
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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قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 25 ص صــــــفــــــر عر عــــامام 1430  اH  اHــــوافق وافق 21 ف فــــــبــــــرايرايــــر
سـنةنة r2009 يتr يتـعلق بعلق بـالوسم الالوسم الـطاقطاقـوي Hكوي Hكـيفيفـات الهواءات الهواء
ذات االسذات االسـتـعـمـال اHال اHـنـزلزلـي اخلي اخلـاضاضـعـة  لة  لـلـقـواعواعـد اخلد اخلـاصاصـة
بالفعالية الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.بالفعالية الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإن وزير الطاقة وا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 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

- 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
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 - 16 اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
 1425اHـوافق 11 يـنـايـر سـنـة 2005 واHـذكـور أعالهr يـهـدف

هــذا الـقــرار إلى تــطـبــيق كـيــفــيـات وسم مــكـيــفـات الــهـواء
ذات االســـتـــعـــمــــال اHـــنـــزلي اخلــــاضـــعـــة لـــلــــقـــواعـــد اخلـــاصـــة
بـالــفـعـالــيـة الـطــاقـويــة واHـزودة حـصــرا من شـبــكـة تـوزيع
الطـاقـة الـكـهربـائـيـة ذات الـتـوتر اHـنـخـفضr وكـذا شروط

عرضها للبيع في السوقr باستثناء :

- األجـهـزة الـتي �كـن أن تشـتـغل �ـصـادر أخرى من
الـطــاقـة غــيــر تـلك الــتي تــزود بـهــا شــبـكــة تــوزيع الـطــاقـة

rنخفضHالكهربائية ذات التوتر ا

rائيةHائية - اHائية واHاألجهزة الهوائية - ا -

- الــوحـدات ذات قـــوة الــتــثــلـيـج الــتي تـفـوق 12
كيلو واط.

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:

- مــزودة بـــبــطــاقــيـــة مــطــابــقـــة ألحــكــام اHــادة 3 أدنــاه
rعلى اخلصوص مقدار استهالكها من الطاقة Wتب

- مــرفـــقـــة بـــبـــطـــاقـــة مــعـــلـــومـــات تـــوضح الـــبـــيـــانــات
الــواردة في الــبــطــاقـيــة اHــذكــورة أعاله ومــطـابــقــة ألحــكـام

اHادة 4 أدناه.

اHــادة اHــادة 3 :  : يـــجـب أن تــطـــابـق الــبـــطـــاقـــيـــة اHـــنـــصــوص
علـيهـا في اHادة 2 أعاله الـنـموذج اHـبيّن 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.
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يجب أن تـمأل اخلانات 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و9 و13
من البطـاقيةr وكـذا اخلانتان 10 و11 فيـما يخص األجهزة
اHــزودة بـــوظــيــفـــة الــتــدفـــئــة. وتــمأل اخلـــانــتــان 4 و12 عــلى

سبيل االختيار.

يـزود الصانع أو وكـيله بالـبطاقـيةr أو إن تعذر ذلك
كل شــــخـص يـــعــــرض عــــلى اHــــســــتــــهــــلك أحــــد اHــــنــــتــــوجـــات

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

يـجب أن تـوضع الـبـطـاقــيـة في خـارج اجلـزء الـعـلـوي
أو األمامي مـن اجلهـاز بالـصـورة التي تـكـون فيـهـا مرئـية

بوضوح.

اHــادة اHــادة 4 : : يــتم إعـــداد بــطــاقــة اHــعـــلــومــات اHــنــصــوص
عـــلــيــهــا في اHــادة 2 أعاله وعـــرضــهــا طــبــقـــا ألحــكــام اHــلــحق

الثاني بهذا القرار.

