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 الحمد هلل وحده ؛

 بداخله : –الطابع الشرٌف 

 )الحسن بن محمد بن ٌوسف بن الحسن هللا ولٌه(

  

 ٌعلم من ظهٌرنا الشرٌف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :

 منه؛ 25بناء على الدستور والسٌما الفصل 

 ٌلً:أصدرنا أمرنا الشرٌف بما 

  

المتعلق بممارسة الطب البٌطري والجراحة  24.19ٌنفذ القانون رقم  -الفصل األول
من  21ه مجلس النواب فً والصٌدلة البٌطرٌة بصفة حرة، المثبت نصه بعده كما وافق علٌ

 (:4919ٌونٌو  9) 4199رجب 
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يتعلق بممازست الطب البيطسي والجساحت  50031قاوىن زقم 

 والصيدلت البيطسيت بصفت حسة

  الجزء األول: شسوط ممازست الطب البيطسي والجساحت البيطسيت

0الفصل 
3

 

جدول هٌئة البٌاطرة ال ٌسمح ألي كان بممارسة الطب البٌطري إن لم ٌكن مقٌدا فً  
الوطنٌة باعتباره بٌطرٌا ٌزاول المهنة بصفة حرة واال تعرض للعقوبات المقررة فٌما ٌخص 

 ممارسة الطب البٌطري بصورة غٌر قانونٌة.

 5الفصل 

تشتمل ممارسة الطب البٌطري على فحص الحٌوان وتشخٌص أمراضه ووصف 
 ة.األدوٌة وعند االقتضاء العالجات والعملٌة الجراحٌ

وتتوقف ممارسة الطب البٌطري الحر بعوض أو بغٌر عوض فٌما ٌخص األمراض  
  المعدٌة على نٌل البٌطري إذنا خاصا ٌدعى )االنتداب الصحً(.

 الجزء الثاوي: األدويت ذاث االستعمال البيطسي

 8الفصل  

ٌراد بالدواء البٌطري كل مادة أو مركب أو محضر فوري أو محضر خاص ٌقدم 
أن له خصائص عالجٌة أو وقائٌة بالنسبة لألمراض الحٌوانٌة وكذا كل منتج ٌمكن باعتبار 

أن ٌجرع للحٌوان قصد وضع تشخٌص طبً له أو تجدٌد نشاطه العضوي أو إصالحه أو 
 تغٌٌره.

ٌعتبر دواء بٌطرٌا كل غذاء للمداواة محدد باعتباره مزٌجا من دواء وغذاء ٌحضر من 
 انات دون ما تحوٌل لغرض طبً وقائً أو عالجً.قبل وٌقدم قصد تجرٌعه للحٌو

غٌر أنه ال ٌعتبر دواء بٌطرٌا الغذاء اإلضافً المحدد باعتباره غذاء معدا للحٌوانات 
ٌشتمل دون اإلشارة إلى خصائص عالجٌة أو وقائٌة على بعض المواد أو المركبات المشار 

المركبات المذكورة والغرض منها إلٌها فً الفقرة األولى وتحدد اإلدارة قائمة المواد أو 
  وكٌفٌة استعمالها.
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 .الفصل 

ال ٌجوز ألي كان صنع المواد ذات االستعمال البٌطري أو استٌرادها أو بٌعها بالجملة 
 دون الحصول من قبل على إذن فً ذلك.

وٌجب على كل مؤسسة تهدف إلى تحضٌر األدوٌة البٌطرٌة أو بٌعها بالجملة أو  
  أن تحصل من قبل على إذن فً ذلك. توزٌعها بالجملة

 2الفصل 

أعاله ملكا لصٌدلً أو طبٌب  1ٌجب أن تكون المؤسسات المشار إلٌها فً الفصل 

  بٌطري أو شركة ٌتولى إدارتها العامة صٌدلً أو طبٌب بٌطري.

