
العدد العدد 22
السالسّنة السنة السّادسة واألربعونادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 19  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 15  أبريل سنة  أبريل سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  320050  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
أول ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 29 نــوفــمـــبــر ســنــة2008
الـذي يــحــدد األحـكــام الــعـامــة اHــتـعــلـقــة بــكـيــفــيـات تــنــظـيم
و�ـــارســــة رقـــابــــة الـــفــــعـــالــــيـــة الــــطـــاقــــويـــة لألجــــهـــزة ذات
االسـتـعـمـال اHـنـزلي اخلاضـعـة لـلـقـواعـد اخلاصـة بـالـفـعـالـية

rشتغلة بالطاقة الكهربائيةHالطاقوية وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم  05 - 16 اHــــــؤرخ فـي أول ذي احلــــــجـــــة
rـــذكــور أعالهHــوافق 11 يــنـــايـــر ســـنــة 2005 واHعــام 1425 ا
يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـطــبـيـق كـيـفــيـات وسم الــثالجـات
واجملـمــدات واألجـهــزة اHـشـتــركـة ذات االسـتــعـمــال اHـنـزلي
اخلـاضـعـة لـلـقـواعـد اخلـاصـة بـالـفـعـالـيـة الـطـاقـويـة واHـزودة
حصـرا من شبـكة تـوزيع الـطاقـة الكـهربـائيـة ذات التـوتر

اHنخفضr وكذا شروط عرضها للبيع في السوق.

كـمــا يـضـبط األصــنـاف ويـعـدّ �ــوذج الـبـطــاقـيـة وكـذا
الوثائق التقنية اHتصلة بها.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــجب أن تــكـــون اHــنــتــوجــات اHــذكــورة في
اHـــادة األولـى أعالهr عـــنــــدمـــا تـــكـــون مــــعـــروضـــة لــــلـــبـــيع أو

لإليجار أو للبيع باإليجار:
- مـــزودة بـــبـــطــاقـــيـــة تـــبــW عـــلى اخلـــصـــوص مـــقــدار

rادة 3 أدناهHاستهالكها من الطاقة ومطابقة ألحكام ا
- مــرفـــقـــة بـــبـــطـــاقـــة مــعـــلـــومـــات تـــوضح الـــبـــيـــانــات
الــواردة في الــبــطــاقـيــة اHــذكــورة أعاله ومــطـابــقــة ألحــكـام

اHادة 4 أدناه.

اHــادة اHــادة 3 :  : يـــجـب أن تــطـــابـق الــبـــطـــاقـــيـــة اHـــنـــصــوص
عـلـيـهـا في اHادة 2 أعاله الـنـموذج اHـبW في اHـلحق األول.
ويــجـب أن تــمأل حـــسب الــبـــيــانـــات اHــوضـــحــة في اHـــلــحق
األول بهـذا القـرار وفي الـقرار الـوزاري اHـشتـرك اHؤرخ
في 29 نـوفـمبـر سـنة 2008 الذي يـحدد تـصـنيف الـفـعالـية
الــطــاقـويــة لألجــهــزة  ذات االسـتــعــمــال اHـنــزلي اخلــاضــعـة
للـقواعـد اخلاصـة بالـفـعالـية الـطاقـوية واHـشـتغـلة بـالطـاقة

الكهربائية.

يجب أن تمأل اخلانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و10
من البطاقية. وتمأل اخلانتان 4 و9 على سبيل االختيار.

وزارة الطاقة وا@ناجموزارة الطاقة وا@ناجم
قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 25 ص صــــــفــــــر عر عــــــامام 1430 اH اHــــوافق وافق 21 ف فــــــبــــــرايرايــــــر
ســــــنــــة ة r2009 ي يــــــتــــــعــــــلق بلق بــــــالالــــــوسم الوسم الــــــطــــــاقاقــــــوي لوي لــــــلــــــثـالجالجــــاتات
واجملواجملــــــمــــــدات واألجدات واألجــــــهــــــزة اHزة اHــــــــشــــــتــــــركركــــــة ذات االسة ذات االســــــتــــــعــــــمــــــالال
اHاHــــــنــــــــزلي اخلزلي اخلــــــاضاضــــــعــــــة لة لــــــــلــــــقــــــواعواعــــــد اخلد اخلــــــاصاصــــــة بة بــــــــالالــــــفــــــعــــــالالــــــيــــــة

الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإن وزير الطاقة وا
- �ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القـعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفـمبر سنة 2008

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اHـؤرخ في 22 ربيع الـثـاني عام 1411 اHـوافق 10 نوفـمـبر
ســنــة  1990 واHــتــعــلـق بــوسم اHــنــتــوجـــات اHــنــزلــيــة غــيــر

rالغذائية وعرضها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 16 اHؤرخ
في أول ذي احلـجـة عام 1425 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنـة 2005
الـذي يحـدد القـواعد اخلـاصـة بالـفعـاليـة الـطاقـوية اHـطبـقة
عـلى األجهـزة اHـشتـغـلة بـالـكهـربـاء والغـازات واHـنتـوجات

rادة 7 منهHال سيما ا rالبترولية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اHـؤرخ في 27 شـعـبـان عـام 1428 اHـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا 

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 5
ذي الـقـعـدة عـام  1429 اHـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة 2008 الـذي
يحـدد األجهـزة وأصناف األجـهزة ذات االستـعمـال اHنزلي
اخلاضـعـة للـقواعـد اخلاصـة بالـفعـاليـة الطـاقويـة واHشـتغـلة

rبالطاقة الكهربائية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
أول ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 29 نــوفــمـــبــر ســنــة2008
الــذي يـحــدد تـصــنـيف الــفـعــالــيـة الــطـاقــويـة لألجــهـزة ذات
االسـتـعـمـال اHـنـزلي اخلاضـعـة لـلـقـواعـد اخلاصـة بـالـفـعـالـية

rشتغلة بالطاقة الكهربائيةHالطاقوية وا

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
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rورّد وعنوانهHاسم ا -

rعالمة اجلهاز -

rوصف عام للمنتوج �ا يسمح بتعريفه -

rوعـــنــــد االقـــتـــضـــاء فـي شـــكل رســـوم rــــعـــلـــومـــاتHا -
rـنـــتوجHــواصــفــات األســاسـيـة لـتـصـمـيم اHــتــعــلــقــة بـاHا
وال سـيما العنـاصر التي تؤثـر تأثيرا بـالغا في استهالكه

rللطاقة

- تـقارير التـجارب والقـياسات اHنـجزة على �وذج
واحــد طـبـقـا لإلجـراءات احملــددة �ـوجب األنـظـمــة الـتـقـنـيـة

اHذكورة في اHادة 7 أدناه.

إذا كـانت اHـعــلـومـات تـعــني �ـوذجـا خــاصـا من جـهـاز
مشـتـرك   احلـصـول عـلـيهـا بـنـاء عـلى حـسـاب عـلى أساس
مـواصـفـات الـتـصـمـيـم و/أو عـلى أسـاس الـتـقـديـر انـطالقـا
مـن أجـهـزة مــشـتـركــة أخـرىr فـإن الــوثـائق يــجب أن تـقـدم
تـــــفــــصــــيـال بــــتــــلـك احلــــســـــابــــات و/أو الــــتـــــقــــديــــراتr وكــــذا
الــتــجــارب اHــنــجــزة قــصــد فــحص مــدى صــحــة احلــســابــات

اHنجزة.

اHــادة اHــادة 7 :  : حتـــدد اHــعـــلـــومـــات اHـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا في
الـبـطاقـيـة وفي بـطاقـة اHـعـلـومات اHـذكـورتـW في اHادة 2
أعاله وكــذا اHـعــلـومــات الـواردة في الــوثـائق اHــذكـورة في

اHادة 6 أعالهr طبقا لألنظمة التقنية اHعمول بها.

اHادة اHادة 8 :  : يسـهر األعوان اHـكلـفون بالـرقابة اHـؤهلون
قانونا على التـطبيق الصارم لهذا القرار طبقا للتشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

9 :  : يــســري مــفــعــول هــذا الــقــرار بــعــد ثــمــانــيـة اHـادة اHـادة 
عــــشــــر (18) شــــهـــــرا من نــــشـــــره في اجلـــــريــــدة الــــرســـــمــــيــــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHـادة اHـادة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 21
فبراير سنة 2009.