يـزود الــصـانـع أو وكـيــله بـبــطـاقــة اHـعــلـومـاتr أو إن
تـعذر ذلك كـل شخص يـعرض عـلى اHـستـهـلك أحد األجـهزة

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.

r9يـــــجـب أن تــــــمأل اخلــــــانـــــات 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و
وكــــذا اخلــــانــــتـــان 10 و11 فــــيـــمــــا يــــخـص األجــــهــــزة اHـــزودة
بـوظـيـفـة الــتـدفـئـة. وتـمأل اخلـانـات 4 و12 و13 عــلى سـبـيل

االختيار.

5 :  : إذا كـــان أحـــد األجــــهـــزة اHـــذكـــورة في اHـــادة اHــادة اHــادة 
األولـى أعاله مـــــعــــروضــــا لـــــلــــبــــيـع أو لإليـــــجــــار أو لــــلـــــبــــيع
بــاإليـــجــار بــواســطـــة وســيــلـــة اتــصــال مـــســافــيـــة في شــكل
مــطـبــوع أو بـأي وســيـلـة أخــرى ال تـســمح لـلــزبـون احملــتـمل
بــرؤيـــة اجلــهــازr وال ســـيــمــا مـــنــهــا دلـــيل الــبــيـع عن طــريق
اHراسلة أو اإلعالنات اإلشـهارية بوسيلة إلكترونيةr فإن
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

الـطـاقـوية واHـشـتـغلـة بـالـطاقـة الـكـهربـائـيـةr التي يـضـعـها
الــصــانع أو وكــيـــلهr أو إن تــعــذر ذلكr كـل شــخص يــعــرض
عــلى اHـــســتـــهــلك أحـــد األجــهـــزة اHــذكـــورة في اHــادة األولى
أعالهr فـي مـــتـــنــــاول األعـــوان اHـــكــــلـــفـــW بــــالـــرقـــابــــةr عـــلى

اHعلومات اآلتية :
rورّد وعنوانهHاسم ا -

rعالمة اجلهاز -
rوصف عام للمنتوج �ا يسمح بتعريفه -

rوعـــنــــد االقـــتـــضـــاء فـي شـــكل رســـوم rــــعـــلـــومـــاتHا -
rــواصــفــات التـقـنـيـة الـرئـيسـيـة لـلـنـموذجHــتــعــلـقــة بــاHا
وال سـيما العنـاصر التي تؤثـر تأثيرا بـالغا في استهالكه

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

rادة 7 أدناهHذكورة في اHا
- عـــنـــدمـــا تـــكـــون اHـــعـــلـــومــات تـــعـــنـي تـــشــكـــيـــلـــة من
الـــنـــمـــاذج اخلــــاصـــة تـــســـتـــنــــد إلى حـــســـابـــات قــــائـــمـــة عـــلى
الـتـصمـيم و/أو الـتـقديـر لـتشـكـيالت موجـودةr فـإنه يجب
تـقــد» تـفــصــيل بـتــلك احلــسـابــات و/أو الـتــقـديــراتr وكـذا

rنجزة قصد فحص مدى صحة احلساباتHالتجارب ا
- طريقة االستعمالr عند االقتضاء.

اHـادة اHـادة 7 :  : حتدد الـتـعـاريف اHـتـعـلـقـة �ـكـيـفـات الـهواء
التي تدخـل ضمن مجـال تطـبيق هـذا القـرارr واHعـلومات
اHــنـصـوص عــلـيـهــا في الـبـطــاقـيـة وفي بــطـاقـة اHــعـلـومـات
اHذكـورتـW في اHادة 2 أعاله وكـذا اHـعلـومـات الواردة في
الــــوثــــائق اHــــذكــــورة في اHــــادة 6 أعالهr طــــبــــقــــا لألنــــظــــمـــة

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) شــــهــــرا من نــــشــــره فـي اجلــــريــــدة الــــرســــمــــيـــة

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



15اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22
19 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1430 هـ هـ

15 أبريل سنة أبريل سنة 2009 م م

اHلحق األولاHلحق األول

البطاقيةالبطاقية
: Wاآلتي Wللنموذج W1. تكون البطاقيتان مطابقت

�  بطاقية تخص فقط أجهزة التبريد.
البطاقية البطاقية 1

(االستـهالك احلـقـيقي يـتـوقف عـلى كيـفـية
استعمال اجلهاز وعلى اHناخ)

