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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مقــــدمة

لني سيدنا حممد وعلى آله احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرس

 ,,,,,,بعد أما...وصحبه أمجعني 

يف  الكهرباء مصدر أساسي من مصادر الطاقة وعصب احلياة العصرية وهي الطاقة احملركة

إن استخدام الكهرباء ال خيلو من املخاطر علي اإلنسان وعلي املمتلكات ,الصناعات املختلفة

.الكهربائية األجهزة واستعمال وصيانة صيالت, واألخطار الكهربائية أكيدة الوجود يف تو

  

والسيطرة علي معظم خماطر الكهرباء ليس صعبا أو باهظ التكاليف ولكن جتاهل وإهمال 

يصاب  و الكهرباء يسبب أضرارا كثرية لألشخاص واملمتلكاتأخطار إجراءات احلماية من 

يعود السبب إىل و كهرباءمنازهلم أو حوهلا بسبب التواجدهم يف العديد من األشخاص داخل 

, مثل زيادة احلمل على الدوائر الكهربائية , أو تلف  الكهربائيه السالمة متطلباتانعدام 

العوازل , أو سوء استخدام وصالت األسالك واملنتجات الكهربائية مما يؤدي إىل احتمال 

 .حدوث حرائق أو صدمة كهربائية

ومن أجل ما قد حيدث من مضار  ئيةباالكهرالسالمة ويف خطوة مبدئية للتعرف على 

بهدف  هذه املتطلبات إخراجالعامة للسالمة على  اإلدارةعملت وخماطر وللفائدة املرجوة 

التعرف على مبادئ و مصطلحات الكهرباء وأنواعها وخماطرها والطرق السليمة للتعامل 

 .معها 

 

 واهلل ولي التوفيق,,,,

 

 مةالــــــــامة للســــــاإلدارة الع

 شعبة السالمة الكهربائية

 م2214-هـ1433
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 معلومات عامة حول الكهرباء(2-1)

  :اكتشاف الكهرباء (2-1/1 )    

الحظ اإلغريق القدماء قبل بضعة آالف سنة أن مادة تسمى الكهرمان جتذب إليها املواد 

والكهرمان مادة أحفورية ناجتة عن تصلب . مثل الريش والقش, بعد دلكها بقماشاخلفيفة 

وهو عازل جيد للكهرباء, ولذلك فهو ميسك . أشجار الصنوبر اليت عاشت قبل ماليني السنني

وبالرغم من أن اإلغريق مل يعرفوا الشحنة الكهربائية فقد كانوا ,ة بسهولةالشحنة الكهربائي

 . رب على الكهرباء الساكنة عندما كانوا يدلكون الكهرمان بالقماشيف الواقع جيرون جتا

وعرف بعض القدماء, ومنهم اإلغريق والصينيون القدماء, أيًضا مادة صلبة أخرى ميكنها 

وهو معروف اليوم بأنه مغنطيس . جذب األشياء, وهي املادة املسماة اللودستون أو املاجنتيت

هرمان األشياء اخلفيفة مثل يدية الثقيلة, بينما جيذب الكطبيعي ميال إىل جذب األجسام احلد

م أثبت عامل الرياضيات اإليطالي جريوالمو كاردانو, واملعروف أيًضا 1331ويف عام ,القش

واملاجنتيت البد أن تكون باسم جريوم كاروان, أن التأثريات اجلذبية لكل من الكهرمان 

 .الكهرباء واملغنطيسية وكان كاردانو أول من الحظ الفرق بني,خمتلفة

م, أوضح الفيزيائي الربيطاني وليم جيلربت أن بعض املواد, مثل الزجاج 1122ويف عام 

فعند دلكها بقماش تكتسب هذه  ذات خواص شبيهة خبواص الكهرمان والكربيت والشمع,

وقد مسى جيلربت هذه املواد الكهربيات, ودرس  واد خاصية جذب األشياء اخلفيفةامل

وحنن نعرف اليوم أن ما  رمبا ُتعزى إىل نوع من السوائل , وخلص إىل أن تأثرياتهاخواصها

 .مساها جيلربت الكهربيات هي عوازل جيدة للكهرباء

  لقد مت اكتشاف الكهرباء كظاهرة فيزيائية على يد العامل وليام جلربت يف عام

 .م 1122

  م 1822مت اكتشاف البطارية على يد العامل السندرو فولتا عام. 

  م يف توليد 1711ثم جاء الفضل بعد اهلل سبحانه إىل العامل ميخائيل فراداي املولود عام

 .الكهرباء واستخدامها 

 .دخول الكهرباء اململكة   

  م دخلت الكهرباء اململكة أثناء عمليات التنقيب عن النفط من خالل 1132عام

 .شركات التنقيب 

  باء بعد أن مت اكتشاف النفط م مت التوسع يف توليد الكهر1137عام. 
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  م إنشاء شركة متخصصة  لتوليد الكهرباء يف املدن والقرى 1147عام. 

  م تشكيل إدارة شؤون الكهرباء بوزارة التجارة و الصناعة 1111عام. 

  م إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء وتأسيس شركات الكهرباء املوحدة 1173عام

 .بالشرقية والغربية والوسطى 

 م مت دمج مجيع الشركات يف الشركة السعودية املوحدة للكهرباء ومت 2222 عام

 .  إطالق مسمى سيكو بدال من سكيكو 

  م مت إنشاء وزارة املياه والكهرباء  مبسماها اجلديد2223عام. 

وتعترب اململكة العربية السعودية من أكثر دول العامل تقدمًا يف جمال توليد وتوزيع الطاقة 

وذلك بفضل التطور , كما وأنها من أكثر دول العامل استهالكا للكهرباء ,الكهربائية

وكذلك اتساع الرقعة العمرانية للبلد ووجود املدن ,املستمر يف استخدام األجهزة الكهربائية

الصناعية يف معظم مناطق اململكة مما دعا إىل وجوب أخذ احليطة واحلذر يف حال التعامل 

الوعي لدى املستهلك ومراعاة تأمني وسائل السالمة من الصعق مع الكهرباء ورفع مستوى 

الكهربائي وكذلك احلرائق الكهربائية اليت زادت يف اآلونة األخرية مما جعل الدفاع املدني 

 .يأخذ السالمة من الكهرباء بعني االعتبار 

هربائية حيث من واقع االحصائيات اليت تباشرها فرق الدفاع املدني هناك حوادث اسبابها ك

 :وهي تشكل احصائية كبرية بالنسبة للحوادث االخرى وهي كالتالي

جمموع حوادث  عام

 احلريق

جمموع احلوادث 

 الكهربائية

نسبة احلوادث الكهربائية 

 اىل جمموع احلوادث

 %33 1211 11231 هـ1431

 %33 14283 42238 هـ1432

 %33 14774 43713 هـ1433

 %33 13327 43128 هـ1434

 %32 3413 17831 هـ32/3/1433-هـ1/1/1433
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وذلك ألسباب تعود إىل ما للدفاع املدني وتعترب الكهرباء من العوامل اليت تعنى بها املديرية العامة 

 :تدونه فرق ومراكز وإدارات الدفاع املدني من حوادث نتج  من تتبع أسبابها ما يلي 

 (هـ1433-هـ1434-هـ1433-هـ1432-هـ1431)األعوام خاللالكهربائية  احلوادث أسباب 

سوء  السنة

 التمديدات

ارتفاع 

درجة 

 احلرارة

رداءة  

األجهزة 

الكهربائية 

 والتوصيالت

زيادة األمحال 

 الكهربائية

تسرب 

سوائل على 

 الكابالت

كهرباء 

 استاتيكيه

عدم وجود 

قاطع 

التماسات 

 كهربائي

عطل يف 

األجهزة 

 الكهربائية

إهمال يف 

 الصيانة

مالمسة 

اسالك 

الضغط 

 العالي

أسباب 

كهربائية 

 أخرى

1431
هـ

 182 431 183 127 22 3 8 223 212 32 3224 

1432
هـ

 2331 811 428 2173 72 13 13 311 413 37 3332 

1433
هـ

 3833 1233 711 3231 74 23 18 731 123 71 4444 

1434
هـ

 3814 1412 1111 3118 132 27 27 813 123 87 3113 

ى 
حت

32
/3

/
1433

هـ
 

1377 311 331 1217 12 8 7 314 111 23 1273 

سبة 
الن

 %
مقارنة 

ب 
سبا

أل
مع ا

ى
خر

أل
ا

 

2221 724% 323% 22% 7,% 1,% 1,% 427% 327 4,% 32% 
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 الباب الثالث

(وتعريفات مبادئ الكهرباء)
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 مبادئ الكهرباء(3-1) 

 : ءكهرباتعريف ال(3-1/1)

o  هي قوة خفية ال ميكن رؤيتها بالعني اجملردة ولكن يستدل عليها بآثارها مثل إنارة

 . املصباح ودوران احملرك وسخونة السخان وغريها 

o  هي أحد أشكال الطاقة يف الطبيعة واليت تتكون من سيل من اإللكرتونات

 .املتدفقة يف مادة موصلة 

الكهرباء, وهو جسيم له شحنة العنصر األساسي يف : اإللكرتون(3-1/1/1) 

