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 ق ار لوزي  ال3اقة واملعادن والبيئة رقم  ).948  صادر في 5 ذي الحجة )44  )6  يوليو  )2))
يتعلق بمميزات املنتوجات النف3ية الكبرى

وزير ال3اقة واملعادن والبيئة،

بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.72.255)الصادر في)18)من محرم)1393 )22)فبراير)1973()املتعلق باستيراد)
مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها واذخارها وتوزيعها،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

بت3بيق الظهير الشريف بمثابة قانون) ()1973 غبريل) (7(  1393 ربيع األول) (3 الصادر في) (2.72.513 وعلى املرسوم رقم)
رقم)1.72.255)املشار إليه غعاله،)كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)4)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

10)غجزاء)من املليون) :)الوقود املمتاز بدون رصاص والغازوال بنسبة) )يجب على املنتوجات النف3ية الكبرى املبينة بعده)
من الكبريت والفيول في حالة ادخارها قصد البيع غو عرضها للبيع غو بيعها بعد تسليمها لالستهالك الداخلي غن تكون موافقة)

للمميزات امل3ابقة لتسميتها.

وتحدد هذه املميزات بالنسبة لكل منتوج خاصياته الفيزيائية غو الكيميائية وعلى الخصوص جميع الصفات التالية غو بعضها):)
اللون واللزوجة والثفل بواس3ة التبريد ونق3ة االلتهاب وقوة ضغط البخار وخاصيات االحتراق ونق3ة التصريف وحرارة)
والرواسب والكبريت) التق3ير القصوى والحموضة ومميزات التآكل وعكسه واملقادير القصوى من األوساخ املختلفة كاملاء)

واملواد املضافة غو العوامل املخ33ة.

وتكون هذه املميزات موضوع مراقبة حسب مناهج التجربة املعيارية املبينة في املواد)3)و4)و6)بعده.

املادة الثانية

بموجب) مبررة على املستوى التقني واالقتصادي،) يمكن منح استثناءات فيما يخص مميزات املنتوجات النف3ية الكبرى،)
مقرر للوزير املكلف بال3اقة،)وذلك ملدة ال تتعدى ستة غشهر.

ينشر املقرر املذكور في البوابة اإللكترونية للسل3ة الحكومية املكلفة بال3اقة.

املادة الثالثة

ال يمكن عرض)»الوقود املمتاز بدون رصاص«)للبيع غو بيعه إال تحت ضمانة عالمة مودعة.

وال يجوز استخدامه إال في العربات املهيأة خصيصا لهذا االستعمال.

يجب غن تكون هذه التسمية)»الوقود املمتاز بدون رصاص«)في جميع مراحل البيع مصحوبة باسم العالمة املذكورة،)وغن)
تكون هذه التسمية واسم العالمة مقيدين بوجه خاص على الفاتورات غو األوراق التجارية غو مستندات اإلشهار غو الالفتات)

غو الب3ائق التي تلصق على آالت التوزيع غو الصهاريج غو الخزانات غو األوعية.

يراد في مدلول هذا القرار بــــــ)»الوقود املمتاز بدون رصاص«)كل مزيج من الهيدروكاربورات من غصل معدني غو تركيبي غو من)
مركبات غوكسيجينية عضوية املوجه على الخصوص لتزويد املحركات ذات وعاء)محفز.

1)بهذا القرار مميزات)»الوقود املمتاز بدون رصاص«)واملقايي2 الخاصة ومناهج التجارب املعيارية) تحدد في امللحق رقم)
الواجب استعمالها لتحديد املميزات املذكورة.

املادة الرابعة

ال يمكن عرض الغازوال بنسبة)10)غجزاء)من املليون من الكبريت املسمى)»أازوال10«)للبيع غو بيعه إال تحت ضمانة عالمة)
مودعة ويجب غال يستعمل إال في العربات املعدة خصيصا الستعماله.
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يجب غن تكون تسمية)»)أازوال10«)مصحوبة في جميع مراحل البيع باسم العالمة املذكورة،)وغن تكون كل من هذه التسمية)
واسم هذه العالمة مقيدين بوجه خاص في الفاتورات غو األوراق التجارية غو وثائق اإلعالنات غو الالفتات غو الب3ائق التي تلصق)

على آالت التوزيع غو الصهاريج غو الخزانات غو األوعية.

يراد في مدلول هذا القرار بـــــــ)»أازوال10«)كل مزيج للهيدروكاربورات من غصل معدني غو تركيبي موجه على الخصوص)
لتزويد املحركات ذات االحتراق الداخلي.

تحدد في امللحق رقم)2)بهذا القرار مميزات)»أازوال)10«)واملقايي2 الخاصة ومناهج التجارب املعيارية الواجب استعمالها)
لتحديد املميزات املذكورة.

املادة الخامسة

ال يمكن إضافة غي مادة إلى الوقود املمتاز بدون رصاص والغازوال)10)بغرض تحسين جودته إال بترخيص من الوزير املكلف)
بال3اقة.

توجه طلبات الترخيص إلى السل3ة الحكومية املكلفة بال3اقة مشفوعة بالوثائق التالية):

- ملف تقني يوضح تفاصيل خصائص املادة املضافة املستخدمة مع املع3يات الخاصة بالسالمة لهذه املادة املضافة ؛

- ورقة تقنية تبرز الفوائد من استعمال الوقود املمتاز بدون رصاص غو الغازوال 10 املضاف إليهما املادة املضافة خاصة فيما 
يخص النجاعة ال3اقية واملحافظة على البيئة ؛

- شهادة تحليل للوقود املمتاز بدون رصاص غو الغازوال 10 املضاف إليهما املادة املضافة صادرة عن املختبر الوطني لل3اقة 
واملعادن تشهد باستجابة املنتوج للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.

يتم البت في طلبات الترخيص مع مراعاة غحكام القانون رقم)55.19)املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.

املادة السادسة

يجب غن يستجيب)»الفيول وال«)إلى املميزات املبينة في امللحق رقم)3)بهذا القرار.

يراد في مدلول هذا القرار بــــــ)»الفيول وال«)كل مزيج من الهيدروكاربورات من غصل معدني غو تركيبي املوجه على الخصوص)
إلنتاج الحرارة في منشآت االحتراق.

املادة السابعة

ت3بق مقتضيات هذا القرار على املنتوجات النف3ية الكبرى التي يتم استيرادها ابتداء)من فاتح يناير)2022.)أير غنه يجوز)
منح استثناءات بالنسبة للواردات التي تمت برمجتها قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية شري3ة غن يدلي املستوردون)

املعنيون بالوثائق اإلثباتية لهذه البرمجة.

وت3بق مقتضياته ابتداء)من فاتح ماي)2022)على كافة املنتوجات النف3ية الكبرى في جميع مراحل التسويق.)وينسخ ابتداء)
من التاريخ املذكور قرار وزير ال3اقة واملعادن رقم)1546.07)الصادر في)18)من رجب)1428 )3)غأس23)2007()املتعلق بمميزات)

املنتوجات النف3ية الكبرى،)كما تم تغييره وتتميمه.

املادة الثامنة

)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ذي الحجة)1442 )16)يوليو)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

*

*           *
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حلحق رقم) ):)حميزات)»الوقود املمتاز بدون رصاص«
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*((((*((((*

ح كبات غوكسجينية غخ ى
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حلحق رقم))):)حميزات)»الغازوال)2 «

°C

تقل غو تعادل))15-()درجة مئوية

تقل غو تعادل))10-()درجة مئوية
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460)على األكثر
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حلحق رقم)2):)حميزات)»الفيول وال«