شكيب خليلشكيب خليل

يــزود الــصـــانع أو وكــيـــله بــالـــبــطــاقـــيــةr أو إن تــعــذر
ذلكr كـل شـــخص يـــعــــرض عـــلى اHــــســـتـــهـــلـك أحـــد األجـــهـــزة

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

يــجب أن تــوضع الــبــطــاقــيــة عـلـى اجلــزء الـعــلــوي من
الــوجـه األمــامي من اجلــهـــاز بــالــصــورة الــتـي تــكــون فــيــهــا

مرئية بوضوح.

اHـادة اHـادة 4 :  : يــتم إعـداد بــطــاقـة اHــعـلــومــات عن اHـنــتـوج
اHنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 2 أعاله وعرضـهـا طـبـقـا ألحـكام

اHلحق الثاني بهذا القرار.

يـزود الــصـانـع أو وكـيــله بـبــطـاقــة اHـعــلـومـاتr أو إن
تـعذر ذلكr كل شخص يـعرض على اHـستهـلك أحد األجهزة

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

وتــــوضـع في مــــتـــــنــــاول الــــشــــاري احملـــــتــــمل مـن قــــبل
الشـخص الـذي يعـرض اجلـهاز لـلـبيع أو لإليـجـار أو للـبيع

باإليجار.

و�ـــكـن أن تــــكـــون جــــزءا مـن كـــراســــة أو دلــــيل أو أي
سند �اثل آخر.

5 : : إذا كـــان أحـــد األجــــهـــزة اHـــذكـــورة في اHـــادة اHــادة اHــادة 
األولـى أعاله مـــــعــــروضــــا لـــــلــــبــــيـع أو لإليـــــجــــار أو لــــلـــــبــــيع
بـاإليــجـار بــواســطـة وســيـلــة اتـصــال في شــكل مـطــبـوع أو
مـكـتـوبr أو بـأي وسـيـلـة أخـرى يـفـتـرض فـيـهـا أنّ الـزبـون
احملتمل ال �كنه رؤية اجلهازr مثل عرض مكتوب أو دليل
الـبــيع عن طــريق اHــراســلـة أو اإلعالنــات اإلشــهـاريــة عــبـر
االنـتــرنت أو أي وســيــلـة اتــصــال إلـكــتــرونـيــة أخــرىr فـإنّ
وسـيلـة االتصـال هذه تـشـتمل عـلى اHعـلومـات الواردة في

اHلحق الثالث بهذا القرار.

اHــادة اHــادة 6 : : تــشــتــمـل الــوثــائق الـــتــقــنــيـــة اHــذكــورة في
الـــــقــــرار الـــــوزاري اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرخ في 29 نـــــوفــــمـــــبــــر
سـنة 2008 الذي يـحـدد األحـكام الـعـامـة اHـتعـلـقـة بكـيـفـيات
تـنـظيم و�ـارسة رقـابـة الفـعـاليـة الطـاقـوية لألجـهزة ذات
االسـتـعـمـال اHـنـزلي اخلاضـعـة لـلـقـواعـد اخلاصـة بـالـفـعـالـية
الــطـاقــويـة واHــشـتــغـلــة بـالــطـاقــة الـكــهـربــائـيــة الـتي يــقـوم
الــصــانع أو وكــيـــلهr أو إن تــعــذر ذلكr كـل شــخص يــعــرض
عــلى اHـــســتـــهــلك أحـــد األجــهـــزة اHــذكـــورة في اHــادة األولى
rبـالــرقـابـة WــكـلــفـHبــوضـعـهــا في مـتــنـاول األعـوان ا rأعاله

على اHعلومات اآلتية :
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اHلحق األولاHلحق األول

البطاقيةالبطاقية

1  - تكون البطاقية مطابقة للنموذج اآلتي :
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2 - حتدد ألوان البطاقية بالطريقة اآلتية :
rاألصــفـر rاألحـمــر الـوردي rاألزرق اخملــضــر : CMYK

األسود.
r70% أحمر وردي r0 : 0% أزرق مخضرX07 : مثال

100% أصفرr 0% أسود.