 . كهربائية سالبة من الرتكيب الذري للمادة

هو املعدل الذي متر به الشحنة الكهربائية من خالل موصل أو : التيـــار(3-1/1/2)

 . A) )وتقاس باألمبري املوصل

ممانعة املادة اليت مير بها التيار الكهربائي  أوهي مقاومة : املقــاومة(3-1/1/3)

نوع من االحتكاك يشتت جزءًا من الطاقة الكهربائية على  أوهي احلرةونات لاللكرت

درجة املقاومة تعتمد على طول  املوصل, ومساحة مقطعه, ونوع مادة و شكل حرارة

 . Ω (Ohm)وتقاس املقاومة باألوم املوصل

مقدرة مصدر اإللكرتونات على جتاوز املقاومة, : فرق اجلهد-جلـــهدا(3-1/1/4)

 .( v)قياسه الفولت  ووحدة

الذي حيدثه مرور التيار الكهربائي, وحدة  هي الشغل  (:power)الطاقة(3-1/1/3)

 : له عالقة باجلهد والتيار وفق التالي (w)قياسه هي الوات 

  V× W =A أمبري      أي 1×  فولت 1= وات

هو النسبة بني القدرة الكهربائية  (:power factor)معامل القدرة(3-1/1/1)

الزاوية كما أنها  املستفاد منها بالكيلو وات إىل القدرة الكلية بالكيلو فولت أمبري

ويفضل أن تكون الشبكة عبارة عن مقاومة ((cosөاحملصورة بني الفولت والتيار 

من ضمن  بخالصة بدون ملفات حماثة ألنها عبئ على شركة الكهرباء وال حتس

  .الفواتري

 : الوات ساعة (3-1/1/7)

ألن الوات يوضح كمية القدرة الكهربائية املستهلكة عند حلظة معينة فإنه ال  نظرًا

كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة خالل فرتة معينة  ألمحاليعطينا أي مقياس حقيقي 

من الوقت لكن إذا ما ضربنا القدرة الكهربائية املستهلكة بالوات يف عدد الساعات اليت 
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حنصل على إمجالي كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة خالل مت استهالكها فيها فإننا 

 (. WH)تلك الفرتة ووحداتها وات ساعة 

 : الكيلو وات ساعة (3-1/1/8)

هي وحدة الطاقة اليت يدفع مثنها املستهلك من خالل عداد الكهرباء وهى تعادل 

 (. KWH)س .و.وات ساعة ويرمز هلا بالرمز ك 1222

 . التيار املتغري اليت حتتوي على مقاومات فقط بالوات وتقاس القدرة يف دوائر

الفولت )ونظرًا ألن معظم دوائر التيار املتغري حتتوي على ممانعات فإن حاصل ضرب 

 . يعطي فولت أمبري وليس وات( األمبري× 

معامل القدرة × األمبري × وللحصول على القدرة احلقيقية بالوات فإننا نضرب الفولت 

 . للدائرة

 الكهرباء أنواع(3-1/2)

 :)ACِ()urrentClternative A)الكهرباء املتحركة : أواًل (3-1/2/1) 

سيل من اإللكرتونات  وهي عبارة عناليت تكون فيها اإللكرتونات احلرة كثرية جدًا 

وتولد بقصد استخدامها يف عدة , وتسري بسرعة الضوء  ,املتدفقة يف مادة موصلة 

الصناعي والتجاري والطيب  ويف استخدامات الناس اليومية  أغراض خمتلفة يف اجملال 

 .وتتولد  من مصادر الطاقة الكهربائية املختلفة

 : (D.C()urrentCirect D)الكهرباء الساكنة : ثانيًا (3-1/2/2) 

ا يسبب عبارة عن إلكرتونات حرة تنشأ نتيجة لالحتكاك بني مادتني خمتلفتني مم

اهما إىل األخرى وقد تصل الكهرباء الساكنة إىل قيم إحد انتقال اإللكرتونات من

عن طريق ( D.C)اىل تيار ثابت ( AC)كما ميكن حتويل التيار املرتدد مرتفعة جدًا 

استخدامها يف بعض املشاريع ثريوسرت حيث يفضل  Thirostor))مايسمى 

اللة انقطاعات التيار مما جيعل اكالقطارات حيث يتميز التيار الثابت بعدم وجود 

التيار نتج ي عدة عوامل خمتلفةكما أن هناك ,انقطاع  أيمستمرة يف عملها دون وجود 

 :من منها  على سبيل املثال الثابت 

  الصواعق. 

  الشحنات الكهرومغناطيسية الناجتة عن حمطات البث. 
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  الشحنات الناشئة أثناء تفريغ ناقالت البرتول مبحطات الوقود. 

 اك السيور مع بعضها يف املصانع وتبقى على الشحنات الناشئة عن احتك

ويكون تفريغها حلظيًا وال , السطح إىل أن تفرغ من خالل مالمسة اإلنسان هلا 

 . ويتم تالفيها بعمل تأريض لألجهزة ....يبقى منها شيء 
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 الباب الرابع

 وأسبابهاأنواع املخاطر الكهربائية 
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 :أنواع املخاطر الكهربائية (4-1)

 :خماطر على احلياة (4-1/1)

يتسبب مرور التيار الكهربائي يف جسم اإلنسان يف إحداث آثار تتوقف خطورتها على مسار 

التيار املصاب وشدته واملدة اليت يبقى خالهلا املصاب حتت تأثري التيار , وينشأ عن ذلك 

 .إحداث شلل موضعي أو الوفاة حروق بسيطة وقد يتسبب مرور التيار يف 

وللتيار الكهربائي آثار حرارية هي اليت تسبب احلروق وآثار كيميائية هي اليت تتسبب يف 

 .حتليل الدم واخلاليا العصبية 

 :خماطر على املمتلكات (4-1/2)

العازل  النهيارعند حدوث قصر يف الدائرة بني األسالك أو الكابالت الكهربائية نتيجة 

ي سبب كأن تكون مقاطع األسالك أو الكابالت غري مناسبة لقيمة التيار املار بينها أل

فيها أي أن هذه املقاطع أقل من املسموح به فإنه ينتج عن مرور التيار إرتفاع يف درجة حرارة 

األسالك أو الكابالت ويستمر اإلرتفاع إىل أن يصل إىل درجة إشتعال املواد احمليطة بها 

سقط على املواد جماورة قابلة لالشتعال مما يؤدي إىل نشوب احلرائق وإحرتاقها وقد ت

 .وإحداث خسائر مادية كبرية إذا مل يتم تداركها وإمخادها يف احلال 

 :خماطر على األجهزة واألدوات واآلالت الكهربائية (4-1/3)

الت يتسبب سوء االستخدام كزيادة احلمل على اآلالت الكهربائية مثل املولدات واحملو

وجود أجهزة وقاية مناسبة هلا , وكذلك إهمال إجراء أعمال الصيانة عدم وخاصة عند 

الدورية الالزمة هلذه األجهزة من تنظيف وتغيري الزيوت والتشحيم وخالفه أو عدم مالءمة 

األجهزة للظروف اجلوية احمليطة مثل ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة وتعرضها لألتربة 

 .اث تلف أو احرتاق هلذه األجهزة والغبار يف إحد

 :أسباب حدوث املخاطر الكهربائية (4-1/4)

 م ثم التنفيذ وانتهاء باالستخدامهناك خماطر عدة تنشأ يف املراحل املختلفة بدءًا بالتصمي

  -:ومنها ما يلي 

 :أخطاء يف مرحلة التصميم (4-1/4/1)
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صميم الالزم لألعمال عدم قيام مهندس كهرباء متخصص بإعداد الت(4-1/4/1/1)

 . الكهربائية 

والكابالت وشدة التيار قواطع احلماية مع مقاطع األسالك  مالئمةعدم (4-1/4/1/2)

 .املار بها

عدم مناسبة وسيلة احلماية املستخدمة مع املكان الذي سرتكب فيه (4-1/4/1/3)

( E.L.C.B)كعدم استخدام قواطع مزودة حبماية ضد تيار التسرب األرضي 

 .مات واملطابخ واألماكن املعرضة للرطوبة واملاء المآخذ الكهربائية يف احلمل

 .عدم توازن األمحال على األطوار الثالثة (4-1/4/1/4)

عدم اختيار األماكن املناسبة لوضع لوحات التوزيع الكهربائية (4-1/4/1/3)

 .وكذلك املآخذ واألعداد املناسبة لكل دائرة 

ائر املآخذ الكهربائية مما يضطر املستهلك إىل استخدام نقص عدد دو(4-1/4/1/1)

 .إىل التمديدات اخلارجية الظاهرة مأخذ واحد لتوصيل عدة أجهزة عليه أو اللجوء

عدم وجود موصل التأريض يف الدوائر الكهربائية وكذلك األراضي (4-1/4/1/7)

 .العام للمبنى 

 .عرضة لذلك عدم وجود نظام ملانعات الصواعق يف املناطق امل -

 :أخطاء يف مرحلة التنفيذ (4-1/4/2)

عدم وجود مهندس كهرباء يشرف على تنفيذ األعمال الكهربائية (4-1/4/2/1)

