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ق ار لوزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة رقم) ).725  
بتمديد) يونيو) )2)() ((((   44( القعدة) ذي  حن  في)  ) صادر 
نموذج النظا4 الداخلي ملؤس ات ال عاية االجتماعية التي تتكفل)

باألشخاص في وضعية إعاقة.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (65.15 على القانون رقم) بناء)
املتعلق) ()2018 غبريل) (12(  1439 من رجب) (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)25)منه)؛

1442 من رجب) (12 في) الصادر  (2.19.693 رقم) املرسوم   وعلى 
65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

غعاله إليه  املشار  املرسوم  من  (3 املادة) ملقتضيات   ت3بيقا 
يحدد في امللحق املرفق بهذا القرار نموذج النظام) (،2.19.693 رقم)
باألشخاص تتكفل  التي  االجتماعية  الرعاية  ملؤسسات   الداخلي 

في وضعية إعاقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يونيو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*
*  *

حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة)
رقم) ).725 )الصادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يونيو) )2)) 

 بتمديد نموذج النظا4 الداخلي ملؤس ات ال عاية االجتماعية
التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة

 النظا4 الداخلي ملؤس ة ال عاية االجتماعية
التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة

...........................))ت مية املؤس ة(

املادة األولى

تمارس مؤسسة).................................................))تسمية املؤسسة()
للرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة الحاصلة)
على الترخيص رقم)...................)بتاريخ)................)مقرها........................

 65.15 )العنوان(،)مهامها وتقدم خدماتها طبقا ألحكام القانون رقم)
من (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

رجب)1439 )12)غبريل)2018()املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية)

والنصوص املتخذة لت3بيقه،)ووفق التدابير واإلجراءات املنصوص)

عليها في هذا النظام الداخلي.

املادة)2

.................................))تسمية املؤسسة()على) يسهر مدير مؤسسة)

ولهذه الغاية يمكنه) حسن ت3بيق مقتضيات هذا النظام الداخلي،)

تفويض بعض مهامه إلى املسؤولين غو املشرفين على مختلف املرافق)

التابعة للمؤسسة.

املادة)3

تقوم املؤسسة بتقديم الخدمات التالية):

...........................................)صنف الخدمة( ؛

......................................... )صنف الخدمة( ؛

.......................................... )صنف الخدمة(.

املادة)4

تقوم املؤسسة بإعالن قائمة الخدمات التي تقدمها واملنصوص)

املرافق) بتنظيم  املتعلقة  املقتضيات  وكذا  غعاله  (3 املادة) في  عليها 

املخصصة لتقديم هذه الخدمات،)وال سيما اسم املرفق والخدمات)

واألنش3ة املقدمة،)وموقعه داخل املؤسسة.

يتم تعليق القائمة املذكورة بالفضاء)املخصص لالستقبال وبأماكن)

نشر اإلعالنات داخل املؤسسة.

املادة)5

تضع إدارة املؤسسة جدولة زمنية لتقديم الخدمات،)وكذا تنظيم)

الولوج إلى مختلف املرافق التي تقدم بها هذه الخدمات كما يلي):

- ............................................................؛

- ............................................................؛

- .............................................................؛

............................................................... -
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املادة)6

مع مراعاة املبادئ املنصوص عليها في املادة)4)من القانون السالف)

الذكر رقم)65.15،)تتم االستفادة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة)

وفق املعايير التالية):

- مالءمة الخدمات التي تقدمها املؤسسة واحتياجات األشخاص في 

وضعية إعاقة وطبيعة ودرجة إعاقتهم ؛

- الوضعية االجتماعية الصعبة للشخص في وضعية إعاقة ؛

- الحالة الصحية للشخص في وضعية إعاقة ؛

- حاالت االستعجال.