األسهم :األسهم :
X0X0 : �A� أ

70X0 : �B� ب
30X0 : �C� ج
00X0 : �D� د

03X0 : �E� هـ
07X0 : �F� و

0XX0 : �G� ز
X070 : لون التأطير

يكون لـون خلفـية الـسهم الذي يـبW صـنف الفعـالية
الطاقوية باألسود.

ويكون النص كله باألسود على خلفية بيضاء.
3 - يـــجب أن تــكــون مــقــاســات الـــبــطــاقــيــة مــطــابــقــة

للتعليمات الواردة في اHلحق 5.
4 - تشتمل البطاقية على البيانات اآلتية :

rورّد أو عالمتهHاسم ا - .I
II. - مرجع النموذج الذي يعده اHورّد.

III. - يـتم تـصـنـيف �ـوذج جـهـاز مـا حـسب فـعـاليـته
الـطـاقـويــة طـبـقــا لـلـبــيـانـات الـواردة فـي الـقـرار الـوزاري
اHـشــتــرك اHـؤرخ في 29 نـوفــمــبـر ســنـة 2008 الــذي يـحـدد
تـصـنـيف الـفـعــالـيـة الـطـاقـويـة لألجـهـزة  ذات االسـتـعـمـال
اHـنــزلي اخلـاضـعـة لــلـقـواعـد اخلــاصـة بـالـفــعـالـيـة الــطـاقـويـة
واHــشــتــغــلـة بــالــطــاقــة الـكــهــربــائــيـة. ويــرد الــفــهــرس الـذي
يـتـضـمن احلـرف اHـتـعـلق بـتـصـنـيف اHـنـتـوج في مـسـتوى

علوّ السهم اHوافق له. 
A+ ويجب أن يكون احلرف الذي يشير إلى األجهزة
و ++A مـطابقا لـلرسمـW اHبينـW أدناه ويوضع في نفس
اHــوقع الـذي يـوضع فــيه احلـرف الــذي يـشـيــر إلى األجـهـزة

.A من الصنف

V. - تـقــديــر االسـتــهالك الــســنـوي مـن الـطــاقــة الـذي
يحدد طـبقا Hـنهـجيات الـقيـاس اHبيـنة في اHادة 7 ويـعبّر

عنها بالكيلو واط في الساعة سنويا.
VI. - مـــقــدار احلــجم الـــكــامل لـــكل األقــســـام الــتي بال

جنوم في مفهوم األنظمة التقنية اHذكورة في اHادة 7.
VII. - مـقـدار احلــجم الـكـامل لـكـل أقـسـام حـفظ اHـواد

الـغـذائـية اجملـمـدة واHـصـنـفـة عـلى األقل "جنـمـة واحدة" في
مفهوم األنظمة التقنية اHذكورة في اHادة 7.

VIII. - عدد جنـوم قسم حـفظ اHـواد الغـذائـية اجملـمدة

احملــددة طـــبــقـــا لألنـــظــمــة الـــتــقـــنــيـــة اHــذكـــورة في اHــادة 7.
ومـتى كــان هـذا الـقــسم "بال جنـوم" فــإن هـذه اخلـانــة تـبـقى

فارغة.
IX. - مـسـتـوى الـضـجـيج الـذي يـصـدره اجلـهـازr عـلى

سبيل االختيار.
X. - مـــرجع الـــنـــظـــام الـــتـــقــنـي اHـــســـتـــعــمـل لـــقـــيــاس

استهالك الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الثانياHلحق الثاني

بطاقة اHعلومات بطاقة اHعلومات 

تـشتمل البـطاقة عـلى اHعلومـات الواردة أدناه التي
يــجـب أن تــقــدم حــسب الــتــرتــيب اHــبــW. و�ــكن أن تــقــدم
هـــذه اHــعـــلـــومـــات في شـــكل جـــدول يـــشـــمل مـــجـــمــوعـــة من

األجهزة اHورّدة من اHورّد نفسه.
rأو اسم وكيله r1 - اسم الصانع أو عالمته

2 - مرجع النموذج الذي يحدده اHورّد.
3 - نوع اجلهازr اHفهرس طبقا للملحق الرابع. 