 . وعدم تنفيذ تلك األعمال من قبل فنيني متخصصني ذوي خربة يف هذا اجملال

 .عدم التقيد باملخططات والرسومات الكهربائية أثناء التنفيذ (4-1/4/2/2)

 .عدم استعمال املرابط اخلاصة لتوصيل وربط األسالك ببعضها (4-1/4/2/3)

عدم ربط موصالت التأريض مبرابطها املخصصة يف األجهزة (4-1/4/2/4)

 .الكهربائية واملآخذ واملفاتيح 

 .زيادة عدد األسالك يف املاسورة الواحدة عن احلد املسموح به (4-1/4/2/3)

 .ة اللمبة وخط التعادل مبفتاح اإلنارة ربط موصل الطور بقاعد(4-1/4/2/1)
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ربط األسالك والكابالت بقواطع احلماية بصور جيدة  إحكامعدم (4-1/4/2/7)

 .مما ينتج عنه شرارة كهربائية تتسبب يف تلف القاطع وحدوث حرائق 

 .عدم إبعاد التمديدات الكهربائية عن متديدات املياه والغاز (4-1/4/2/8)

 . افظة على استمرارية موصل سلك التأريض عدم احمل(4-1/4/2/1)

 :أخطاء يف مرحلة االستخدام (4-1/4/3)

 :سوء االستخدام (4-1/4/3/1)

 . توصيل عدة أجهزة كهربائية مبقبس واحد يف نفس الوقت (4-1/4/3/1/1)

ملس األجهزة واملفاتيح الكهربائية واأليدي مبتلة باملاء أو تشغيل (4-1/4/3/1/2)

 .وقوف على أرض رطبة األجهزة مع ال

 .اختيار أجهزة كهربائية غري جيدة (4-1/4/3/1/3)

 .نزع القابس من املقبس بعنف (4-1/4/3/1/4)

استخدام التوصيالت اخلارجية الظاهرة وكذلك غري املباشرة (4-1/4/3/1/3)

 .لألجهزة الكهربائية 

ماية األطفال عدم وضع وسيلة محاية مناسبة للمقابس الكهربائية حل(4-1/4/3/1/1)

 .من العبث بها 

 .عدم توصيل سلك التأريض لألجهزة بصورة جيدة (4-1/4/3/1/7)

متديد األسالك والكابالت حتت السجاد أو قرب النوافذ واملقاعد (4-1/4/3/1/8)

 .مما يعرضها لالهرتاء وحدوث قصر فيها 

 :إهمال الصيانة (4-1/4/3/1/2)

ختبار الدوري على التمديدات واألجهزة عدم إجراء الكشف واال(4-1/4/3/1/2/1)

 . الكهربائية

 .عدم تنظيف وصيانة األجهزة واملواد الكهربائية  (4-1/4/3/1/2/2)
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عدم فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة  (4-1/4/3/1/2/3)

 .واإلصالح 

ة الحظعند م( احلماية)عدم إستبدال وسيلة القطع والوصل  (4-1/4/3/1/2/4)

 .خروج شرر منها أثناء عملها

عدم مراجعة األمحال الكهربائية والتأكد من مالءمتها للقواطع (4-1/4/3/1/2/3)

 .واألسالك 

عدم إحكام ربط نهاية األسالك مبآخذ التيار أو املفاتيح أو (4-1/4/3/1/2/1)

 .القواطع مما يسبب حدوث شرر يؤدي لتلفها 
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 مساخلاالباب 

 

 طرق محاية الرتكيبات الكهربائية
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 طرق محاية الرتكيبات الكهربائية (3-1)

 : تتكون الرتكيبات الكهربائية يف املباني عمومًا من العناصر التالية    

 . الكابل املغذي للمبنى(3-1/1)

 .لوحة التوزيع الكهربائية (3-1/2)

 . متديدات الدوائر الكهربائية 3-1/3)

 :الكابل املغذي للمبنى (3-1/1)

 . يتم محاية الكابل املغذي للمبنى بواسطة القاطع العمومي املوجود يف لوحة التوزيع

 :لوحة التوزيع الكهربائية  (3-1/2)

 : وتتكون من 

قاطع عمومي يتم حتديد سعته باألمبري مبا يتناسب مع مقطع الكابل (3-1/2/1)

 . املغذي للوحة

ة من القواطع الفرعية حلماية الدوائر الفرعية املوصلة لوحدات جمموع(3-1/2/2)

اإلنارة أو املخارج ويتم حتديد سعة القواطع الفرعية كل على حده حسب مقدار احلمل 

 .املوصل عليه

 :متديدات الدوائر الكهربائية  (3-1/3/3)

يع حتى نقطة هي عبارة عن املوصالت املستخدمة يف نقل التيار الكهربائي من لوحة التوز

 .ملختلف األغراض االفياشاإلضاءة أو خمارج 

 :طريقة عمل القاطع  (3-1/3/4)

يتكون قاطع الدائرة من موصل يتحمل مرور تيار بقيمة حمدودة فإذا زادت هذه القيمة 

يفصل القاطع وتفتح الدائرة ويتوقف مرور التيار ويعمل القاطع كمفتاح لوصل وفصل التيار 

وعند تصميم هذه القواطع ,من التيار املقنن بدون فصل% 112اطع عند محل ويتم اختيار الق

 . فإنها تكون معدة لتحمل تيار أكرب من تيارها األصلي بنسب متفاوتة وملدد زمنية خمتلفة
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 :حتديد سعة القاطع  (3-1/3/3)

تعتمد سعة القاطع على مساحة مقطع املوصالت املوصلة عليه وجيب أن تكون سعته 

سبة مع مقدار التيار املار يف املوصالت وفيما يلي جدول يوضح مساحة مقطع متنا

مجعية احلماية والوقاية من احلريق )املوصالت وسعة القاطع املناسب لكل منها من واقع 

 .( National Electric Code)(NFPA70)(االمريكيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعة القاطع باألمبري (2مم)مساحة مقطع املوصل 

223 13 

4 22 

1 32 

12 42 

11 32 
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 السادسالباب 
 

 متطلبات السالمة للوقاية من أخطار الكهرباء يف املباني
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 الفصل األول(1-1) 

 يف املباني اجلاهزه واملخيمات ئيةمتطلبات السالمة الكهربا(1-1)
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 :املباني اجلاهزه واملخيمات يف ئيةالكهربامتطلبات السالمة (1-1)

غري الاهليكل احلديدي ب غري مقاومة للحريق وتدعم عناصرمباني تنشأ من  بأنهاتعرف 

 .او اخليام (الشربات, اهلناجر)معاجل وبالتالي فاملبنى غري مقاوم للحريق مثل 

ة وهي املباني اليت حترتق حمتوياتها بسـرعـفيها بأنها عالية اخلطورة تصنف  (1-1/1)

 .اتانفجارأخبرة سـامة أو عنها فائقة, أو تنتج 

نصت عليه  ويكون تصميم تلك املخيمات حسب ما

NFPA101)(Chapter11)(sec11.11(Tents)) 

 
 
 

 

 
   
 
 

   
 
  

 :ملخيماتيف املباني اجلاهزة واالسالمة الكهربائية  متطلبات( 1-1/2)

ياطية املؤقتة وتكون عند املخارج وتوزع تستخدم كشافات اإلنارة االحت(1-1/2/1)

  .داخليا توزيع منتظم  لغرض اإلنارة فقط 

يطلب تغذية بالكهرباء من الشركة السعودية الكهرباء لغرض اإلنارة -(1-1/2/2) 

والتكييف والتدفئة وكذلك لالستخدامات األخرى كالتربيد وغريه ويكون هذا عداد 

 .سب طبيعة احلمل املوجودامبري  ح12مؤقت لتلك االستخدامات 

يعمل لذلك جدار خرساني حسب مواصفات شركة الكهرباء  وهو غالبًا -(1-1/2/3)

سم  يقام عليها عداد شركة 23م والبلك من نوع 2م وطول 123ارتفاع (.23×2×123)

 .او لوحات التوزيع من مولدات الطاقة االحتياطية الكهرباء

الشركة على هذا اجلدار بعد ما يتم التأكد يتم تركيب العداد من قبل - (1-1/2/4)

 .من سالمته إنشائيا

من عداد شركة الكهرباء  2ملم23يلزم تركيب كيبل كهربائي ال يقل  -(1-1/2/3)

 .أمبري يصل إىل  لوحة التوزيع 12يف حالة تركيب عداد قوته 

 2م112أعلى حد مسموح به 

 كمساحة إمجالية للخيمة

 م3

 2م112أعلى حد مسموح به 

 كمساحة إمجالية للخيمة

 م3

 م3
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م يساوي قوة العداد ومن ث أواكرب جيب تركيب قاطع كهربائي للمخيم -(1-1/2/1)

 .يتفرع من القاطع املركب للمخيم لقواطع فرعيه

اذا كانت   2ملم1جيب ان اليقل مساكة السلك املمدد للمكيفات عن -(1-1/2/7)

 .مكيفات فريون وكذلك االفران 

جات التربيد والسخانات عن جيب ان التقل مساكة السلك املمدد لثال-(1-1/2/8)