في كامل االشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى �كن)

(dB(A)re 1 p/w)(dB(A)re 1 p/w)
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�  بطاقية تخص فقط أجهزة التبريد والتدفئة.
البطاقية البطاقية 2

(االستـهالك احلـقـيقي يـتـوقف عـلى كيـفـية
استعمال اجلهاز وعلى اHناخ)

في كامل االشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى �كن)

(dB(A)re 1 p/w)

ز :أ :

(dB(A)re 1 p/w)
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IV. - �ـكن أن تــوضع الـعالمــة الـبــيـئــويـة بــالـنــسـبـة
لألجهزة التي حتوز ذلك.

V. - تـقــديــر االسـتــهالك الــســنـوي مـن الـطــاقــة الـذي
يـحــتـسب عـلى أســاس الـقـدرة اإلجـمــالـيـة كــمـا هي مـحـددة
في األنـظــمــة الـتــقـنــيـة اHــبــيـنــة في اHـادة r7 وتُـضـرب في
خمسمائة (500) ساعة سنويا في وضع التبريد في كامل
االشــتـــغــالr طـــبــقــا إلجـــراءات جتــربـــة األنــظـــمــة الـــتــقـــنــيــة

.(T 1) "في ظروف "معتدلة r7 ادةHذكورة في اHا

VI. - قـــوة الــــتـــثــــلـــيــج اHــوافـــقــة لـــطــاقـــة الــتـــبــريــد

بــالــكـــيــلــو واطr فـي وضع كــامل االشـــتــغــالr احملـــددة طــبــقــا
إلجراءات جتربة األنظمة التقنية اHذكورة في اHادة 7.

VII. - مـستـوى اHردوديـة الـطاقـوية ( EER) للـجـهاز

فـي وضع الـــتـــبــــريـــد في كـــامل االشــــتـــغـــالr احملـــددة طـــبـــقـــا
r7 ادةHـذكـورة فـي اHإلجـراءات جتـربـة األنـظـمة الـتـقـنـيـة ا

.(T 1) "في ظروف "معتدلة

VIII. - نــوع اجلـهــاز: تــبــريــد فـقـطr تـبــريــد وتــدفــئـة.

يجب وضع السهم في مواجهة نوع اجلهاز اHوافق.

IX. - طريـقة الـتبـريد بـالهـواء أو باHـاء. يجب وضع
السهم في مواجهة نوع اجلهاز اHبيّن.

X. - فيـمـا يخص األجـهزة اHـزودة بـوظيـفة لـلـتدفـئة
r2 الـتي ينـطبق عـلـيهـا �وذج الـبـطاقـية رقم rدون سواهـا
يـــنــبـــغي بـــيـــان الــقـــدرة اHـــولــدة لـــلـــحــرارة احملـــددة كـــقــدرة
حـــراريــــةr بـــالـــكـــيــــلـــو واطr في وضـع الـــتـــدفـــئــــة في كـــامل
االشتغالr احملددة طبـقا إلجراءات جتربة األنظـمة التقنية

.T 1 + 7 C في ظروف r7 ادةHذكورة في اHا

XI. - فيـما يخص األجـهزة اHزودة بـوظيفـة للتـدفئة

r2 الـتي ينـطبق عـلـيهـا �وذج الـبـطاقـية رقم rدون سواهـا
فإن تصنيف اجلهـاز بحسب فعاليته الـطاقوية يتم طبقا
لـلــبـيـانـات الـواردة في الـقــرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ
في 29 نـوفـمبـر سـنة 2008 الذي يـحدد تـصـنيف الـفـعالـية
الــطــاقـــويــة لألجــهـــزة ذات االســتــعـــمــال اHــنــزلـي اخلــاضــعــة
لـــلـــقـــواعـــد الـــخــاصــة بــالــفــعــالــيــة الــطــاقــويــة واHــشــتــغــلـة
بـالـطــاقـة الـكـهــربـائـيـةr وطــبـقـا إلجـراءات جتــربـة األنـظـمـة
الـتقـنيـة اHذكـورة في اHادة r7 في ظروف T 1 + 7 C. وفي
حـالة مـا إذا كانت احلـرارة مولـدة �قـاومة كـهربـائيـةr فإن

معامل األداء (COP) يجب أن يساوي 1.

