
العدد العدد 12
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة 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

األحــد األحــد 26  صفر عام   صفر عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 22 فبراير سنة فبراير سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  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�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 266
اHــــؤرخ في 27 شـــعــــبـــان عـــام 1428 اHــــوافق 9 ســــبــــتـــمــــبـــر
pناجمHسنة 2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 100
اHــــؤرخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الصنـاعة وتـرقية

pاالستثمارات
- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 5
ذي الـقــعـدة عـام 1429 اHـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة 2008 الـذي
يـحدد األجـهـزة وأصنـاف األجهـزة ذات االستـعـمال اHـنزلي
اخلـاضعـة للـقواعـد اخلاصـة بالفـعالـية الـطاقـوية واHـشتـغلة

pبالطاقة الكهربائية
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـــــادة األولى: اHـــــادة األولى: تـــــطــــبـــــيـــــقــــا لـــــلـــــمــــادة 6 من اHـــــرســــوم
الـــــــتــــــنــــــفـــــــيــــــذي رقم 05 - 16 اHــــــؤرخ فـي أول ذي احلــــــجــــــة
pـــذكــور أعالهHــوافق 11 يــنـــايــر ســـنــة 2005 واHعــام 1425 ا
يهدف هذا القرار إلى حتديد تصنيف الفعالية الطاقوية
لألجـــهــزة ذات االســـتـــعـــمــال اHـــنـــزلي اخلـــاضـــعـــة لــلـــقـــواعــد
اخلـــاصـــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــة الــطـــاقـــويـــة واHـــشـــتـــغـــلـــة بـــالـــطـــاقــة

الكهربائية.
اHــادة اHــادة 2 : : تـــصـــنف الـــثالجـــات واجملــمـــدات واألجـــهــزة
اHــشــتــركــة ذات االســتــعــمــال اHــنــزلي اخلــاضــعــة لــلــقــواعــد
اخلـــاصـــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــة الــطـــاقـــويـــة واHـــشـــتـــغـــلـــة بـــالـــطـــاقــة
الكـهـربائـيـة حسـب فعـالـياتـهـا الطـاقـويةp طـبـقا لـلـبيـانات

الواردة في اHلحق األول.
اHـادة اHـادة 3 :  : تـصــنف مـكـيــفـات الــهـواء ذات االسـتــعـمـال
اHــنـزلي اخلـاضـعـة لــلـقـواعـد اخلـاصــة بـالـفـعـالــيـة الـطـاقـويـة
واHـــشـــتــغـــلــة بـــالــطـــاقـــة الــكـــهــربـــائـــيــة حـــسب فـــعــالـــيــاتـــهــا

الطاقويةp طبقا للبيانات الواردة في اHلحق الثاني.
4 :  : تــــصـــنف اHـــصــــابـــيح اHـــنــــزلـــيـــة اخلـــاضـــعـــة اHــادة اHــادة 
للـقواعـد اخلاصـة بالـفعـاليـة الطـاقويـة واHشـتغـلة بـالطـاقة
الكـهـربائـيـة حسـب فعـالـياتـهـا الطـاقـويةp طـبـقا لـلـبيـانات

الواردة في اHلحق الثالث.
اHـادة اHـادة 5 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلــزائـر في أول ذي احلـجـة عـام 1429 اHـوافق

29 نوفمبر سنة 2008. 

وزارة الطاقة واMناجموزارة الطاقة واMناجم
قرار وزاري مشـترك مؤرخ في أول ذي احلـجة عام قرار وزاري مشـترك مؤرخ في أول ذي احلـجة عام 1429 
اHــوافق اHــوافق 29 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة p p 2008 يــحـــدد تــصـــنــيفيــحـــدد تــصـــنــيف
الفعاليـة الطاقوية لألجهـزة ذات االستعمال اHنزليالفعاليـة الطاقوية لألجهـزة ذات االستعمال اHنزلي
اخلــاضــعــة لـــلــقــواعــد اخلــاصــة بــالــفـــعــالــيــة الــطــاقــويــةاخلــاضــعــة لـــلــقــواعــد اخلــاصــة بــالــفـــعــالــيــة الــطــاقــويــة

واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pناجمHإن وزير الطاقة وا

pاليةHووزير ا

pووزير الصناعة وترقية االستثمارات

pووزير التجارة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق  30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اHـؤرخ في 22 ربيع الـثـاني عام 1411 اHـوافق 10 نوفـمـبر
ســنــة 1990 واHــتـــعــلق بـــوسم اHــنـــتــوجـــات اHــنـــزلــيـــة غــيــر

pالغذائية و عرضها

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

pاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

pسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- 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

pادة 6 منهHالسيما ا pالبترولية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHــــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر

pتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHسنة 2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــوافق 6 ديـــســـمـــبــر اHــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426  

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 وا

وزير الطاقة واHناجموزير الطاقة واHناجم
شكيب خليل شكيب خليل 

وزير الصناعة وترقيةوزير الصناعة وترقية
االستثماراتاالستثمارات
حميد الطمار حميد الطمار 

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي
وزير التجارةوزير التجارة

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب



26 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1812
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اHلحق األولاHلحق األول
تصنيف الثالجات واجملمدات واألجهزة اHشتركة ذاتتصنيف الثالجات واجملمدات واألجهزة اHشتركة ذات
االستعمال اHنزلي اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعاليةاالستعمال اHنزلي اخلاضعة للقواعد اخلاصة بالفعالية
الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتهاالطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها

الطاقويةالطاقوية
تـــوضّح اجلـــداول أدنـــاه الـــتـــصــنـــيف الـــواجـب مــنـــحه

للجهاز حسب فعاليته الطاقوية :

القسم األولالقسم األول

++ Aو +  A Wتعريف الصنف

يـدخـل ضـمن الـصــنـفـA  W + وA ++ كل جـهـاز
(  Iα ) يـــكـــون مـــؤشـــر مـــردوديــــته الـــطـــاقـــويـــة ألـــفـــا

موجودا ضمن احلدود اHبينة في اجلدول األول.

اجلدول األولاجلدول األول

α (  ( Iα ) ردود الطاقويHمؤشر ا ) ردود الطاقويHردودية الطاقوية"مؤشر اHردودية الطاقوية""صنف اHصنف ا"

Iα < 30 ++ A

30 ≤  Iα <  42 + A

42 ≤   Iα( أنظر أدناه ) G - A - أ - ز

حتسب SCα  بواسطة التركيبة اآلتية :

Mα x ∑ (Vc x  ( 25 - Tc ) x FF x CC x BI ) + Nα + CH

           Compartiments 20  

حيث أن :
 Vc : هـو احلجم الـصـافي (بـاللـتـر) لـلقـسم (طـبـقا لألنـظـمة

التقنية اHعمول بها).
 Tc : هي احلرارة االسمية (بالدرجة اHئوية) للقسم.

FFقيم Wفي اجلـدول الـثـاني وتـبـ Nα و Mα  قـيـمـتا Wتـبـ
و CC و BI و CH في اجلدول الثالث.

في اجلدول األول :في اجلدول األول :

AC

100 x                    = Iα

SCα

حيث أن :حيث أن :
 AC : االســـتـــهالك الـــطـــاقـــوي الـــســـنـــوي لـــلـــجـــهـــاز (طـــبـــقـــا

لألنظمة التقنية اHعمول بها).
 SCα : االستهالك الطاقوي السنوي اHُقايس α للجهاز.

اجلدول الثانياجلدول الثاني

1 - ثالجـــة بـــدون أقــســـام بـــدرجــة
حرارة منخفضة

2  - ثالجة بقسم تبريد
3 - ثالجة بدون جنوم

4 - ثالجة *
5 -  ثالجة **
6 - ثالجة ***

7 - ثالجة مجمدة * (***)
8 - مبرد خزانة
9 - مبرد خزنة

10 - متعددة األبواب أو غيرها

0,233

0,233

0,233

0,643

0,450

0,777

0,777

0,539

0,472

(1)

245

245

245

191

245

303

303

315

286

(1)

Mα Nα درجة حرارة القسم األكثر برودةدرجة حرارة القسم األكثر برودةنوع اجلهازنوع اجلهاز

 (1) فـيــمـا يـخص هــذه األجـهـزةp حتـدد قــيـمـتـا  M وN بــدرجـة احلـرارة وعـدد جنــوم الـقـسم الــذي تـكـون درجــة حـرارته األكـثـر

انخفاضا. أما األجهزة التي لها أقسام - 18° *  (***)  فتعتبر ثالجات- مجمدات *(***).

