌكون كل ؼلق لمخبر خاص للتحالٌل الطبٌة بمبادرة من صاحب الرخصة  - 6الفصل 

لفترة تتجاوز الشهرٌن وتقل عن السنة معلال وخاضعا للموافقة المسبقة للمجلس الوطنً التابع للعمادة 
 .المعنٌة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الجهوي المختص ترابٌا التابع للعمادة المعنٌة

ٌجب على المجلس الوطنً التابع للعمادة المعنٌة إعالم مصالح التفقد المختصة بوزارة الصحة 
 .العمومٌة وبوزارة الفالحة والموارد المائٌة والصٌد البحري فورا بكل موافقة ممنوحة فً الؽرض

ٌجب على مدٌر المخبر المعنً، فٌما عدا حالة القوة القاهرة، إبالغ طلب الؽلق المؤقت للمخبر، 
عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، إلى المجلس الوطنً التابع للعمادة التً 

 .ٌوما السابقة للتارٌخ المحدد لؽلق المخبر (15)ٌنتمً إلٌها وذلك خالل الخمسة عشر 

 
ٌجب على المجلس الوطنً التابع للعمادة المعنٌة البت فً طلب الؽلق المؤقت فً أجل ال ٌتجاوز 

أٌام بداٌة من تارٌخ تسلمه للمطلب وإعالم المعنً باألمر عن طرٌق رسالة مضمونة  (8)الثمانٌة 

وفً صورة تجاوز هذا األجل دون إجابة فإن صمت المجلس الوطنً . الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
 .ٌعتبر بمثابة الموافقة الضمنٌة على الؽلق المؤقت

ٌجب على صاحب الرخصة، طٌلة فترة الؽلق المؤقت، أن ٌضع على باب المخبر الفتة  - 7الفصل 

تحمل المعطٌات الخاصة بالشخص الذي ٌمكن االتصال به لسحب نظائر من نتائج التحالٌل عند 
 .االقتضاء
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ٌجب على كل مدٌر مخبر خاص للتحالٌل الطبٌة ٌرؼب فً الؽلق النهائً لمخبره، فٌما  - 8الفصل 

عدا حالة القوة القاهرة، إعالم مصالح التفقد المختصة بوزارة الصحة العمومٌة وبوزارة الفالحة 
والموارد المائٌة والصٌد البحري والمجلس الوطنً والمجلس الجهوي التابع للعمادة المعنٌة قبل شهر 

كما ٌجب علٌه تسلٌم األرشٌؾ الخاص بالمخبر . على األقل من التارٌخ المقرر للؽلق النهائً للمخبر
 .إلى المجلس الجهوي التابع للعمادة الراجع له بالنظر

 

 العىوان الرابع

 العقوباث

 

كل إخالل بمقتضٌات هذا الكراس تتم معاٌنته من قبل المصالح المختصة بوزارة  - 9الفصل 

الصحة العمومٌة وبوزارة الفالحة والموارد المائٌة والصٌد البحري ٌمكن أن ٌنجر عنه تطبٌق 

، المتعلق 2002 جوان 11 المؤرخ فً 2002 لسنة 54العقوبات المنصوص علٌها بالقانون عدد 

 .بمخابر التحالٌل الطبٌة
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