XII. - مــســتــوى الـــضــجــيج الــذي يــتـم قــيــاسه أثــنــاء

االشتغال العادي.

XIII. - مــرجع الــنــظــام الــتــقـنـي اHــســتــعـمـل لــقــيـاس

استهالك الطاقة.

2. ألوان البطاقية :
األلـوان الواجب استـعمالهـا في إجناز البـطاقية هي
األزرق (اخملــضـــر) واألحــمـــر (الــوردي) واألصـــفــر واألســود.
وحتـدد كثـافة األلـوان الواجب اسـتعـمالـها إلجنـاز مخـتلف

أجزاء البطاقيةr كما يأتي:
الــــــــســــــــهم أ : 100% مـن األزرق اخملــــــــضـــــــرr 100% مـن

rاألصفر
الــــــــســــــــهم ب : 70% مـن األزرق اخملــــــــضـــــــرr 100% مـن

rاألصفر
الـــــــــســـــــــهم ج : 30% مـن األزرق اخملـــــــــضــــــــرr 100% مـن

rاألصفر
rالسهم د : 100% من األصفر

الــــــســــــهم هـ : 30% مـن األحــــــمــــــر الــــــورديr 100% من
rاألصفر

الـــــــســــــــهم و : 70% مـن األحـــــــمـــــــر الـــــــورديr 100% مـن
rاألصفر

الــــــســـــهم ز : 100% من األحــــــمـــــر الـــــورديr 100% من
rاألصفر

الـــــــتــــــأطــــــيــــــر : 100% مـن األزرق اخملــــــضـــــرr 70% من
األصفرr ويكتب النص باألسود على خلفية بيضاء.

3. يـــجب أن تـــكــون مـــقـــاســات الـــبـــطــاقـــيـــة مــطـــابـــقــة
للتعليمات الواردة في اHلحق الرابع.

4. تشتمل البطاقية على البيانات اآلتية :
rورد أو عالمتهHاسم ا - .I

rمـع بـيان rورّدHمـرجع الـنـمـوذج الـذي يـحـدده ا - .II
فــيــمــا يـخـص نـظــامي ســبــلــيت وســبـلــيت اHــتــعــددr مـرجع
الــعـنـاصـر الـداخــلـيـة واخلـارجـيـة لــتـشـكـيـلــة الـنـمـاذج الـتي

تنطبق عليها األرقام اHبينة أدناه.
III. - يـتم تـصـنيف الـنـمـوذج (أو تشـكـيـلة الـنـماذج)
حـسب فــعـالــيـتـه الـطــاقـويــة طـبــقـا لــلـبــيـانــات الـواردة في
الـــــقــــرار الـــــوزاري اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرخ في 29 نـــــوفــــمـــــبــــر
ســـنــة 2008 الــذي يـــحــدد تـــصــنـــيف الـــفــعـــالــيـــة الــطـــاقــويــة
لـألجــهــزة  ذات االســـتــعــمـــال اHــنـــزلي اخلــاضـــعــة لــلـــقــواعــد
اخلـــاصـــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــة الـــطـــاقـــويـــة واHـــشـــتـــغـــلـــة بـــالـــطـــاقــة
الـكـهربـائيـة. ويـرد الفـهرس الـذي يـتضـمن احلـرف اHتـعلق
بــتـصــنـيف اHــنـتـوج فـي مـسـتــوى عـلــوّ الـســهم اHـوافق له.
ويـــجب أالّ يــــكـــون الــــفـــهــــرس اHـــتــــضـــمن احلــــرف اHـــتــــعـــلق
بـــالــــتـــصـــنـــيـف عـــلى عــــلـــوّ يـــقـل عن عـــلـــوّ فــــهـــارس األســـهم