املادة)7

تقدم مؤسسة)...............................))تسمية املؤسسة()خدماتها إلى):

- األشخاص في وضعية إعاقة ............. )صنف/ غصناف اإلعاقة، 

درجة / درجات اإلعاقة( ؛

- األشخاص في وضعية إعاقة ............................................... )ذكور 

غو إناث غو هما معا( ؛

بين  ما  غعمارهم  تتراوح  الذين  إعاقة  وضعية  في  األشخاص   -

...................... سنة، و ........................... سنة ؛

وضعية  في  يوجدون  الذين  إعاقة  وضعية  في  األشخاص   -

........................... )طبيعة الوضعية االجتماعية( ؛

- األشخاص في وضعية إعاقة الذين يعانون من ...............................

)الحالة الصحية( ؛

- األشخاص في وضعية إعاقة الذين يقيمون ................................ 

)مكان اإلقامة(.

املادة)8

 تودع طلبات االستفادة من خدمات املؤسسة من قبل الشخص

وصل) مقابل  املؤسسة  إدارة  لدى  يمثله  من  غو  إعاقة  وضعية  في 

باإليداع.

تقوم املؤسسة بوضع مس3رة عادية لدراسة طلبات االستفادة)

تتسم) التي  ال3لبات  لدراسة  استثنائية  وغخرى  اإليواء،) من خدمة 

ب3ابع استعجالي.

املادة)9

التي) الخدمات  من  االستفادة  طلبات  دراسة  مهمة  لجنة  تتولى 

تقدمها املؤسسة تتكون من):

- مدير املؤسسة غو من يمثله، رئيسا ؛

- طبيب املؤسسة ؛

- إطار تربوي ؛

- إطار اجتماعي.

فائدة يرى  شخص  كل  يدعو  غن  اللجنة  هذه  لرئي2   ويمكن 

في مشاركته.

يدون قرار اللجنة في محضر يتضمن تاريخ انعقادها وتوقيع األعضاء)

املشاركين في مداوالتها،)كما يشير إلى التوجيه املقترح غو التدابير املتخذة)

بالنسبة لألشخاص الذين قد يكونون عرضة للخ3ر في حالة رفض)

ال3لب.

في حالة رفض اللجنة طلب االستفادة من خدمات املؤسسة يتعين)

عليها تعليل قرارها.

تقوم إدارة املؤسسة بإخبار الشخص املعني غو من يمثله بمآل)

تاريخ) ساعة من  ()24( غربعة وعشرون) غقصاه  داخل غجل  ال3لب،)

اتخاذ اللجنة لقرارها.

املادة)10

بها لدى إدارة املؤسسة من غجل) الوثائق الالزم اإلدالء) تتحدد 

طبيعة) حسب  من خدماتها،) إعاقة  في وضعية  األشخاص  استفادة 

الخدمات املقدمة،)ال سيما،)فيما يلي):

- طلب املعني باألمر غو من يمثله، غو املنهي الذي قام بتقييم الحاجة إلى 

هذه الخدمات، غو بناء على توجيه من طرف السل3ات العمومية 

املختصة ؛

- نسخة من ب3اقة التعريف اإللكترونية الوطنية ؛

- نسخة من ب3اقة السوابق العدلية ؛

- ملف طبي حول الحالة الصحية عند االقتضاء ؛

وضعية  في  الشخص  بأقارب  االتصال  بيانات  تتضمن  وثيقة   -

إعاقة، إن وجدوا ؛

- نسخة من ملف الشخص في وضعية إعاقة إذا كان موجها من 

مؤسسة غخرى للرعاية االجتماعية ؛

- التزام موقع من الشخص في وضعية إعاقة غو من يمثله باحترام 

النظام الداخلي للمؤسسة.
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يمكن إلدارة املؤسسة في حالة االستعجال قبول الشخص املعني)

على غن ت3لب منه غو من يمثله بعد ذلك) لالستفادة من خدماتها،)

موافاتها بالوثائق املنصوص عليها غعاله.