 .2ملم4

اء بداًل من مكيفات الفريون لكونها يفضل استخدام مكيفات امل -(1-1/2/1)

أمبري بينما  3تستهلك طاقة قليله وبالتالي عملية سحب التيار قليله إذ تستخدم يف حدود 

 stabilityأمبري و يف حالة starting(22 )الفريون  يسحب يف البداية أو ما يسمى 

 .أمبري ( 13) االستقرار 

وات ومساكة توصيل اإلضاءة 12قدرتها اذا افرتضنا أن ملبات اإلضاءة -(1-1/2/12)

أمبري وبالتالي لكي نعرف كم ملبة  22فان أقصى ما يستطيع حتمله هذا السلك هو   2ملم4

هي الطاقة وبالتالي  Pحيث أن  =cosө×I×V×Pحتمل على هذا السلك بدون أن يتأثر 

احد  طبعا بعد وهو جهد الفاز  الو   222أمبري كتيار وفولت  22أقصى محولة وهي يف حالة 

وات  لكل ملبه ويف حالة كانت  12تغيري اجلهد من قبل شركة الكهرباء وبقدرة 

 .ملبة وهكذا  172فان عدد اللمبات تكون مايقارب ,.  8الكهرباء ومعامل قدره 

 E.L.C.B (Electric Leakage))يلزم تركيب قاطع أوتوماتيكي -(1-1/2/11)

Circuit Breaker)   يم وكذلك للخطوط املوصلة للمكيفات ويعاير لكل عداد باملخ

مللي أمبري  32مللي أمبري يف حالة وجود تسريب تيار كهربائي كحد أقصى 32على 

فقط وهو ( ميللي أمبري)هو جهاز مزود بوسيلة حساسة ملرور تيار قد يصل على عدة و.يفصل

 ... يستخدم حلماية اإلنسان عند مالمسته لألجزاء املكهربة

 :قواطع احلماية من تيار التسرب األرضيالتوضيح التالي ميكن ان نتعرف على ومن خالل 

أمبري  22أمبري أو  13يتم محاية الدوائر الكهربائية الفرعية بقواطع فرعية عادية سعة حيث 

إال أنها قيمة مرتفعة جدًا مبقارنتها مبا ينتج عنها من أخطار حيث أن مرور تيار كهربائي 

 . للي أمبري يف جسم اإلنسان يسبب وفاتهم 12صغري يف حدود 

وهلذا يفضل استخدام قواطع احلماية من تيار التسرب األرضي , وهذه القواطع مماثلة 

مهما صغرت )للقواطع العادية من حيث الشكل إال أنها حساسة جدًا ملرور التيار الكهربائي 
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ذا املسار من خالل جسم يف أي مسار خيتلف عن املوصل احملدد ملروره كان يكون ه( قيمته

ي أمبري فإن لويف هذه احلالة , عند مرور تيار بسيط قد يصل إىل جزء من املل,اإلنسان مثاًل

 . هذا النوع من القواطع يفصل الدائرة 

 .العالقة بني شدة تيار التسرب األرضي ومدة سريانه يف جسم اإلنسان 

 : يف جسم اإلنسان  فيما يلي جدول يوضح تأثري مرور تيار التسرب األرضي

 التأثري البيولوجي على جسم اإلنسان مدة سريان التيار للي أمبريبامل تيار التسرب

 التيار غري حمسوس وليس له تأثري مستمر 223 – 2

 مستمر 3 – 223

يبدأ اجلسم باإلحساس بالتيار 

وميكن لإلنسان التخلص من املصدر 

 إال أنه يرتك آثارًا يف مكان التالمس

 عدة دقائق 32 – 3
يصعب االنفصال عن مصدر الكهرباء 

 ويسبب ارتفاع ضغط الدم وضيق تنفس

 بضع ثواني 32 – 32
يرتفع  –عدم انتظام نبض القلب 

 ضغط الدم مع إغماء

 عدة مئات – 32
 الشعور بصدمة قوية أقل من مدة النبضة

 إغماء مع ظهور آثار عند نقط التالمس أطول من مدة النبضة

 من عدة مئاتأكثر 
 إغماء مع ظهور آثار عند نقط التالمس أقل من مدة النبضة

 موت أو حريق –إغماء  أطول من مدة النبضة
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 ( :E.L.C.B)أماكن تركيب قواطع احلماية ضد التسرب األرضي  

على اخلط الرئيسي للوحة التوزيع ويف هذه ( EL.C.B)ميكن أن يوضع قاطع  4/1

  .يته شاملة جلميع الدوائر احلالة تكون محا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذه الطريقة أنه لو كان هناك أي تسرب لألرض من وحدة إضاءة مثاًل  مساوئومن 

 . فإن ذلك يتسبب يف قطع التيار الكهربائي عن كل اللوحة
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أن يكون هناك لوحتان متجاورتان إحداهما لإلضاءة واألخرى للقوى ويوضح قاطع  4/2

(E.L.C.B )ة القوى حبيث حيمي فقط األجهزة واآلالت الكهربائية اليت قبل لوح

 . تتصل بدوائر القوى

 

حلماية جهاز معني فقط كغسالة مثاًل ويتم ( E.L.C.B)ميكن أن يستخدم قاطع  4/3

 .ذلك بتوصيلة قبل املآخذ الكهربائية 

 



 السالمة الكهربائية يف املنشآت متطلبات

 

27 

 

 . كما ميكن أن يستخدم حلماية جزء من سكن أو مبنى أو فراغات معينة 4/4

 

جيب استخدام األسالك امللونة يف التمديدات الكهربائية لتحديد -(1-1/2/12) 

اخلطوط الكهربائية من بداية اخلط حتى نهايته كما يتضح من الرسم التالي خط 

 .neutral(النرت)مكهرب له لون معني واألرضي وكذلك احملايد او مايسمى ب
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عداد شركة الكهرباء مؤرض من قبل فيما خيص األرضي فان ما قبل -(1-1/2/13)

من متديدات كهربائية وأجهزه ( الطبلون)الشركة وحنتاج أن نؤرض ما بعد العداد

 .كهربائية

حيث صدر يف هذا الكهربائية  واألجهزةجيب تاريض مجيع التمديدات -(1-1/2/14)

 ع بتاريخ/1722/1التعميم الوزاري رقم اخلصوص من قبل وزارة املياه والكهرباء 

هـ بضرورة فرض نظام التأريض على مجيع املنشآت أيًا كان نوعها ملا له من 21/12/1423

 ,ث  ويكون التاريض بالشكل التالي فائدة يف التقليل من احلواد

 (Earthling or Grounding)التأريض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : موصل تأريض وقطب تأريض تكون عبارة عن أدوات التأريض و

 (:GROUNDING CONDUCTOR)لتأريض موصل ا(1-1/2/14/1)

موصل التأريض هو موصل من النحاس أو األملنيوم معزول باللون األخضر أو اللون 

األصفر ويتم متديده مع موصالت الدوائر الكهربائية فيما بني لوحة التوزيع /األخضر

ده عن الفرعية واملخرج الكهربائي أما موصل تأريض اللوحات الفرعية والعمومية فيتم متدي

موصالت النحاس أو األملنيوم وإما أن يكون عاريًا أو معزواًل مصمتًا أو جمدواًل يربط 

اللوحات الفرعية مع اللوحات العمومية من جهة ويربط اللوحات العمومية مع قطب التأريض 

ويوضح اجلدول التالي مقاطع موصالت التأريض بالنسبة ملقطع املوصل . من اجلهة األخرى

                                                                            . تياراحلامل لل
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 موصل التاريض           دفنه كاماًل او األرضترك جزء من االلكرتود فوق 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (GROUNDING ELECTRODE: )قطب التأريض (1-1/2/14/2)

سم تدفن رأسيًا مالمسة 242ال يقل طوهلا وهو عبارة عن قضيب أو ماسورة معدنية       

درجة على املستوى  43للرتبة إال إذا كانت األرض صخرية فيمكن وضعها مائلة 

 . سم من سطح األرض على األقل73الرأسي أو تدفن يف خندق على عمق 

 (: PLATE ELECTRODE)لوح التأريض (1-1/2/14/3)

و من احلديد بسمك ال مم أ 123مك وهو عبارة عن لوح معدني قد يكون من النحاس يس

 . 2م22181وجيب أال تقل املساحة املعرضة للرتبة عن ,مم 1233يقل عن 

وعمومًا جيب أن يكون قطب التأريض املالمس للرتبة خاليًا من الشحوم أوالزيوت ألنها 

 .تضعف خصائص قابلية التأريض للتوصيل الكهربائي

 األرضحة التاريض وذلك لتقليل مقاومة جيب وضع ملح وفحم يف حفرة األرضي مع لو

من عمليات التوصيل وكذلك مقاومة التالمس بني عمود التاريض  الناجتة املقاومةوكذلك 

 .واألرض
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 المقاومة الكلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتقليل املقاومة حسب التالي جيب معاجلة الرتبة

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

تعاجل الرتبة احمليطة بقضيب التأريض  حيثمعاجلة الرتبة كيميائيًا وجيب أن يتم 

  -:كيميائيًا للحصول على مقاومة للتأريض بأحد الطرق التالية

سم ومتاًل بأمالح 12تعمل حفره جماورة لقضيب التأريض وتبعد عنه مبسافة ال تزيد عن ( أ