°6 -<

°6 -<

°6 -<

*°6 ->

 **°12 ->

 (***)*/***°18 ->

 (***)*/***°18 ->

 (***)*°18 ->

 (***)*°18 ->
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55 >1

75>I>55

90>I>75

100>I>90

110>I>100

125>I>110

I>125

اجلدول الثالثاجلدول الثالث

FF ( بارد مهوّى)

CC  (نوع اHناخ)

BI (اHدمجة)

CH (قسم اHرطبات)

1,2

1

1,2

1,1

1

1,2

1

50
كيلوواط/سنة

0

أقسام البارد اHهوّى اخملصصة للمواد الغذائية اجملمدة

حاالت أخرى

بالنسبة لألجهزة "االستوائية"

بالنسبة لألجهزة "دون االستوائية"

حاالت أخرى

بالنسبة لألجهزة اHدمجة  ( 1 ) ألقل من  58 سم عرضا

حاالت أخرى

بـالـنـسـبـة لألجـهـزة الـتي تــتـوفـر عـلى قـسم اHـرطـبـات بـسـعـة  15 لـتـرا على
األقل

حاالت أخرى

الشرطالشرطالقيمةالقيمةعنصر التصحيحعنصر التصحيح

(1) تـخص عـبـارة "مدمـجـة" األجهـزة اHـصـممـة خـصيـصـا لـتركـيـبهـا في اHـكـان اخملصص ألثـاث اHـطبخ الـذي يـتـطلب عـنـاصر

األعمال النهائية و¯ اختبارها على هذا األساس.

إذا لم يدخل اجلهاز ضمن الصنف  A + أو p++ A يصنف طبقا للقسم 2.

القسم القسم 2

G "إلى "ز"  إلى "ز A  "تعريف األصناف من "أ" تعريف األصناف من "أ

اجلدول األولاجلدول األول

A   أ
B ب
C  ج
D   د
E  هـ
F   و
G   ز

I : رتبة الفعالية الطاقوية رتبة الفعالية الطاقوية مؤشر الفعالية الطاقوية : مؤشر الفعالية الطاقوية

p(ائويةHعبر عنه بالنسبة اHا) مؤشر الفعالية الطاقوية": استهالك اجلهاز للطاقة/استهالك اجلهاز التقليدي للطاقة"
p(عبر عنه بالكيلوواط ساعة/سنةHا) N+ضبوطHاحلجم ا xM :"استهالك اجلهاز التقليدي للطاقة"

p(عبر عنه باللترHا) واد الغذائية اجملمدةHحجم قسم ا x Ω + واد الغذائية الطازجةHضبوط": حجم قسم اHاحلجم ا"
تستنتج قيم  M وN و Ω من اجلدولW  2 و 3 أدناه.
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اجلدول الثانياجلدول الثاني

1 - ثالجة بدون أقسام بدرجة حرارة منخفضة
2  - ثالجة بقسم اHرطبات

3 - ثالجة بدون جنوم
4 - ثالجة *

5 -  ثالجة **
6 - ثالجة ***

7 - ثالجة / مبرد * (***)
8 - مبرد خزانة
9 - مبرد خزنة

10 - متعددة األبواب أو غيرها

---

(1) 0,75 

1,25

1,55

1,85

2,15

(3)

(2) 2,15 

(2) 2,15 

(3)

0,233

0,233

0,233

0,643

0,450

0,657

0,777

0,472

0,446

(4)

ΩMصنف اجلهازصنف اجلهاز

245

245

245

191

245

235

303

286

181

(4)

N

(25-Tc)
             VA =∑                    xVcxFc

       20

حــــيث أن جــــمـــيـع األقـــســـام "Tc " هي درجـــة احلـــرارة
االســـمــيــة لــكـل قــسم (بــالـــدرجــة اHــائــويــة)Vc " p "حــجــمــهــا
الـــكــامـل (بــالـــلـــتــر)p و" Fc " عـــامل يـــســاوي  1,2بــالـــنـــســـبــة
لألقــســام ذات "الـــبــرودة اHــهــواة" و 1 بــالــنـــســبـــة لألقــســام

األخرى.