أما أعمال صنع المواد الصٌدلٌة البٌطرٌة أو تركٌبها أو تحضٌرها وأعمال تعبئة مادة 
جل بٌعها حسب الوزن الطبً فال ٌمكن القٌام بها إال تحت المراقبة المباشرة بٌطرٌة أل

  للصٌادلة أو البٌاطرة.

وألجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع األدوٌة البٌطرٌة وتعبئتها وتوزٌعها تلزم 
المؤسسات المشار إلٌها أعاله باالستعانة بعدد من الصٌادلة أو األطباء البٌاطرة ٌتناسب 

  وأهمٌة المؤسسة ونوع نشاطها.

وٌعتبر عمال من األعمال الصٌدلٌة ألجل تطبٌق األحكام المذكورة كل نوع من أنواع 
 النشاط اآلتٌة :

 اشتراء ومراقبة المواد األولٌة ؛ .4

 صنع األدوٌة ؛ .2

 ومراقبتها؛تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة  .2

المحاسبة واإلشهار والصٌانة  اشتراء األدوٌة وبٌعها وخزنها باستثناء أعمال .1
  والمنازعات المتعلقة بذلك.

 6الفصل 

ال ٌمكن أن ٌعرض للبٌع أي دواء بٌطري مركب سلفا أو أي محضر بٌطري خاص 
  إن لم ٌقبل من لدن اإلدارة وفقا للتشرٌع المعمول به.

1الفصل 
4

 

سامة بصرف النظر عن تطبٌق األحكام المتعلقة بشروط بٌع األدوٌة والمواد ال
دجنبر  2) 4214من ربٌع اآلخر  42وحٌازتها والسٌما أحكام الظهٌر الشرٌف الصادر فً 

                                                           

 عجبزح محل «حسا ثٍطسٌب ثصفتً الُطىٍخ الجٍبطسح ٌٍئخ جدَل فً المسجل الجٍطسي»  عجبزح تم إحالل - 4

 المشبز القبوُن مه 7 ثبلفصل( ة) َ( أ) الفقستٍه فً الُازدح «المٍىخ ممبزسخ فً لً المأذَن الجٍطسي الطجٍت»

 زقم الشسٌف الظٍٍس ثتىفٍري الصبدز 29.92 زقم المبدح الثبوٍخ مه القبوُن مقتضىث 24.19 زقم أعالي الًٍ

 زمضبن 49 ثتبزٌخ 1211 عدد السسمٍخ الجسٌدح( 4991 فجساٌس 41) 4141 زمضبن 7 فً الصبدز 4.91.441

 .299.ص( 4991 مبزس 2) 4141



 

 - 6  -  

( بتنظٌم استٌراد المواد السامة واالتجار فٌها وحٌازتها واستعمالها فإن أعمال 4922

التحضٌر الفوري لألدوٌة البٌطرٌة وحٌازتها ألجل بٌعها للمستعملٌن وتسلٌمها بالتقسٌط 
 عوض ال ٌمارسها إال :بعوض أو بغٌر 

ما عدا  -: غٌر أن تسلٌم األدوٌة البٌطرٌة بالتقسٌط  الصٌادلة أرباب الصٌدلٌات  . أ
إذا كان األمر ٌتعلق بأدوٌة تحتوي على مواد سامة أو مسمومة بمقادٌر 

ٌتوقف على تقدٌم وصفة ٌضعها وفقا للتشرٌع المعمول به  -مسموح بها 
أو  ٌاطرة الوطنٌة بصفته بٌطرٌا حراالبٌطري المسجل فً جدول هٌئة الب

 طبٌب بٌطري مفتش تابع للدولة ؛

دون أن البٌطري المسجل فً جدول هٌئة البٌاطرة الوطنٌة بصفته بٌطرٌا حرا   . ب
تكون لهم صٌدلٌة وذلك فً مكان ممارسة مهنتهم أو فً منزلهم أو منازل 

ه أو تحت زبنائهم على أساس أن ٌستعمل هذا الدواء من طرف البٌطري بنفس
 مسؤولٌته ؛

المصالح التقنٌة واألجهزة الجارٌة علٌها وصاٌة وزارة الفالحة واإلصالح   . ت
 الزراعً والموضوعة تحت مسؤولٌة بٌطري مفتش تابع للدولة ؛

المرافق البٌطرٌة التابعة لمعهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة والمؤسسات   . ث
ة بمعالجة الحٌوانات التً ٌباشر التعلٌمٌة العلٌا للزراعة والبٌطرة والخاص

 فحصها أو ٌحتفظ بها ألجل العالج.