سم من سطح 32كربيتات املغنيسيوم أو كربيتات النحاس أو ملح صخري حتى منسوب 

ب تنفيذ هذه الطريقة يف حالة عدم توفر فراغ كايف جبوار قضيب األرض ويصع

 . التأريض 

أو يتم عمل خندق دائري حول قضيب التأريض حبيث ال يقل القطر الداخلي للخندق ( ب

وجيب . وميأل هذا اخلندق باملواد الكيميائية السابق ذكرها ,سم 32سم وعمق 43عن 

الكيمائية وقضيب التأريض حتى ال يتسبب يف أال يكون هناك اتصال مباشر بني املواد 

والكمية اليت يفضل وضعها تكون يف ,تكوين طبقة من الصدأ على ذلك القضيب 
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كيلو جرام من مادة كربيتات النحاس لرخص مثنها وجودة توصيلها  42إىل  18حدود 

ويتم .الكهربائي ويستمر مفعول هذه الكمية ملدة سنتني ثم يكرر وضعها مرة أخرى 

مر بئر التأريض يف بادئ األمر باملاء حتى يساعد على تسرب املواد الكيميائية للرتبة غ

 . أما بعد ذلك فإن مياه األمطار كافية للقيام بهذه العملية

سم ويكون 23جيب ان يدفن الكيبل الرئيسي حتت االرض وبعمق اليقل -(1-1/2/13)

 .املخيمعلى جانب املخيم ومينع نهائيا متديده من خالل وسط 

جيب أن حيدد احلمل احملتمل للمخيم ومن خاللة يطلب من  شركة  -(1-1/2/11)

 .الكهرباء سعة القاطع املناسب

جيب أن تكون التمديدات الكهربائية معزولة وحممية ضد التلف أو  -(1-1/2/17)

 .تكون داخل أنابيب واقية مرنة وحمكمةارتفاع التيار الكهربائي و

ار شهادة من مكتب هندسي معتمد من اجلهات ذات العالقة احضجيب -(1-1/2/18)

 .يثبت بها سالمة التمديدات الكهربائية 

 مواقدو مثل الدفايات الكهربائية واألجهزة املعدات تكون جيب أن -(1-1/2/11)
األنواع املطابقة للمواصفات  من وغريها اهلواء, مكيفاتو  األفران والثالجات الطهي

 . املعتمدة القياسية السعوديه
 األنواع من املصابيح تكون وأن باملبنى, كافية اإلضاءة تكون جيب أن-(1-1/2/22)

 املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار غري املثبتة
 .اجليدة املطابقة للمواصفات القياسية السعودية األنواع وغريها من واملقابس واألفياش

وجود أكثر من خميم جيب أن يكون لكل خميم قواطعه  يف حالة-(1-1/2/21)

 .اخلاصة به وال يشرتك مع املخيم اآلخر يف نفس القاطع

جيب ان تكون املفاتيح املوجوده بلوحة التوزيع  متناسبة مع االمحال -(1-1/2/22)

 .املوصله عليها حبيث جيب ان توصل كل مكيف مبفتاح خاص به وهكذا

ة  املخيم يف مكان بعيد عن الكهرباء العموميه فيجب ان يف حالة اقام-(1-1/2/23)

 : يوصل بها مولد كهرباء احتياطي وجيب ان يتحقق به االتي
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ب ان يكون املولد الكهربائي بعيدا عن املخيم مبسافة لدرء اي جي(1-1/2/23/1) 

م حسب مانص علية 12323خطورة تنتج منه وتكون مبسافة التقل عن 

 .11.11.6.1.3(NFPA101)الكود
يلزم تأريض املولدات ملنع أي تسرب للتيار الكهربائي حبيث يتم (1-1/2/23/2)

 .أوم 3ربطة  باألرضي اخلاص باملبنى شريطة أن ال يتجاوز مقاومة األرضي 

يزود مولد الطاقة الكهربائية االحتياطي بقاطع ملنع تسرب التيار (1-1/2/23/3)

 .E.L.C.B()(Electric leakage circuit breaker)الكهربائي 

غرفة جيب أن تكون تلك املولدات بقطاع حريق مستقل حبيث توضع يف (1-1/2/23/4)

كوحدة  املخيمومعزول عن  او من سياج خاصة منشأة هلذا الغرض من مواد مقاومة للحريق 

 .مستقلة 

ت يف حالة تسريبه حبيث ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزي(1-1/2/23/3)

 .التفريغ والتنظيف لةتكون سه

 .او موقع املولد جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-1/2/23/1)

 .جيب توفري نظام إطفاء تلقائي مناسب لغرفة املولد(1-1/2/23/7)

 . تزود الغرفة اليت يوضع بها املولد الكهربائي جبهاز مانعة صواعق (1-1/2/23/8)

 .عليه املولد مستوي تكون السطح  الذي يوضع  أنجيب (1-1/2/23/1)
 .يوضع باملولد كامت للصوت مينع الضجيج أنجيب (1-1/2/23/12)
 .يكون هناك قناة لتصريف العادم ألعلى بعيدا  عن املخيم أنجيب (1-1/2/23/11)
مدفون وبعيده  األرضحتت   Tank))يكون هناك غرفة للوقود أو أنجيب (1-1/2/23/12)

 . عن املولد 
 .الساعةيكون هناك فين كهرباء متواجد يف املخيم على مدار  نأجيب (1-1/2/23/13)
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 الفصل الثاني(1-2)

  .التجمعاتمتطلبات السالمة من أخطار الكهرباء يف مباني (1-2)
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  .التجمعاتمتطلبات السالمة من أخطار الكهرباء يف مباني (1-2)

 :مباني التجمعاتتعريف (1-2/1)

شـخصا فأكثر لغرض الرتفيه أو الثقافة أو ( 32)هي املباني أو أجزائها املخصصة لتجمع 

 :الرياضة أو العرض مثل 

 احملاكم دور العبادة

 صاالت االجتماعـات قاعـات احملاضـرات 

 صاالت البنوك صاالت العرض  

 املكتبات الكربى املتاحف و دور املسـرح 

 املغطاة املالعب النوادي الرياضية

ــات    (1-2/2) ـــتيعاب إىل فئـ ــن حيـــث االسـ ــات مـ ــاني التجمعـ ـــم مبـ تنقسـ

 :كالتالي

 .شـخص 1222مباني تضم أكثر من ( أ   )الفئـة  

 .شـخص 1222 - 322مباني تضم من ( ب ) الفئـة  

 .شـخص 322 - 32مباني تضم من ( ج ) الفئـة  

ي التجمعات باعتبارها خطورة تصنف خطورة احلريق يف مبان: خطورة احلريق(1-2/3) 

 .خفيفة

 .شبكة إنذار يدوي يف الصاالت متعددة األغراض , واملمراتجيب تركيب (1-2/4)

 .مجيع الطوابقيف  شبكة إنذار تلقائي جيب تركيب (1-2/3)

أبواب حريق تعمل تلقائيا وفقا لالحتياطات الوقائية يف اجملاالت جيب تركيب (1-2/1)

 .اهلندسية

 :الواجب توفرها يف مثل هذه املباني الكهربائيةشرتاطات اال(1-2/7)

 وامليكانيكية الكهربائية واخلدمات التجهيزات كافة وتركيب تصميم يتم أن جيب
 :يلي ما مراعاة مع متخصصة فنية جهة ومبعرفة السعودية, العربية وفقا للمواصفات

 وأن املناسبة, واألقطار واعاألن من واألسالك التمديدات كافة تكون أن(1-2/7/1)        
 تياآل إتباعالتيار حيث يلزم  ارتفاع أو التلف ضد وحممية جيًدا عزال معزولة تكون

 :لتوفري ذلك
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املياه جيب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية مطابقا ملواصفات وزارة (1-2/7/1/1)    

 .الكهرباءو

الكهربائية سليمة بصفة عامة حبيث جيب أن تكون التمديدات والرتكيبات (1-2/7/1/2)

كما جتهز الشبكة جبهاز واق  ,ال تشكل عند استعماهلا سببا مباشرا أو غري مباشر للحريق

ويعاير على (ELCB()Electric Leakage Circuit Breaker)من الصدمات الكهربائية 

ود بالشبكة موج ارضي  إىل أهمية  وجود ةملنع الصعق الكهربائي  باإلضاف أمبريمللي  32

 .لألرضيوم أ 3تزيد املقاومة عن  تربط بة مجيع االجهزة حبيث ال

         

 

 

 

 

حبيث ال  ,متدد األسالك حمكمة التوصيالت خالل أنابيب واقيةجيب ان (1-2/7/1/3)

 .ترتك جماال للعبث بهـــا

ل أنابيب التوصيالت اليت تغذي األجهزة واملعدات بالتيار جيب أن تكون داخ(1-2/7/1/4)

 .واقية مرنة وحمكمة

 

 

 

 

 

التمديدات واألجهزة الكهربائية املوجودة يف األماكن اليت  كونتجيب أن (1-2/7/1/3)