(4) بالنسبة لهذه األجهزةp حتدد قيم  M و N بدرجة
احلــــرارة وعــــدد جنــــوم الــــقـــــسم ذي درجــــة احلــــرارة األكــــثــــر

انخفاضاp كما يأتي :

 (1)   فـيـمـا يـخص الـثالجـات بـقـسم اHـرطـبـاتp فـإن

احلـــــجم اHـــــضـــــبـــــوط = حــــجـم الـــــقــــسـم اخملـــــصص لـــــلـــــمــــواد
الـــــغـــــذائـــــيـــــة الـــــطـــــازجــــة + x Ω حـــــجـم الـــــقـــــسـم اخملـــــصص

للمرطبات (: 0  °مائوية) (معبر عنها باللتر).
p"ـــهــواةH(2) فـــيـــمـــا يـــخص األجـــهـــزة ذات "الـــبـــرودة ا
تـرفع هـذه الـقـيـمـة إلى 2,58 بـتـطــبـيق عـامل مـؤقت قـدره
1,2. (ويـسـمح ذلك �ـراعـاة عـدم اHالءمة احملـتـمـلـة لـطـريـقة

القـيـاس الـتي ال تـأخـذ بعـW االعـتـبـار انعـدام تـكـوّن الـثلج
في األجـهزة ذات "البـرودة اHهواة". وعنـد التطـبيقp يزيد

تكوّن الثلج في استهالك األجهزة "التقليدية").
(3) احلـجم الـكـامل اHـضـبوط ( VA ) يـحـتـسب حـسب

اHعادلة :

اجلدول الثالثاجلدول الثالث

أكثر من - °6

أقل من - 6° أو تساويها *
أقل من - 12° أو تساويها **

أقل من - 18° أو تساويها ***

أقل من -18° أو تساويها
*(***) مع إمكانية التجميد

3/2/1 ثـالجــة بــدون قــسـم ذي درجــة احلــرارة اHــنـــخــفــضــة/بــدون

جنوم/ ثالجة بقسم مخصص للمرطبات

4 ثالجات *

5 ثالجات **

6 ثالجات ***

7 ثالجات/ مجمدات *(***)

0,233

0,643

0,450

0,657

0,777

245

191

245

235

303

M N الصنف اHوافقالصنف اHوافقدرجة حرارة القسم األكثر برودةدرجة حرارة القسم األكثر برودة
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 (1) مــكــيــفــات الـهــواء بــكــتــلــة أحــاديــة ذات األنــبـوب

اHـزدوج (اHـعــروفـة في الــسـوق بـاسم "األنــبـوب اHـزدوج")
واHـعــرّفــة كـمــا يــأتي: "مـكــيف الــهــواء الـواقع فـي الـفــضـاء
اHـكـيف تـمامـا الـذي تكـون مـآخـذ تلـقي الـهـواء وطرحه من
اHكثف متصـلة باخلارج بأنبوبW" تصنف حسب اجلدول

2.1 و�نح لها عامل تصحيح قدره - 0,4.

اجلدول اجلدول 2.1

اHلحق الثانياHلحق الثاني
تصنيف مكيفات الهواء ذات االستعمال اHنزليتصنيف مكيفات الهواء ذات االستعمال اHنزلي

اخلاضعة للقواعد اخلاصة اخلاضعة للقواعد اخلاصة  بالفعالية الطاقوية واHشتغلة بالفعالية الطاقوية واHشتغلة
بالطاقة الكهربائية بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقويةحسب فعاليتها الطاقوية

1 - يـحدد صـنف الفعـاليـة الطـاقويـة طبـقا لـلجداول
(EER) ـردوديــة الـطــاقـويـةHأدنــاه عـنــدمـا يــكـون مــسـتــوى ا
مـحــددا طـبـقــا لإلجـراءات الـتــجـريـبــيـة لألنـظــمـة الـتــقـنـيـة

.( T1 ) عتدلةHعمول بها وفي الظروف اHا

اجلداول اجلداول 1
مكيفات الهواء اHبردة بالهواءمكيفات الهواء اHبردة بالهواء

اجلدول اجلدول 1.1
اجلداول اجلداول 2

مكيفات الهواء اHبردة باHاءمكيفات الهواء اHبردة باHاء
اجلدول اجلدول 1.2 صنف الفعاليةصنف الفعالية

الطاقويةالطاقوية

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

3,20 < EER 

3,20 > EER > 3,00

3,00 > EER > 2,80

2,80 > EER > 2,60

2,60 > EER > 2,40

2,40 > EER > 2,20

2,20 > EER

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحاديةاألحادية ( ( 1 ) )