وال ٌجوز فً جمٌع الحاالت أن ٌمارس شخص واحد وفً نفس الوقت عمال صٌدلٌا 
كما هو منصوص علٌه فً الفصل الخامس والقٌام بممارسة العمل البٌطري كما هو محدد 

  فً الفصل األول.

 3الفصل 

ً أو شركاتهم أو جمعٌاتهم المؤسسة بصفة قانونٌة إن تعاونٌات مربى المواش
بعده ٌجوز لها، تحت مراقبة طبٌب بٌطري ٌساهم بالفعل  9والمقبولة وفقا ألحكام الفصل 

فً تأطٌر الهٌئة، حٌازة األدوٌة البٌطرٌة وتسلٌمها إلى أعضائها ألجل ممارسة نشاطهم فقط 
 : باستثناء ما ٌلً

فقا للنصوص التنظٌمٌة المعمول بها والتً قد المنتجات الثابت أنها مضرة و  . أ
 بالغش؛ٌترتب على نتائجها مخالفة للتشرٌع الخاص 

المنتجات التً ٌمكن أن تعرقل إجراء المراقبة الصحٌة على المواد الغذائٌة   . ب
 المذكورة؛الناتجة عن الحٌوانات التً تجرع لها المنتجات 

عن حٌازة واستعمال األدوٌة  وٌبقى الطبٌب البٌطري فً جمٌع الحاالت مسؤوال
  البٌطرٌة التً أمر بتسلٌمها لفائدة الهٌئة.
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 8الفصل 

ٌتوقف قبول هٌئات مربى الماشٌة ألجل حٌازة وتسلٌم بعض األدوٌة البٌطرٌة إلى 
  أعضائها على االلتزام بإعداد برنامج لتنظٌف وتحسٌن حالة الماشٌة تصادق علٌه اإلدارة.

وتحسٌن حالة الماشٌة تحدٌد التدخل أو التدخالت الواجب وٌراد ببرنامج تنظٌف 
إنجازها بكٌفٌة منظمة لغرض وقائً ٌهم مجموع قطٌع أو طائفة أو مجموعة من الحٌوانات 
حسب توزٌع زمنً ٌحدد سلفا على أساس المعطٌات المرضٌة الخاصة بكل نوع من أنواع 

  اصة بالجهة والعوامل المناخٌة.تربٌة المواشً وباعتبار كل من األحوال الجغرافٌة الخ

 01الفصل 

ٌمنع أن ٌلتمس من العموم تقدٌم طلبات إلشتراء أدوٌة بٌطرٌة بواسطة سماسرة أو 
  وسطاء أو بأي طرٌقة أخرى كما تمنع تلبٌة الطلبات المذكورة .

وٌمنع كذلك على كل شخص باستثناء األطباء البٌاطرة فً ممارسة مهنتهم أن ٌبٌع 
  بٌطرٌة فً المنزل.أدوٌة 

وٌمنع تسلٌم األدوٌة البٌطرٌة بعوض أو بغٌر عوض فً الطرٌق العمومٌة 
والمعارض واألسواق والمهرجانات العامة على كل شخص ولو كان حاصال على دبلوم 

  صٌدلً أو طبٌب بٌطري.

 00الفصل 

ة البٌطرٌة أعاله فً أن تبٌع للعموم األدوٌ 1ال ٌؤذن للمؤسسات المشار إلٌها بالفصل 
 من هذا القانون. 2حسب ما هً محددة فً الفصل 

 05الفصل 

ٌقوم بمراقبة تطبٌق أحكام هذا القانون زٌادة على ضباط الشرطة القضائٌة مفتشو 
الصٌدلٌات والموظفون المنتمون لهٌئة البٌاطرة المفتشٌن التابعة للدولة وأعوان مصلحة 

  زجر الغش.