اHوضوعة في الواجهة وال يتجاوز ضعف علوّها.
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rتبريد وتدفئة r8. نوع اجلهاز : تبريد فقط
rاءH9. طريقة التبريد: بالهواء أو با

10. فــيـمـا يـخص األجـهـزة اHـزودة بــوظـيـفـة لـلـتـدفـئـة

دون ســواهـاr فـإنه يـنـبــغي بـيـان الـقــدرة اHـولـدة لـلـحـرارة
احملـددة بالقدرة احلـرارية بالـكيلو واطr في وضع الـتدفئة
في كــــامـل االشــــتــــغــــالr احملــــددة طــــبــــقــــا إلجــــراءات جتــــربـــة
األنـظــمــة الــتـقـنـيــة اHـذكـورة فــي اHـادة r7 في ظروف

rلحق األولHمن ا X واحلالة rT1 + 7 C

11. فــيـمـا يـخص األجـهـزة اHـزودة بــوظـيـفـة لـلـتـدفـئـة

دون ســـواهـــاr فـــإن تـــصــــنـــيف اجلـــهـــاز بـــحـــسـب فـــعـــالـــيـــته
الـــطــــاقـــويـــة يـــتم طـــبـــقـــا لــــلـــبـــيـــانـــات الـــواردة في الـــقـــرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 29 نوفـمبر سنة 2008 الذي
يـــحــــدد تـــصـــنـــيف الـــفـــعـــالــــيـــة الـــطـــاقـــويـــة لألجـــهـــزة  ذات
االسـتـعـمـال اHـنـزلي اخلاضـعـة لـلـقـواعـد اخلاصـة بـالـفـعـالـية
الــطــاقــويــة واHــشــتـغــلــة بــالــطــاقـة الــكــهــربــائــيـةr عــلى سّــلم
يـــتــراوح بـــW "أ" و"ز" طــبــقـــا إلجــراءات جتـــربــة األنـــظــمــة
rT 1 + 7 C فـي ظـــروف r7 ـــادةHــــذكــــورة في اHالــــتـــقــــنــــيـــة ا
واحلــــالــــة XI من اHــــلـــــحق األول. وفـي حــــالــــة مـــــا إذا كــــانت
احلــرارة مـــولــدة �ـــقــاومــة كـــهــربـــائــيـــةr فــإن مـــعــامل األداء

r1 يجب أن يساوي (COP)
12. مــــســــتـــوى الــــضـــجــــيج الـــذي يــــقـــاس أثــــنـــاء دورة

rاالشتغال التي تتحدد خاللها الفعالية الطاقوية
13. �ــــكـن أن يــــذكـــــر اHــــورّدون أيـــــضــــا اHـــــعــــلـــــومــــات

الـــــواردة فـي احلـــــاالت من 5 إلى 8 إذا كـــــانــــــوا قـــــد قـــــامـــــوا
بــــإجـــراء جتــــارب في ظــــروف أخــــرىr شـــريــــطـــة أن تــــكـــون
مطـابـقـة إلجـراءات جتربـة األنـظـمـة الـتقـنـيـة اHـذكورة في

اHادة 7.

إذا كـانت نــســخـة من الــبـطــاقــيـةr إمــا بـاأللــوان وإمـا
بـاألبيض واألسـودr متـضمـنـة في كراسـة اHعـلومـاتr فإنه
ال �ــــــكـن أن تُـــــضــــــاف إال اHــــــعــــــلـــــومــــــات الــــــتـي لم تــــــرد في

البطاقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

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
مـن وســــائل االتــــصـــــال اHــــطــــبــــوعــــة عـن بــــعــــدr واإلعالنــــات
اإلشـهـاريـة عـبـر االنتـرنت أو وسـائل اإلعالم اإللـكـتـرونـية
األخــــــرىr اHـــــذكــــــورة في اHـــــادة 5 من هــــــذا الــــــقـــــرارr عــــــلى
اHـعــلـومــات احملـددة فـي اHـلــحق الـثــاني واHــعـروضــة حـسب

الترتيب اHبW في اHلحق الثاني.