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

3,00 < EER 

3,00 > EER > 2,80 

2,80 > EER > 2,60

2,60 > EER > 2,40

2,40 > EER > 2,20

2,20 > EER > 2,00

2,00 > EER

اجلدول اجلدول 3.1

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة ذات األنبوبأجهزة ذات األنبوب
البسيطالبسيط

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

2,60 < EER 

2,60 > EER > 2,40

2,40 > EER > 2,20

2,20 > EER > 2,00

2,00 > EER > 1,80

1,80 > EER > 1,60

1,60 > EER

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

3,60 < EER 

3,60 > EER > 3,30

3,30 > EER > 3,10

3,10 > EER > 2,80

2,80 > EER > 2,50

2,50 > EER > 2,20

2,20 > EER

اجلدول اجلدول 2.2

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحاديةاألحادية

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

4,40 < EER 

4,40 > EER > 4,10

4,10 > EER > 3,80

3,80 > EER > 3,50

3,50 > EER > 3,20

3,20 > EER > 2,90

2,90 > EER

مـحـددا  ( COP ) 2 - عــنــدمـا يــكــون مـعــامل الــنـجــاعـة
طـبــقــا إلجـراءات جتــربـة لـألنـظــمـة الــتــقـنــيـة اHــعــمـول بــهـا
وشـروط pT1 + 7C فـإن صــنف الـفـعـالـيـة الــطـاقـويـة يـحـدد

طبقا للجداول اآلتية :
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3,60 < COP 

3,60 > COP > 3,40

3,40 > COP > 3,20

3,20 > COP > 2,80

2,80 > COP > 2,60

2,60 > COP > 2,40

2,40 > COP 

3,40 < COP 

3,40 > COP > 3,20

3,20 > COP > 3,00

3,00 > COP > 2,60

2,60 > COP > 2,40

2,40 > COP > 2,20

2,20 > COP 

اجلداول اجلداول 3
مكيفات الهواء اHبردة بالهواءp °ط التدفئةمكيفات الهواء اHبردة بالهواءp °ط التدفئة

اجلدول اجلدول 1.3

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

اجلدول جلدول 2.3

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحادية ( األحادية ( 1 ) )

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

 (1) مـــكـــيـــفـــات الـــهـــواء بـــالـــكـــتـــلـــة األحـــاديـــة ذات

األنــــــبـــــوب اHــــــزدوج (اHـــــعــــــروفــــــة في الــــــســـــوق بــــــاسم
"األنــبـــوب اHــزدوج") واHـــعــرّفـــة كــمـــا يــأتي: "اHـــكــيف
الـواقع في الـفـضـاء اHـكـيف تـمـامـا الـذي تـكـون مـآخذ
تــلــقي الــهــواء وطــرحه من اHــكــثف مــتــصــلــة بــاخلـارج
بـــأنـــبــوبـــW" تـــصـــنف حـــسـب اجلــدول 2.3 و�ـــنح لـــهـــا

عامل تصحيح قدره - 0,4.

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

اجلداول اجلداول 4
مكيفات الهواء اHبردة باHاءp °ط التدفئةمكيفات الهواء اHبردة باHاءp °ط التدفئة

اجلدول اجلدول 1.4

اجلدول اجلدول 3.3

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة ذات األنبوبأجهزة ذات األنبوب
البسيطالبسيط

3,00 < COP 

3,00 > COP > 2,80

2,80 > COP > 2,60

2,60 > COP > 2,40

2,40 > COP > 2,10

2,10 > COP > 1,80

1,80 > COP

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة نظام سبليت ومتعددأجهزة نظام سبليت ومتعدد
سبليتسبليت

4,00 < COP 

4,00 > COP > 3,70

3,70 > COP > 3,40

3,40 > COP > 3,10

3,10 > COP > 2,80

2,80 > COP > 2,50

2,50 > COP

اجلدول اجلدول 2.4

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

أجهزة الكتلةأجهزة الكتلة
األحاديةاألحادية

4,70 < COP 

4,70 > COP > 4,40

4,40 > COP > 4,10

4,10 > COP > 3,80

3,80 > COP > 3,50

3,50 > COP > 3,20

3,20 > COP

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز

A أ
B ب
C ج
D د 

E هـ
F و
G ز
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22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009 م م

يـــحــدد صــنف الـــفــعــالــيـــة الــطــاقـــويــة حــسـب اجلــدول
اآلتي :