من النوع املانع كاملطابخ تستعمل لتخزين املساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة لالشتعال 

وال تسمح للغازات  ةهربائيكللهب احملكم اإلغالق حبيث ال يصدر عنها عند تشغيلها شرارة 

مرت من  123فوق مستوى وتكون على مسافة بالتسرب داخل الرتكيبات كاملفاتيح وغريها 

 .األرض

 .جيب توفر شهادة تثبت سالمة التمديدات الكهربائية(1-2/7/1/1)
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  الطهي مواقدو مثل الدفايات الكهربائية واألجهزة املعدات تكون أنجيب  (1-2/7/2)
واملطابقة للمواصفات  املعتمدة األنواع من وغريها اهلواء مكيفات  و لثالجاتاألفران واو

 .واملأمونة االستخدام باململكةالسعودية  القياسية
 األجهزة جلميع الالزمة األرضية التوصيالت توفري يراعىجيب ان (1-2/7/3)

 .والرتكيبات
ويعاير على  ملناسبا(ELCB) الكهربائي مانع االلتماس قواطع توفري جيب(1-2/7/4)

حبيث  الكهربائي والقوس االلتماس الكهربائي أخطار ضد واملؤمنة مللي أمبري  32

 الكهربائية واألفرانتسحب تيار عالي كاملكيفات  أجهزةيركب على اخلطوط اليت بها 

 حالة يف املبنى عن الكهربائي التيار بفصل يسمح عام قاطع تركيبضرورة  مع

 .الضرورة
حواجز أو  داخل كيلووات ألف قوتها تزيد اليت التدفئة أجهزة تركيب تمي(1-2/7/3)

 .لالشتعال قابلة غري مواد من موانع
 .مرت أيهما أقل 22مصعد حريق إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو جيب تركيب (1-2/7/1)

 .للمصاعد من أحد اجلهات املتخصصة جيب أن يكون هناك صيانة دورية(1-2/7/7)

 .يسي للتيار الكهربائي قرب املدخلجيب أن يكون املبنى مزود بقاطع رئ(1-2/7/8)

 املثبتة األنواع من املصابيح تكون وأن باملبنى, كافية اإلضاءة تكون أن(1-2/7/1)
 واملقابس واألفياش املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار غري

 .والعامليةصفات القياسية السعودية املطابقة للموا األنواع وغريها من
 .جيب أن يكون املبنى مزود بوسيلة إضاءة احتياطية(1-2/7/12)

خمارج )السرداب وسبل اهلروببعالمات إرشادية مضاءة جيب وضع (1-2/7/11)

 .(الطوارئ

خمارج )السرداب وسبل اهلروبب شبكة إنارة للطوارئجيب تركيب (1-2/7/12)

 .(الطوارئ

 22مصدر احتياطي للكهرباء إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو تركيب  جيب(1-2/7/13)

 .مرت أيهما أقل
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إذا تواجد يف املبنى مولد كهربائي فيجب أن حيفظ يف غرفة خاصة منشأة (1-2/7/14)

هلذا الغرض من مواد مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن أربعة ساعات ومعزولة عن البناء كوحدة 

 :يق ويشرتط فيها ما يليمستقلة مانعة للحر

 .يكون مدخلها من اخلارج مباشرة(1-2/7/14/1)

 .ال تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء(1-2/7/14/2)

ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسريبه حبيث (1-2/7/14/3)

 .تكون سهلة التفريغ والتنظيف

أن يكون الزيت املستخدم للتربيد غري قابل يستحسن يف هذه احلالة (1-2/7/14/4)

 .لالشتعال

 .جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-2/7/14/3)

معدات اإلطفاء الالزمة حسب اشرتاطات الدفاع توفري جيب ان يتم (1-2/7/14/1)

حسب دليل املنظمة  water mistكنظام الضباب املائي( نظام إطفاء تلقائي مناسب)املدني

 مبعدات اخلاصة االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)ية من احلريق الدولية للوقا

 .(اجلزء الثاني من متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباني)واإلنذار اإلطفاء

توضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف أماكن بارزة متيسرة جيب ان (1-2/7/13)

 .الوصول

ن أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن طريق توفر اإلجراءات الالزمة م(1-2/7/11)

تسرب الشحنات الكهربائية إىل األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز مانع للصواعق 

د الغرفة اخلاصة باملولد الكهربائي جبهاز مانعة صواعق يتزو كما يلزميف األبنية املرتفعة 

 ..ل عن املبنىإذا كانت يف مكان مرتفع ومنفص( (NFPA780ورد بالكود  حسب ما
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 الثالثالفصل (1-3)

  .التعليم متطلبات السالمة من أخطار الكهرباء يف مباني(1-3)
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 .متطلبات السالمة  من أخطار الكهرباء يف مباني التعليم(1-3)

منـتظمني  طالبـا   1املباني أو أجزائها املخصصة ألغراض التعليم, وهي اليت تـأوي عـدد   (1-3-1)

ســـاعة يف األســـبوع, كريـــاض األطفـــال  12يقـــل عـــن  ســـاعات يوميـــًا ومبـــا ال 4يقـــل عـــن  بـــدوام ال

 .حتى الثانوي, واملعاهد املهنية والتطبيقية وما يف حكمها -ابتدائي -واملدارس متهيدي

املدارس املخصصة لتعليم املعاقني, تدرس كل حالة علـى حـدة, لوضـع الشـروط الوقائيـة اإلضـافية       

 .ملناسبة حسب األحوالا

 .تصنف خطورة احلريق يف مباني التعليم خطورة خفيفة: خطورة احلريق(1-3-2)

 (.2مرت 2222)جيب أن ال تزيد مساحة قطاع احلريق عن : األفقي االنتشـار(1-3-3)

شبكة إنذار يدوي يف الصاالت متعددة األغراض, وممرات جيب تركيب (1-3-4-1)

 .املغلقة يف مجيع املراحل باستثناء ممرات الفصول املكشوفة اإلدارة, وممرات الفصول

يف الورش, واملختربات, واملخازن,   شبكة إنذار تلقائيجيب تركيب (1-3-4-2)

واملكتبة, و يف الصاالت متعددة األغراض مع إنذار يدوي, وكذلك يف أماكن اخلطورة 

 .اخلاصة, وجماري التكييف, والسرداب

على أقل  على شكل صافرة أو جرس)وسيلة إنذار عام جيب تركيب (1-3-4-3)

 .مسموع يف مجيع أحناء املدرسـة وبصوت مميز أو رسائل شفهية تشغل من اإلدارة( تقدير

 االشرتاطات الكهربائية(1-3-3)

 وامليكانيكية الكهربائية واخلدمات التجهيزات كافة وتركيب تصميم يتم أن جيب
 :يلي ما مراعاة مع متخصصة فنية جهة ومبعرفة ة,السعودي العربية وفقا للمواصفات

 وأن املناسبة, واألقطار األنواع من واألسالك التمديدات كافة تكون أن (1-3-3/1)
التيار حيث يلزم إتباع اآلتي لتوفري  ارتفاع أو التلف ضد وحممية جيًدا معزولة عزال تكون

 :ذلك

بائية مطابقا ملواصفات وزارة جيب أن تكون مواصفات التمديدات الكهر(1-3-3/1/1)

  .واملواصفات القياسية السعودية الكهرباءاملياه و

جيب أن تكون التمديدات والرتكيبات الكهربائية سليمة بصفة عامة (1-3-3/1/2)

كما جتهز الشبكة  ,حبيث ال تشكل عند استعماهلا سببا مباشرا أو غري مباشر للحريق

 ELCB()Electric Leakage Circuit)جبهاز واق من الصدمات الكهربائية 

Breaker) مللي أمبري ملنع الصعق الكهربائي  وخصوصا يف األماكن الرطبة  32ويعاير على
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موجود بالشبكة تربط بة  ارضي  إىل أهمية  وجود ةاملوجود بها أجهزة كالربادات باإلضاف

 .وم لألرضيأ 3تزيد املقاومة عن  مجيع األجهزة حبيث ال

حبيث ال  ,متدد األسالك حمكمة التوصيالت خالل أنابيب واقية(1-3-3/1/3)

 .ترتك جماال للعبث بهـــا

التوصيالت اليت تغذي األجهزة واملعدات بالتيار جيب أن تكون داخل (1-3-3/1/4)

 .أنابيب واقية مرنة وحمكمة

 

 

 

التمديدات واألجهزة الكهربائية املوجودة يف األماكن اليت  تكون(1-3-3/1/3)

كاملطابخ او املختربات تستعمل لتخزين املساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة لالشتعال 

للهب احملكم اإلغالق حبيث ال يصدر عنها عند تشغيلها شرارة  املانعمن النوع 

وتكون على وال تسمح للغازات بالتسرب داخل الرتكيبات كاملفاتيح وغريها  ةكهربائي

 .ارتفاعًا من األرضمرت  123فوق مستوى مسافة 

 .جيب توفر شهادة تثبت سالمة التمديدات الكهربائية(1-3-3/1/1)