r4 - تـصـنــيف الـنــمـوذج حـسب فــعـالــيـته الـطــاقـويـة
طــبــقـا لــلــبـيــانــات الـواردة فـي الـقــرار الــوزاري اHـشــتـرك
اHـؤرخ في 29 نـوفــمــبـر ســنـة 2008 الـذي يــحــدد تـصــنـيف
الــفـعــالـيــة الـطــاقـويــة لألجــهـزة  ذات االســتـعــمـال اHــنـزلي
اخلاضـعـة للـقواعـد اخلاصـة بالـفعـاليـة الطـاقويـة واHشـتغـلة
A ++ عـــلـى ســـلّـم يـــتــــراوح من rبـــالــــطــــاقـــة الــــكــــهـــربــــائــــيــــة
(اقتـصادي جدا) إلـى "ز" (قلـيل االقتـصاد). وعـندمـا تكون
هذه اHعلومـات واردة في جدولr فإنه �كن التعـبير عنها
A++ شــــريـــطـــة أن يـــظــــهـــر الـــتـــصــــنـــيف من rبــــشـــكل آخـــر

(اقتصادي جدا) إلى "ز" (قليل االقتصاد) بوضوح.
rعـلومات مـقدمـة في شكل جدولH5 - عنـدما تكـون ا
وتكون بعض األجهزة الواردة فيه قد نالت "عالمة اجلودة
الـبــيـئــويــة" فـإن هــذه اHـعــلـومــة األخــيـرة �ــكن أن تـرد في
خانة عنوانهـا "عالمة اجلودة البيئوية" التي يوضع عليها

 rشعار العالمة
IV. - �ـكن أن تــوضع الـعالمــة الـبــيـئــويـة بــالـنــسـبـة

لألجهزة التي حتوز ذلك.
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6 - االستـهالك من الـطـاقة اHـعـبر عـنه بـالكـيـلو واط
في الساعة سنويا.

7 - احلــجـم الــكـــامل لــقـــسم تــخـــزين اHـــواد الــغـــذائــيــة
الطازجة (5° درجات مئوية).

ال تـمأل هـذه اخلـانـة بـالـنـسـبـة لألجـهـزة اHـنـتـميـة إلى
الصنفW 8 و9 احملددتW في اHلحق الرابع أدناه.

8 - احلــجـم الــكـــامل لــقـــسم تــخـــزين اHـــواد الــغـــذائــيــة
اجملــمّـدة وقــسم الــتـبــريــد عـنــد االقــتــضـاءr طــبــقـا لألنــظــمـة
التقـنية اHبـينة في اHادة 7. وال تمأل هذه اخلـانة بالـنسبة
لألجـهــزة اHـنــتـمــيـة إلى األصــنـاف 1 و2 و3. أمـا بــالــنـســبـة
لألجــهـزة اHــنـتـمــيـة إلى الــصـنف الــثـالثr فــإنه يـتـم بـيـان
احلــجـم الــكــامل "لــقــسم اجلــلــيــد". وأمــا بــالــنـســبــة لـألجــهـزة
rـلحق الرابعH2 و10 احملددين في ا Wنتـمية إلى الـصنفHا

فإنه يتم بيان احلجم الكامل جلميع األقسام. 
9 - عــدد الـنــجــومr عـنــد االقــتـضــاءr بـالــنــسـبــة لــقـسم

حفظ اHواد الغذائية اجملمّدة. 
10 - �ـــــكـن إضــــــافــــــة إشـــــارة "بــــــارد مــــــهــــــوّى"r عــــــنـــــد

االقتضاء.
11 - وقـت رفـع درجــــــــــة احلـــــــــــرارة اHــــــــــعـــــــــــبّــــــــــر عــــــــــنـه

بالساعات.
12 - "طــاقـة الــتـجــمـيــد" اHــعـبــر عـنــهـا بــالـكــيـلــوغـرام

في 24 ساعة (كغ / 24 سا).
13 - نـوع الـبــيـئـة. وتـكــون هـذه اHـعـلـومــة اخـتـيـاريـة

إذا كان اجلهاز من صنف "معتدل".
14 - قــــيــــاس الـــــضــــجــــيـج. وتــــكـــــون هــــذه اHــــعـــــلــــومــــة

اختيارية.
15 - إذا كــــان الـــنــــمــــوذج مـــصــــنـــعــــا قــــصـــد تــــركــــيـــبه