املادة)11

تسهر إدارة املؤسسة على):

- ضبط السلوك العام الواجب اتباعه من قبل جميع األشخاص 

بهدف ضمان األمن والصحة والسكينة واحترام كرامة املستفيدين 

وسالمتهم ؛

- ضمان إطالع املستفيد على ملفه خالل مدة التكفل به باملؤسسة 

وبعد مغادرته لها ؛

- ضبط تقاسم املعلومات بين املؤسسة والهيئات املعنية بالتكفل 

واملهنيين وال سيما فيما يخص نقل وتبادل الوثائق واملعلومات 

املتعلقة باملستفيدين، مع مراعاة األحكام الواردة في النصوص 

ال3ابع  ذات  املع3يات  بحماية  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 

الشخ�ضي ؛

- مواكبة مالئمة الحتياجات املستفيد، في إطار مشروعه الفردي ؛

- إشراك املستفيدين في غنش3ة التنشيط الجماعية ؛

- الحفاظ على خصوصية املستفيدين واحترامها، ولهذه الغاية، 

يقتصر الدخول إلى فضاءات اإليواء والفضاءات الصحية على 

املستفيدين املقيمين باملؤسسة واملهنيين املخول لهم ذلك ؛

الخاص  اإليواء  إلى فضاء  زيارة  بكل  املستفيدين مسبقا  إخبار   -

بهم ما لم توجد غسباب قاهرة تتعلق بصحة وسالمة األشخاص 

واملمتلكات.

املادة)12

التقيد االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  داخل  العاملين  على   يجب 

بما يلي):

- احترام حقوق وحريات األشخاص املستفيدين وذلك وفق املبادئ 

املنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.15 ؛

- إخبار إدارة املؤسسة بكل إخالل من شأنه إلحاق ضرر باألشخاص 

غو باملمتلكات قصد اتخاذ التدابير املناسبة ؛

- احترام سرية املعلومات التي قد ي3لعون عليها بمناسبة مزاولة 

مهامهم ؛

- االلتزام بالقيام بمهامهم على الوجه امل3لوب، وذلك وفق التزاماتهم 

التعاقدية مع املؤسسة، وطبقا لب3اقة توصيف املهام ؛

العاملين  بالحياد في غداء مهامهم والسلوك الحسن مع  - التحلي 

باملؤسسة ؛

- االمتناع عن شراء غو بيع غي منتجات غو مأكوالت غو مشروبات 

غو غدوية غو غشياء من غي نوع للمستفيدين، غو إجراء غي معاملة 

تجارية كيفما كان نوعها مع املستفيدين، غو طلب غو قبول الهدايا 

غو اإلكراميات ؛

- استعمال مرافق وتجهيزات املؤسسة في حدود املهام املقررة لهم ؛

مرافق  ومختلف  لهم  املخصصة  األماكن  نظافة  على  الحرص   -

املؤسسة.

املادة)13

يجب على املستفيدين من خدمات املؤسسة التقيد بما يلي):

- احترام الجدولة الزمنية للخدمات املقررة من لدن إدارة املؤسسة 

واملواظبة على حضور جميع األنش3ة املبرمجة لهذه الغاية ؛

- احترام قواعد الحوار وتجنب كل سلوك أير الئق تجاه باقي املستفيدين 

غو العاملين داخل املؤسسة ؛

- املشاركة في األنش3ة الفردية والجماعية املنظمة من لدن املؤسسة، 

واحترام قواعد الحياة الجماعية داخلها ؛

- تجنب كل ما من شأنه غن يتسبب في ضرر جسدي غو معنوي للغير ؛

- تجنب تع3يل السير العادي ألنش3ة املؤسسة ؛

- املحافظة على ممتلكات املؤسسة بما في ذلك تلك املوضوعة رهن 

إشارتهم ؛

- االلتزام بالسلوك الحسن والتحلي باآلداب العامة ؛

- التعاون مع الفريق ومشاركته لتحقيق األهداف املحددة من طرف 

املؤسسة ؛
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املحافظة على  في  الشخصية واملساهمة  النظافة  الحرص على   -