 الرباداتمثل  املوجودة باملدارس الكهربائية واألجهزة املعدات تكون أن(1-3-3/2)
 القياسيةواملطابقة للمواصفات  املعتمدة األنواع من وغريها اهلواء مكيفاتو والثالجات

 .أمونة االستخداموامل السعودية باململكة
 .والرتكيبات األجهزة جلميع الالزمة األرضية التوصيالت توفري يراعى(1-3-3/3)
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 Electric Leakage Circuit) الكهربائي مانع االلتماس قواطع توفري جيب(1-3-3/4)
Breaker) (ELCB)االلتماس  أخطار ضد واملؤمنة مللي أمبري  32ويعاير على  املناسب

حبيث يركب على اخلطوط اليت بها اجهزة تسحب تيار عالي  وس الكهربائيوالق الكهربائي

 التيار بفصل يسمح عام قاطع ضرورة تركيب مع الكهربائية واألفرانكاملكيفات 
 .حالة الضرورة يف املبنى عن الكهربائي

حواجز أو  داخل كيلووات ألف قوتها تزيد اليت التدفئة أجهزة تركيب يتم(1-3-3/3)

 .لالشتعال غري قابلة مواد من موانع
 .مرت أيهما أقل 22مصعد حريق إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو جيب تركيب (1-3-3/1)

 .جيب أن يكون هناك صيانة دورية للمصاعد من أحد اجلهات املتخصصة (1-3-3/7)

 .جيب أن يكون املبنى مزود بقاطع رئيسي للتيار الكهربائي قرب املدخل (1-3-3/8)

حبيث يتم توزيعها على بشكل منتظم على  باملبنى كافية اإلضاءة تكون أن(1-3-3/1)

 املصابيح تكون وأن ,الفصول واملمرات واملخارج حيث ان هناك مدارس يكون التدريس مسائي
 املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار غري املثبتة األنواع من

 .األنواع املطابقة للمواصفات القياسية السعودية اوالعاملية من وغريها واملقابس واألفياش
كشافات  توزع على  جيب أن يكون املبنى مزود بوسيلة إضاءة احتياطية(1-3-3/12)

 .املمرات وخمارج الطواريء

خمارج )وسبل اهلروبان وجد  السرداب بعالمات إرشادية مضاءة جيب وضع (1-3-3/11)

 .(الطوارئ

خمارج )وسبل اهلروبان  وجد  السرداب ب شبكة إنارة للطوارئتركيب  جيب(1-3-3/12)

 .(الطوارئ

 .يف مباني التعليم العاليمصدر احتياطي للكهرباء جيب تركيب (1-3-3/13)

إذا تواجد يف املبنى مولد كهربائي فيجب أن حيفظ يف غرفة خاصة منشأة هلذا (1-3-3/14)

قل عن أربعة ساعات ومعزولة عن البناء كوحدة مستقلة الغرض من مواد مقاومة للحريق ملدة ال ت

 :مانعة للحريق ويشرتط فيها ما يلي

 .يكون مدخلها من اخلارج مباشرة(1-3-3/14/1)

 .ال تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء(1-3-3/14/2)
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ون ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسريبه حبيث تك(1-3-3/14/3)

 .سهلة التفريغ والتنظيف

يستحسن يف هذه احلالة أن يكون الزيت املستخدم للتربيد غري قابل (1-3-3/14/4)

 لالشتعال

 .جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-3-3/14/3)

نظام إطفاء )معدات اإلطفاء الالزمة حسب اشرتاطات الدفاع املدنيتوفري (1-3-3/14/1)

حسب دليل املنظمة الدولية   Water  Mistاملائيكنظام الضباب ( تلقائي مناسب

 مبعدات اخلاصة االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)للوقاية من احلريق 

 .(اجلزء الثاني من متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباني)واإلنذار اإلطفاء

 .ة الوصولتوضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف أماكن بارزة متيسر(1-3-3/14/7)

توفر اإلجراءات الالزمة من أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن طريق تسرب (1-3-3/13)  

الشحنات الكهربائية إىل األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز مانع للصواعق 

 .(.(NFPA780حسب ماورد بالكود يف األبنية املرتفعة 
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 الفصل الرابع(1-4)

مباني الرعاية  أخطار الكهرباء يفاملتطلبات الوقائية للحماية من (1-4)

 (.الصحية واالجتماعية)
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مباني الرعاية  الكهرباء يف أخطاراملتطلبات الوقائية للحماية من (1-4)

 :(واالجتماعية الصحية)

تماعية, و اليت يكون املباني أو أجزائها املخصصة ألغراض الرعاية الصحية أو االج(1-4/1)

شاغلوها عاجزين عن احلركة أو أنهم وحتت تأثري احلجز مقيدي احلركة, وتشمل 

ودور  ,ودور الرعاية االجتماعية لألطفال ,ودور احلضانة ,وبيوت رعاية املسنني ,املستشفيات

 .الصحة النفسية والسجون جبميع فئاتها

أجزائها املخصصة لتقديم اخلدمات هي املباني أو : مباني الرعاية الصحية(1-4/1/1)

ومن املعروف أن رواد هذه األماكن . الصحية, وتوفر ما ال يقل عن أربعة أسرة لتنويم املرضى

ومنها . غري قادرين على محاية أرواحهم لكرب السن أو إلصابتهم بأمراض جسدية أو عقلية

 .والطوارئمباني النقاهة, مباني اإلسعاف 

هي املباني أو أجزائها املخصصة لتقديم الرعاية : ة االجتماعيةمباني الرعاي(1-4/1/2)

االجتماعية, وتوفر ما ال يقل عن أربعة أسرة لتنويم العجزة, أو كبار السن أو الرضع كما يف 

 .دور احلضانة

هي املباني اليت يعيش فيها السجناء أو (: السجون)مباني اإلصالحيات االجتماعية (1-4/1/3)

, ويعتربوا غري قادرين على النجاة بأنفسهم وأرواحهم (ساعة 24)من يوم واحد  احملتجزين أكثر

وتشمل السجون بأنواعها وأحجامها, . يف حالة احلريق لعدم متكنهم من اخلروج أو اهلرب

 .وغرف التوقيف

 .خطورة خفيفة الرعايةتصنف خطورة احلريق يف مباني : خطورة احلريق(1-4/2)

 .(مربعمرت  2222)جيب أن ال تزيد مساحة قطاع احلريق عن : ياالنتشـار األفق(1-4/3)

 .يف مجيع الطوابق شبكة إنذار يدويجيب تركيب (1-4/4)

يف غرف أو أجنحة التنويم, و املمرات, وكذلك  شبكة إنذار تلقائيجيب تركيب (1-4/3)

 .يف أماكن اخلطورة اخلاصة, وجماري التكييف, والسرداب

 :ربائيةاالشرتاطات الكه(1-4/1)

وفقا  وامليكانيكية الكهربائية واخلدمات التجهيزات كافة وتركيب تصميم يتم أن جيب

 :يلي ما مراعاة مع متخصصة فنية جهة ومبعرفة السعودية, العربية للمواصفات



 السالمة الكهربائية يف املنشآت متطلبات

 

45 

 

 وأن املناسبة, واألقطار األنواع من واألسالك التمديدات كافة تكون أن(1-4/1/1)
التيار حيث يلزم إتباع اآلتي لتوفري  ارتفاع أو التلف ضد ميةوحم جيًدا معزولة عزال تكون

 :ذلك

املياه جيب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية مطابقا ملواصفات وزارة (1-4/1/1/1)

 .واملواصفات القياسية السعودية الكهرباءو

يث جيب أن تكون التمديدات والرتكيبات الكهربائية سليمة بصفة عامة حب(1-4/1/1/2)

كما جتهز الشبكة جبهاز واق  ,ال تشكل عند استعماهلا سببا مباشرا أو غري مباشر للحريق

ويعاير على (ELCB()Electric Leakage Circuit Breaker)من الصدمات الكهربائية 

مللي أمبري ملنع الصعق الكهربائي  وخصوصا يف األماكن الرطبة املوجود بها أجهزة  32

موجود بالشبكة تربط بة مجيع األجهزة حبيث  ارضي  إىل أهمية  وجود ةكالربادات باإلضاف

 .اوم لألرضي3التزيد املقاومة عن 

  

 

 

 

حبيث ال ترتك جماال  ,دد األسالك حمكمة التوصيالت خالل أنابيب واقيةمت(1-4/1/1/3)

 .للعبث بهـــا

تكون داخل أنابيب التوصيالت اليت تغذي األجهزة واملعدات بالتيار جيب أن (1-4/1/1/4)

 .واقية مرنة وحمكمة

 

 

 

 

 

التمديدات واألجهزة الكهربائية املوجودة يف األماكن اليت تستعمل  تكون(1-4/1/1/3)

او كاملطابخ او املختربات لتخزين املساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة لالشتعال 

يصدر عنها عند للهب احملكم اإلغالق حبيث ال  املانعمن النوع غرف االشاعة 
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وال تسمح للغازات بالتسرب داخل الرتكيبات كاملفاتيح  ةكهربائيتشغيلها شرارة 

 .ارتفاعًا مرت من األرض 123فوق مستوى وتكون على مسافة وغريها 

 .جيب توفر شهادة تثبت سالمة التمديدات الكهربائية(1-4/1/1/1)