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في أوؤرخ في أوّل ذي احلل ذي احلــــــــجّــــــــة عة عــــــامام
1429 اHوافق  اHوافق 29 نوف نوفـمبمبـر سنة ر سنة p2008 يحp يحـدد األحكامدد األحكام

العالعـامامـة اHتة اHتـعـلقلقـة بة بـكيكيـفـيـات تنات تنـظـيم و�ارسيم و�ارسـة رقة رقـابةابة
الالــــــفــــــعــــــالالــــــيــــــة الة الــــطــــــاقاقــــــويويــــــة لألجة لألجــــــهــــــزة ذات االسزة ذات االســــــتــــــعــــــمــــالال
اHاHــــنــــــزلي اخلزلي اخلــــــاضاضــــــعــــة لة لــــــلــــــقــــواعواعــــــد اخلد اخلــــــاصاصــــة بة بــــــالالــــــفــــعــــــالالــــــيــــة

الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pناجمHإن وزير الطاقة وا

pووزير الصناعة وترقية االستثمارات

pاليةHووزير ا

pووزير التجارة

- �قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 08 - 366 اHؤرخ
في17 ذي القـعدة عام 1429 اHوافق15 نوفـمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410 اHــــوافق 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واHـــتــــعـــلق �ــــراقـــبـــة اجلــــودة وقـــمع الــــغشp اHـــعـــدل

pتممHوا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90 - 366
اHــــــــؤرخ في 22 ربــــــــيـع الـــــــثــــــــانـي عـــــــام 1411 اHــــــــوافق 10
نوفـمبـر سنة 1990 واHتـعلق بـوسم اHـنتـوجات اHـنزلـية

pغير الغذائية وعرضها

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 95 - 54
اHؤرخ في 15 رمضان عام 1415 اHوافق 15 فبراير سنة

pاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

تصنيف اHصابيح اHنزلية اخلاضعة للقواعد اخلاصةتصنيف اHصابيح اHنزلية اخلاضعة للقواعد اخلاصة
بالفعالية  الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائيةبالفعالية  الطاقوية واHشتغلة بالطاقة الكهربائية

حسب فعاليتها الطاقويةحسب فعاليتها الطاقوية

أ - تصنف في الصنف أ :

1 -  اHــصـابـيح الــفـسـفــوريـة بـدون صـابــورة مـدمـجـة
الـتي تقل قوة امتصـاصها اHعبـر عنها بالـواط عن القيمة
اآلتــيــة احملــتــســبــة بــحــسب الــتــدفق الــضــوئي اHــعــبــر عــنه

باللومنp أو تساويها : 

0,15  √Φ + 0,0097 Φ

2 - اHـــــــــصـــــــــابـــــــــيح األخـــــــــرى الـــــــــتـي تـــــــــقـل عـن قــــــــــوة
امـــتـــصــاصـــهــا اHـــعـــبــر عـــنـــهــا بـــالــواط عـن الــقـــيـــمــة اآلتـــيــة
pـعبـر عـنه بـالـلومنHاحملتـسـبـة بـحسب الـتـدفق الـضـوئي ا

أو تساويها : 

0,24 √Φ + 0,0103  Φ

pهــــو الـــــتــــدفق الـــــضـــــوئي لــــلـــــمــــصـــــبــــاح Φ حـــــيث أن
باللومن.

pـصـبــاح مـصــنـفـا ضــمن الـصـنف أHب - إذا لم يــكن ا
فـــيــجـب احــتـــســاب قـــوة مــرجـــعــيــة WR حــســب الــطـــريـــقــة

اآلتـية :

p34  لومن   <   Φ بالنسبة لـ WR = 0,88 √Φ  + 0,049 Φ

p34   لومن   ≥  Φ بالنسبة لـ WR =  0,2   Φ        

حيث أن Φ هو التدفق الضوئي للمصباح.

E1 ويـحــتـسب حــيـنــئــذ مـؤشــر الـفــعـالــيـة الــطـاقــويـة
حسب التركيبة اآلتية :

E1 = W / WR

حيث أن W هو قوة اHصباح اHمتصة بالواط.

صنف الفعاليةصنف الفعالية
الطاقويةالطاقوية

مؤشر الفعاليةمؤشر الفعالية
E1 الطاقوية الطاقوية 

E1 < 60 %

 60 % ≤ E1 < 80 % 

80 % ≤ E1 < 95 %

95 % ≤ E1 < 110 %

110 % ≤ E1 < 130 %

E1 ≥ 130 %
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