اHلحق الثانياHلحق الثاني

بطاقة اHعلوماتبطاقة اHعلومات

تشتمل البـطاقة على البـيانات أدناه التي يجب أن
تــــقــــدم حــــسب الــــتــــرتــــيب اHــــبــــيّن. و�ــــكـن أن تــــقــــدم هـــذه
اHـعـلـومـات فـي شـكل جـدول يـشـمل مــجـمـوعـة من األجـهـزة

اHورّدة من اHورّد نفسه :

rأو اسم وكيله r1. اسم الصانع أو عالمته

rمع بــيــان rـــورّدH2. مــرجع الـــنــمــوذج الـــذي يــحــدده ا
فــيــمــا يـخـص نـظــامي ســبــلــيت وســبـلــيت اHــتــعــددr مـرجع
الــعـنـاصـر الـداخــلـيـة واخلـارجـيـة لــتـشـكـيـلــة الـنـمـاذج الـتي

rبينة أدناهHتنطبق عليها األرقام ا

3. تـــصــنــيف الــنــمــوذج حــسـب فــعــالــيــته الــطــاقــويــة
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
بـالطاقة الـكهربـائيةr عـلى سلّم يتراوح من " أ " إلى " ز".
وعندما تـكون هذه اHعلومات واردة في جدولr فإنه �كن
الـتـعبـيـر عـنهـا بـشكل آخـرr شـريـطة أن يـظـهـر التـصـنيف

rمن " أ " إلى " ز" بوضوح

rـعـلـومـات مـقـدمـة في شـكل جدولH4. عـنـدمـا تكـون ا
وتكون بعض األجهزة الواردة فيه قد نالت "عالمة اجلودة
الـبــيـئـويـة"r فــإن هـذه اHـعــلـومـة األخـيــرة �ـكن أن تـرد في
خانة عنوانهـا "عالمة اجلودة البيئوية" التي يوضع عليها

rشعار العالمة

5. تـــقـــديـــر االســـتـــهالك الـــســـنـــوي مـن الـــطـــاقـــة الــذي
يــحــتـسـب عــلى أســاس االســتـعــمــال اHــتــوسط خلــمــســمــائـة
(500) سـاعـة سـنـويـاr الـتـي حتـدد طـبـقـا لألنـظـمـة الـتـقـنـيـة
اHذكورة في اHادة 7 من هذا القرارr في ظروف "معتدلة"

rV احلالة rلحق األولHوكما هي محددة في ا (T 1)

6. مــــردوديـــــة الـــتــــثـــلـــيـج احملـــددة بـــطــــاقـــة الـــتــــبـــريـــد
بــالــكـــيــلــو واطr فـي وضع كــامل االشـــتــغــالr احملـــددة طــبــقــا
لألنظمة التقنية اHذكورة في اHادة 7 من هذا القرارr في

rلحق األولHمن ا VI واحلالة r(T 1 ) "ظروف "معتدلة

7. نــســبــة اHـــردوديــة الــطــاقــويــة (EER) لــلــجــهــاز في
وضع التبريـد في كامل االشتغالr احملـددة طبقا إلجراءات
جتربـة األنظـمة الـتقـنيـة اHذكـورة في اHادة r7 في ظروف

r(T 1) "معتدلة"
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اHلحق الرابعاHلحق الرابع

قياس البطاقيةقياس البطاقية

(االســـتـــهـالك احلـــقــــيـــقي يــــتـــوقف عــــلى كـــيــــفـــيـــة
استعمال اجلهاز وعلى اHناخ)

في كامل االشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى �كن)

(dB(A)re 1 p/w)

ز :أ :

(dB(A)re 1 p/w)