   الجزء الثالث: العقىباث 

 08لفصل ا

زٌادة، ان اقتضى الحال، على تطبٌق العقوبات األكثر شدة المقررة فً نصوص 
تشرٌعٌة خاصة وال سٌما فً التشرٌع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشرٌع الخاص بالمواد 

درهم على مل ممارسة غٌر قانونٌة  29.999الى  2.999السامة، ٌعاقب بغرامة من 

 ة.للصٌدلة البٌطرٌة بصفة حر

 وٌعد ممارسا بصورة غٌر قانونٌة للصٌدلة البٌطرٌة بصفة حرة :
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كل شخص ٌقوم بأي عملٌة من العملٌات المشار الٌها فً الفقرة األولى من  .4
أعاله اذا كان غٌر حاصل على الدبلوم الوطنً فً الصٌدلة أو دبلوم  7الفصل 

 ٌعادله؛

ا فً الفقرة األولى كل شخص ٌقوم بأي عملً عملٌة من العملٌات المشار الٌه .2
أعاله اذا لم ٌكن مأذونا له فً ذلك وفقا للنصوص التشرٌعٌة  7من الفصل 

 الجاري بها العمل؛

كل صٌدلً ٌمارس المهنة بصفة حرة اتخذ فً حقه تدبٌر ٌقضً بمنعه مؤقتا  .2
من مزاولتها عمال بقرار صادر عن الهٌئة أو حكم قضائً صار نهائٌا اذا قام 

أي عملٌة من العملٌات المشار الٌها فً الفقرة األولى من خالل مدة المنع ب
 أعاله بعد نشر التدبٌر المذكور ؛ 7الفصل 

كل صٌدلً ٌمارس المهنة بصفة حرة اتخذ فً حقه تدبٌر ٌقضً بمنعه نهائٌا  .1
من مزاولتها عمال بقرار صادر عن الهٌئة أو حكم قضائً صار نهائٌا اذا قام 

أعاله بعد  7شار الٌها فً الفقرة األولى من الفصل بأي عملٌة من العملٌات الم

 نشر التدبٌر المذكور ؛

كل شخص حامل لصفة قانونٌة ٌتجاوز حدود االختصاصات التً ٌخولها  .1
القانون اٌاه بتقدٌم اسعاف أو معونة أو مساعدة الى االشخاص الوارد بٌانهم فً 

 القانون علٌهم.الفقرات األربعة السابقة بهدف عدم تعرٌضهم لتطبٌق هذا 

 7على أن القٌام بأي عملٌة من العملٌات المشار الٌها فً الفقرة األولى من الفصل  

أعاله ال ٌعتبر عمال من أعمال الممارسة غٌر القانونٌة للصٌدلة البٌطرٌة بصفة حرة فٌما 
 ٌخص:

كل بٌطري مسجل فً جدول هٌئة البٌاطرة الوطنٌة بوصفه بٌطرٌا حرا وفق  .4
 أعاله ؛ 7المنصوص علٌها فً الفقرة األولى ـ ب من الفصل الشروط 

أعاله وذلك  7الهٌئات المشار الٌها فً )ج( و )د( بالفقرة األولى من الفصل  .2

فً حدود االختصاصات التً تتمتع بها فً اطار القوانٌن واألنظمة الجاري بها 
 العمل ؛

لمطلوبة كل محضر ومساعد محضر فً الصٌدلة تتوافر فٌهما الشروط ا .2
 مهنتهما؛لممارسة 

 الصٌدلٌات؛كل طالب فً الصٌدلة ٌنوب بصورة قانونٌة عن مالك صٌدلٌة من  .1

أعاله وفق الشروط المنصوص علٌها فً  1الهٌئات المشار الٌها فً الفصل  .1

 هذا القانون.
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5 – 08الفصل  
5