نظافة فضاءات املؤسسة، مع األخذ بعين االعتبار درجة إعاقتهم 

واستقالليتهم ؛

- االلتزام بعدم التقاط الصور وتسجيل املواد املرئية غو املسموعة 

املؤسسة  إدارة  وموافقة  علم  دون  كانت  وسيلة  بأي  نشرها  غو 

واألشخاص املعنيين بها ؛

- عدم االحتفاظ باألطعمة داخل الفضاءات املخصصة ألأراض 

غخرى أير اإلطعام ؛

- االمتناع عن تقديم غي معلومات تتعلق بوضعية املستفيدين من 

خدمات املؤسسة للغير ؛

- احترام القرارات والتدابير واإلجراءات التي تتخذها اإلدارة فيما 

يخص توزيع املستفيدين على الغرف واملراقد والبيوتات بالنسبة 

ملؤسسات الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء ؛

- تجنب غي اض3راب في السلوك غو إحداث ضوضاء غو إزعاج ناتج 

عن موسيقى غو تلفاز غو محادثة غو استعمال غية آلة غو جهاز من 

شأنه امل2 بسكينة الفضاء ليال غو نهارا ؛

- عدم مغادرة املؤسسة دون إذن من اإلدارة غو عدم العودة إلى 

املؤسسة بعد انقضاء مدة اإلذن ؛

- اإلبالغ عن غي ع3ل غو تلف في تجهيزات املؤسسة ؛

- االمتناع عن استعمال غي جهاز أازي غو كهربائي من شأنه غن 

يشكل خ3را غو ضررا على صحتهم.

املادة)14

يجب على املستفيدين غن يودعوا بمجرد ولوجهم إلى مؤسسات)

غأراضهم وممتلكاتهم  الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء،)

لدى إدارة املؤسسة مقابل وصل.

املادة)15

يمكن للمستفيد غن ي3لب من اإلدارة غن تأذن له بمغادرة املؤسسة)

لقضاء)بعض األأراض غو زيارة غحد األقارب.

لإلدارة غن تمتنع عن منح اإلذن للمستفيد بمغادرة املؤسسة،)

غو غن مغادرته) إذا الحظت غن وضعه الشخ�ضي ال يسمح له بذلك،)

للمؤسسة تشكل خ3را عليه.

املادة)16

يجب على كل من يرأب في زيارة املستفيد باملؤسسة غن يحصل)

على إذن تسلمه اإلدارة،)بعد موافقة املستفيد.

تتم الزيارة داخل الفضاءات املخصصة لهذا الغرض.

ألسباب) مؤقتة،) بصفة  الزيارات  تعليق  املؤسسة  يمكن إلدارة 

تتعلق بعرقلة السير العادي للمؤسسة غو اإلضرار بصحة غو سالمة)

املستفيد.

املادة)17

املؤسسة) إلدارة  شكاية  تقديم  يمثله،) من  غو  للمستفيد  يمكن 

وكيفيات) احترام شروط  عدم  غو  املؤسسة،) عمل  سير  بخصوص 

تقديم الخدمات،)غو اإلخالل بمقتضيات هذا النظام الداخلي.

والتحقق) ودراستها،) يتولى املدير تلقي الشكاية،) ولهذا الغرض،)

غيام من تاريخ) ()10( داخل غجل ال يتعدى عشرة) والبت فيها،) منها،)

تقديمها،)مع إخبار املشتكي بمآل شكايته واإلجراء)املتخذ في شأنها.

املادة)18

يرتكبها) الداخلي  النظام  هذا  ملقتضيات  مخالفة  كل  على  يترتب 

غحد املستفيدين ت3بيق العقوبات التأديبية التالية،)حسب جسامة)

املخالفة):

غ()اإلنذار الشفوي)؛

ب()التوبيخ)؛

ج()ال3رد.

أير غنه ال يمكن إصدار عقوبة ال3رد إال بعد غخذ رغي املؤس2.

املادة)19

لجنة) املستفيدين من لدن،) يتم البت في املخالفات التي يرتكبها،)

تأديبية تتألف من):

- مدير املؤسسة غو من يمثله، رئيسا ؛
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- طبيب املؤسسة ؛

- ممثل عن هيئة التأطير االجتماعي العضو في لجنة التتبع والرقابة ؛

-)ممثل عن املستفيدين العضو في لجنة التتبع والرقابة)؛

-)ممثل عن األسر العضو في لجنة التتبع والرقابة،)إن وجد.