مندمجاr فإنه يجب ذكر ذلك.
فيمـا يخص جـهاز يـشتـمل على أكـثر من قـسم حلفظ
اHــواد الــغـــذائــيــة الــطــازجـــة وقــسم حلــفـظ اHــواد الــغــذائــيــة
اجملــمــدةr فــإنه �ــكن ضم اخلــانــات اإلضــافــيـة إلـى احلـاالت7
و8 و9 و10 و11 و12 و13 بـــالـــنـــســـبـــة لــــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتي
تــخص األقــســام اإلضـــافــيــة. وإذا كــانت درجــة احلــرارة في
قـسم مــا ال تـوافق نـظــام الـتـصـنــيف بـواسـطــة الـنـجـوم أو
درجـــة احلــرارة الـــعـــاديـــة في قـــسم حـــفظ اHـــواد الـــغـــذائـــيــة
الــطــازجـة (5 درجــات مــئــويــة) فــإنـه يــجب تــوضــيح درجــة

احلرارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الثالثاHلحق الثالث

البيع عن طريق اHراسلةالبيع عن طريق اHراسلة
وغيرها من أنواع البيع اHسافيةوغيرها من أنواع البيع اHسافية

تـشتمل كـراسات البيع عن طـريق اHراسلـة وغيرها
من وسائل االتصال اHـطبوعة عن بـعدr اHذكورة في اHادة

 5 مــن هــــــذا الــــــقـــــرارr عــــــلى اHــــــعـــــلـــــومــــــات اآلتــــــيـــــة

احملــددة في اHــلـــحق الــثــاني واHــعــروضـــة حــسب الــتــرتــيب
أدناه :

r1. صنف الفعالية الطاقوية
r2. استهالك الطاقة

3. احلــــجـم الــــكـــــامل لـــــقـــــسم حـــــفظ اHـــــواد الـــــغــــذائـــــيــــة
rالطازجة

rواد الغذائية اجملمدةH4. احلجم الكامل لقسم حفظ ا
r5. عدد النجوم

6. الضجيج وتكون هذه اHعلومة اختيارية.
إذا   الـتـزويـد �ـعـلـومــات أخـرى أيـضـاr فـإنـهـا تـقـدم
بالشـكل احملدد في اHـلحق الـثاني وتـكون متـضمـنة حسب
الـترتيب احملـدد للبطـاقة. ويجب أن يـضمن حجم احلروف
اHــســتـعــمــلــة لـطــبــاعـة اHــعــلـومــات اHــذكـورة أعاله ونــوعــهـا

مقروئيتها اجليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

األصنافاألصناف
تـــصــــنف األجـــهــــزة اHـــشــــمـــولـــة بــــهـــذا الـــقــــرار ضـــمن

"األصناف" اآلتية :
1. الثالجات اHـنزلية بال أقسام وذات درجة احلرارة

rنخفضةHا
2. الـثالجـات اHـنـزلـيـة بـأقـسـام من 5 درجـات مـئـويـة

rو/أو 10 درجات مئوية
3. الثالجـات اHنـزليـة ذات درجة احلـرارة اHنـخفـضة

rبال جنوم
4. الثالجـات اHنـزليـة ذات درجة احلـرارة اHنـخفـضة

r(*) "جنمة واحدة"
5. الثالجـات اHنـزليـة ذات درجة احلـرارة اHنـخفـضة

r(**) "جنمتان"
6. الثالجـات اHنـزليـة ذات درجة احلـرارة اHنـخفـضة

r(***) "ثالث جنوم"
7. الثالجـات - اجملــمّدات اHـنزلـيـة بأقـسام الـتـجمـيد

r(***) *
r8. مجمّدات - خزائن منزلية
r9. مجمّدات - خزنات منزلية

10. ثالجـات ومـجـمّــدات مـنـزلـيـة تـشـتـمل عـلى أكـثـر

من بابrW أو أجهزة أخرى غير موصوفة أعاله.



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22 12
19 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1430 هـ هـ

15 أبريل سنة  أبريل سنة 2009 م م

اHلحق اخلامساHلحق اخلامس
قياس البطاقيةقياس البطاقية