 0 

ممارسا بصورة غٌر قانونٌة للطب البٌطري بصفة حرة وٌتعرض للعقوبات  ٌعد
 أعاله: 42المقررة فً الفصل 

كل شخص ٌقوم بأي مهمة من المهام المشار الٌها فً الفقرة األولى من الفصل  .4
الثانً أعاله اذا كان غٌر حاصل على شهادة الدكتوراة فً البٌطرة أو دبلوم 

لدكتوراة فً البٌطرة ولم ٌتم تعٌٌنه بصفة بٌطري ٌعادلها أو غٌر حاصل على ا
لدى وزارة الفالحة واالصالح الزراعً قبل احداث التعلٌم البٌطري فً 

 المغرب ؛

كل شخص غٌر مقٌد باعتباره بٌطرٌا ٌمارس المهنة بصفة حرة فً جدول  .2
هٌئة البٌاطرة الوطنٌة اذا قام بأي مهمة من المهام المشار الٌها فً الفقرة 

 أعاله ؛ 2ولى من الفصل األ

كل بٌطري ٌمارس المهنة بصفة حرة اتخذ فً حقه تدبٌر منع مؤقت من  .2
مزاولتها عمال بقرار صادر عن الهٌئة أو حكم قضائً صار نهائٌا اذا قام ، 
خالل مدة المنع، بأي مهمة من المهام المشار الٌها فً الفقرة األولى من الفصل 

 ور ؛أعاله بعد نشر التدبٌر المذك 2

كل بٌطري ٌمارس المهنة بصفة حرة اتخذ فب حقه تدبٌر ٌقضً بمنعه نهائٌا  .1
من مزاولتها عمال بقرار صادر من الهٌئة أو حكم قضائً صار نهائٌا اذا قام 

أعاله بعد  2بأي مهمة من المهام المشار الٌها فً الفقرة األولى من الفصل 

 نشر التدبٌر المذكور ؛

ٌة ٌتجاوز حدود االختصاصات التً ٌخولها كل شخص حامل لصفة قانون .1
القانون اٌاه بتقدٌم اسعاف أو معونة أو مساعدة الى األشخاص الوارد بٌانهم فً 

 الفقرات األربعة السابقة بهدف عدم تعرٌضهم لتطبٌق هذا القانون علٌهم.

وال ٌعد عمال من أعمال الممارسة غٌر القانونٌة للطب البٌطري بصفة حرة قٌام أحد  
البٌاطرة من القطاع العام بممارسة االختصاصات المخولة لها فً حدود القوانٌن واألنظمة 
الجاري بها العمل فٌما ٌتعلق بالوقاٌة من األمراض الحٌوانٌة ومحاربتها أو مراقبة وتفتٌش 

 الحٌوانات والمواد الحٌوانٌة وذات األصل الحٌوانً.

ة فً الطب البٌطري الحاصلٌن على شهادة أعاله على الطلب 4وال تطبق أحكام الفقرة  

نهاٌة الدروس البٌطرٌة المسلمة من معهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة أو شهادة تعادلها 
 اذا كانوا ٌعملون تحت مسؤولٌة بٌطري مقٌد بصفة حرة فً جدول هٌئة البٌاطرة الوطنٌة.

                                                           

 الصبدز 29.92 زقم مه القبوُنالمبدح الساثعخ  مقتضىثأعالي  2 – 42 َالفصل 2 – 42 تم إضبفخ الفصل - 5

 عدد السسمٍخ الجسٌدح( 4991 فجساٌس 41) 4141 زمضبن 7 فً الصبدز 4.91.441 زقم الشسٌف الظٍٍس ثتىفٍري

 .299.ص( 4991 مبزس 2) 4141 زمضبن 49 ثتبزٌخ 1211
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 8 – 08الفصل 

أعاله فً حالة العود الى ارتكاب  42ـ تضاعف الغرامة المنصوص علٌها فً الفصل 

مخالفة ذات تكٌٌف مماثل داخل أجل ثالث سنوات بعد صدور حكم بالعقوبة صار نهائٌا، 
وٌمكن زٌادة على ذلك، الحكم على مرتكب المخالفة بالحبس لمدة ال تجاوز سنة وبالمنع 

 الصٌدلة والطب البٌطري بصفة حرة.  المؤقت أو النهائً عن ممارسة

 .0الفصل 

من  214تطبق على انتحال لقب بٌطري العقوبات المنصوص علٌها فً الفصل 

  القانون الجنائً.