املادة)20

شأن) في  تقريرا  املخالفة،) حسب جسامة  املؤسسة،) إدارة  تعد 

مخالفة املستفيد ملقتضيات هذا النظام الداخلي وذلك بعد االستماع)

إليه.

التأديبية) اللجنة  إلى  السابقة  الفقرة  في  املذكور  التقرير  يوجه 

داخل غجل خمسة))5()غيام من تاريخ االستماع إلى املعني باألمر.

املعني) بإعذار  بالتقرير،) توصلها  فور  التأديبية،) اللجنة  تقوم 

ودعوته إلى املثول غمامها قصد االستماع إليه حول األفعال املنسوبة)

إليه داخل غجل ال يقل عن عشرة))10()غيام من تاريخ التوصل باإلعذار.

لحضور) يختاره  شخص  بأي  االستعانة  باألمر  للمعني  يمكن 

جلسات االستماع.

باألمر، املعني  إلى  االستماع  بعد  قرارها  التأديبية  اللجنة   تتخذ 

األجل املنصوص عليه في) غو امتناعه عن املثول غمامها بعد انقضاء)

الفقرة الثالثة من هذه املادة،)ويبلغ املعني باألمر بالقرار املتخذ،)داخل)

غجل ال يتعدى خمسة))5()غيام.

املادة)21

يتم إطالع املستفيدين والعاملين باملؤسسة واملتدخلين الخارجيين)

الوسائل) بكل  الداخلي  النظام  هذا  مضمون  على  معها،) املتعاملين 

املتاحة،)ال سيما عبر):

- وضعه رهن إشارة املعنيين لدى اإلدارة لالطالع عليه ؛

- تعليق موجز عنه في األماكن املخصصة لإلعالنات ؛

يمثله بمضامينه وشرحه وتفسيره عند  غو من  املستفيد  إخبار   -

االقتضاء.

املادة)22

ذلك، إلى  الضرورة  دعت  كلما  الداخلي  النظام  تعديل   يمكن 

وال سيما في الحاالت التالية):

املؤسسة طرف  من  املقدمة  الخدمات  طبيعة  في  تغيير  وقوع   - 

غو مرافقها ؛

- قبول ولوج فئات جديدة ؛

معاينة  بعد  والرقابة  التتبع  لجنة  غو  املدير  غو  املؤس2  طلب   -

صعوبات تعترض السير العادي للمؤسسة.

توجه نسخة من النظام الداخلي بعد تعديله إلى السل3ة الحكومية)

للنصوص) التحقق من م3ابقته  بالتنمية االجتماعية قصد  املكلفة 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)23

من) (24 املادة) في  عليها  املنصوص  والرقابة  التتبع  لجنة  تجتمع 

)4()مرات في السنة وكلما) غربع) (،65.15 القانون السالف الذكر رقم)

دعت الضرورة إلى ذلك،)بمبادرة من رئيسها.

 توجه االستدعاءات مصحوبة بالوثائق املتعلقة بالنقط املدرجة

في جدول األعمال إلى كل عضو من غعضاء)اللجنة بكل الوسائل التي)

تثبت التوصل بها،)بما في ذلك الوسائل اإللكترونية،)وذلك داخل غجل)

خمسة عشر))15()يوما على األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع.

املادة)24

بصفة صحيحة بحضور ثلثي غعضائها) تنعقد اجتماعات اللجنة،)

يوجه رئيسها) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني،) على األقل،)

غيام على األقل من التاريخ) ()10( الدعوة النعقاد اجتماع ثان عشرة)

املقرر لالجتماع األول ويكون هذا االجتماع صحيحا مهما كان عدد)

األعضاء)الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بصفة صحيحة بأألبية غصوات غعضائها)

الحاضرين،)وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه)

الرئي2.

توقيع املديرتوقيع املؤس2
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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.