 02الفصل 

كل ممارسة بعوض أو بغٌر عوض للطلب البٌطري بصفة حرة تهم األمراض المعدٌة 
من الفصل الثانً ٌعاقب  2ة دون الحصول على االنتداب الصحً المنصوص علٌه فً الفقر

درهم و بحبس تتراوح مدته بٌن ثالث  29.999و 2.999علٌه بغرامة ٌتراوح قدرها بٌن 

  أشهر وسنة أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط.

 06الفصل 

 199ٌعاقب على كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون بغرامة ٌتراوح قدرها بٌن 
 درهم. 1.999و

حالة العود على ارتكاب مخالفة ٌنطبق علٌها نفس الوصف وتضاعف الغرامة فً  
خالل فترة ثالث سنوات من النطق بحكم اإلدانة صار حائزا لقوة الشًء المحكوم به. 

  وٌمكن أن ٌحكم على المخالف زٌادة على ذلك بحبس ال تتجاوز مدته سنة.

ت هذه أعاله أو كان 1وإذا ارتكبت المخالفة بمؤسسة منصوص علٌها فً الفصل 

المؤسسة مستعملة أو مسٌرة بصفة غٌر قانونٌة جاز لمحاكم الحكم األمر، زٌادة على 
  العقوبة األصلٌة، بإغالق المؤسسة مؤقتا أو نهائٌا.

 01الفصل 

ٌجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط 
 البٌطري:ا ٌحكم على من القانون الجنائً عندم 17 المنصوص علٌها فً الفصل

منصوص علٌها فً التشرٌع الخاص بالمواد السامة، بصرف النظر عن  بعقوبة .4
 4.72.212من الظهٌر الشرٌف رقم  7العقوبات الخاصة المقررة فً الفصل 

( بمثابة قانون ٌتعلق 4971ماٌو  24) 4291من ربٌع اآلخر  21الصادر فً 

 بزجر اإلدمان على المخدرات السامة ووقاٌة المدمنٌن لهذه المخدرات ؛

 بعقوبة جنائٌة ؛ .2

بعقوبة جنحٌة من لدن غرف جنائٌة من أجل أفعال ٌعتبرها القانون  .2
  جناٌات.وٌمكن أن ٌكون المنع المذكور نهائٌا.
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 03الفصل 

 والسٌما:تنسخ جمٌع أحكام النصوص المنافٌة أو الصادرة بشأن نفس الموضوع 

o  ًماٌو  42) 4222من جمادى اآلخرة  45الظهٌر الشرٌف الصادر ف
 البٌطري؛( بتنظٌم ممارسة الطب 4941

o  فٌما ٌخص الطب البٌطري والجراحة والصٌدلة البٌطرٌة الظهٌر
فبراٌر  49) 4279شعبان  24الصادر فً  4.19.257الشرٌف رقم 

( بتنظٌم ممارسة مهن الطب والصٌدلة وجراحة األسنان وبٌع 4959
 1و 2الفقرات) 1و 1( و1)الفقرة  2العقاقٌر والقبالة باستثناء الفصول 

 2و 4المكرر )الفقرات41و 41و 41( و1و 1و 4)الفقرات 42( و7و
المكرر أربع  41المكرر ثالث مرات و 41المكرر مرتٌن و 41( و1و

  مرات.

  ٌنشر ظهٌرنا الشرٌف هذا بالجرٌدة الرسمٌة. -الفصل الثانً 

  (4919دجنبر 21) 4194من صفر  47وحرر بالرباط فً 

  وقعه بالعطف

 األول الوزٌر

 اإلمضاء : المعطً بوعبٌد
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