 مثل الربادات باملستشفيات ودة املوج الكهربائية واألجهزة املعدات تكون أن(1-4/1/2)
واملطابقة للمواصفات  املعتمدة األنواع من وغريها اهلواء مكيفاتو  والثالجات

 .واملأمونة االستخدام السعودية باململكة القياسية
 األجهزة جلميع الالزمة(االفياش) األرضية التوصيالت توفري يراعى(1-4/1/3)

 .والرتكيبات
 (ELCB)الكهربائي مانع االلتماس عقواط توفري جيب(1-4/1/4)

 (Electric Leakage Circuit Breaker)  واملؤمنة مللي أمبري  32ويعاير على  املناسب 
حبيث يركب على اخلطوط  والقوس الكهربائي االلتماس الكهربائي أخطار ضد

 ضرورة تركيب اليت بها اجهزة تسحب تيار عالي كاملكيفات واألفران الكهربائية مع
مع ضرورة .حالة الضرورة يف املبنى عن الكهربائي التيار بفصل يسمح عام عقاط

وضع غرف العناية املركزه وبنوك الدم على خطوط مستقلة ملنع أي فصل  قد حيدث 

  .للتيار الكهربائي 
 كأجهزة األشعة,كيلووات ألف عن  قوتها تزيد اليت جهزةاال تركيب يتم(1-4/1/3)

 .لالشتعال غري قابلة مواد من حواجز أو موانع داخل
 .مرت أيهما أقل 22مصعد حريق إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو جيب تركيب (1-4/1/1)

 .جيب أن يكون هناك صيانة دورية للمصاعد من أحد اجلهات املتخصصة (1-4/1/7)

 .جيب أن يكون املبنى مزود بقاطع رئيسي للتيار الكهربائي قرب املدخل (1-4/1/8)

يتم توزيعها على بشكل منتظم باملبنى حبيث  كافية اإلضاءة تكون أنجيب (1-4/1/1)

 غري املثبتة األنواع من املصابيح تكون وأن ,ومجيع الغرفاملمرات واملخارج على 
 واملقابس واألفياش املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار

 .والعامليةت القياسية السعودية األنواع املطابقة للمواصفا وغريها من
توزع على كشافات  جيب أن يكون املبنى مزود بوسيلة إضاءة احتياطية(1-4/1/12)

 وكذلك يف أماكن اخلطورة اخلاصة غرف أو أجنحة التنويمو الطوارئاملمرات وخمارج 

 .والسرداب
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خمارج )وسبل اهلروب السرداب بعالمات إرشادية مضاءة جيب وضع (1-4/1/11)

 .(لطوارئا

خمارج )وسبل اهلروب السرداب ب شبكة إنارة للطوارئجيب تركيب (1-4/1/12)

 .(الطوارئ

الرعاية ماعدا مباني مجيع يف مصدر احتياطي للكهرباء جيب تركيب (1-4/1/13)

 .يوجد بها تنويم واملستوصفات اليت ال الصحيةاملراكز 

ن حيفظ يف غرفة خاصة منشأة إذا تواجد يف املبنى مولد كهربائي فيجب أ(1-4/1/14)

هلذا الغرض من مواد مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن أربعة ساعات ومعزولة عن البناء 

 :كوحدة مستقلة مانعة للحريق ويشرتط فيها ما يلي

 .يكون مدخلها من اخلارج مباشرة(1-4/1/14/1)

 .ال تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء(1-4/1/14/2)

ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسريبه حبيث (1-4/1/14/3)

 .تكون سهلة التفريغ والتنظيف

يستحسن يف هذه احلالة أن يكون الزيت املستخدم للتربيد غري قابل (1-4/1/14/4)

 .لالشتعال

 .جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-4/1/14/3)

نظام إطفاء )زمة حسب اشرتاطات الدفاع املدنيمعدات اإلطفاء الالتوفري (1-4/1/14/1)

حسب دليل املنظمة الدولية  water mistكنظام الضباب املائي( تلقائي مناسب

 مبعدات اخلاصة االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)للوقاية من احلريق 

 .(اجلزء الثاني من متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباني)واإلنذار اإلطفاء

 .توضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف أماكن بارزة متيسرة الوصول(1-4/1/14/7)

توفر اإلجراءات الالزمة من أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن طريق (1-4/1/13)

تسرب الشحنات الكهربائية إىل األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز مانع 

 .(.(NFPA780بالكود  حسب ماوردللصواعق يف األبنية املرتفعة 
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 :الفصل اخلامس(1-3)

 .يف املباني السكنيةمتطلبات السالمة من أخطار الكهرباء  (1-3)
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 .يف املباني السكنيةمتطلبات السالمة من أخطار الكهرباء  (1-3)

 .مثل الشقق, املهاجع, الفنادق: املباني السكنية اجلماعية(1-3/1)

املساكن )الفيالت الصغرية مثل : املباني السكنية اخلاصة(1-3/2)

 .أو القصور اخلاصة( اخلاصة

 .هي املباني أو أجزائها املخصصة للسكن املتجاور: املباني السكنية اجلماعية(1-3/3)

 :تنقسـم املباني السكنية حسـب نوع االستغالل إىل ثالث فئات كالتالي(1-3/4)

مثل ( شقق) املباني املؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة (  أ )الفئـة (1-3/4/1)

 .مباني السكن االستثماري

للسكن الدائم بشكل منفرد  عمهاجاملباني املؤلفة من غرف أو ( ب ) الفئـة (1-3/4/2)

 .أو مجاعي, مثل سكن الطلبة واملوظفني والعمال ومهاجع اجلنود وما يف حكمها

املباني املؤلفة من غرف للمبيت املؤقت بأجر أو دون أجر مثل (  ج) الفئـة (1-3/4/3)

 .الفنادق, واملوتيالت, ودور الضيافة, والشقق املفروشـة وما يف حكمها

أنها خطورة ى تصنف خطورة احلريق يف املباني السكنية عل: خطورة احلريق(1-3/3)

 .خفيفة

 (.مربع مرت 3222)احلريق عن  جيب أن ال تزيد مساحة قطاع: االنتشـار األفقي(1-3/1)

ا ـيف مجيع الطوابق باملباني اليت يزيد ارتفاعه شبكة إنذار يدويجيب تركيب (1-3/7)

 .(ج)و( ب)ومجيع الطوابق يف فئة ( أ)فئة  , ومباني اجملمعات(املباني العالية)مرت  28عن 

ة, ومباني يف مجيع الطوابق باملباني العالي شبكة إنذار تلقائيجيب تركيب (1-3/8)

اجملمعات و املمرات, وكذلك يف أماكن اخلطورة اخلاصة, وجماري التكييف, 

في جميع الطوابق خاصة التي ليس بها مرشات مياه إطفاء  و (أ)فئةيف حالة  والسرداب
يف  الحريق و الممرات، وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب

ي جميع الطوابق خاصة الممرات، وكذلك في أماكن الخطورة ف(ج)وفي فئة  ( ب)حالة فئة
 . الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب

 :االشرتاطات الكهربائية(1-3/1)

 وامليكانيكية الكهربائية واخلدمات التجهيزات كافة وتركيب تصميم يتم أن جيب
 :يلي ما مراعاة مع متخصصة فنية جهة ومبعرفة السعودية, العربية وفقا للمواصفات
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 وأن املناسبة, واألقطار األنواع من واألسالك التمديدات كافة تكون أن(1-3/1/1)
التيار حيث يلزم اتباع االتي  ارتفاع أو التلف ضد وحممية جيًدا معزولة عزال تكون

 :لتوفري ذلك

جيب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية مطابقا ملواصفات (1-3/1/1/1)

  .كهرباءالاملياه ووزارة 

جيب أن تكون التمديدات والرتكيبات الكهربائية سليمة بصفة عامة (1-3/1/1/2)

كما جتهز الشبكة  ,حبيث ال تشكل عند استعماهلا سببا مباشرا أو غري مباشر للحريق

 ....(ELCB)جبهاز واق من الصدمات الكهربائية 

(Electric Leakage Circuit Breaker) ري ملنع الصعق مللي امب 32ويعاير على

موجود بالشبكة تربط بة مجيع االجهزة  ارضي  إىل أهمية  وجود ةالكهربائي  باإلضاف

 .اوم لالرضي3حبيث التزيد املقاومة عن 

حبيث ال ترتك جماال للعبث  ,متدد األسالك حمكمة التوصيالت خالل أنابيب واقية

 .بهـــا

ت بالتيار جيب أن تكون داخل التوصيالت اليت تغذي األجهزة واملعدا(1-3/1/1/3)

 .أنابيب واقية مرنة وحمكمة

 

 

 

 

 

التمديدات واألجهزة الكهربائية املوجودة يف األماكن اليت  تكون(1-3/1/1/4)

من النوع كاملطابخ تستعمل لتخزين املساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة لالشتعال 

وال  ةكهربائيند تشغيلها شرارة املانع للهب احملكم اإلغالق حبيث ال يصدر عنها ع
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فوق وتكون على مسافة تسمح للغازات بالتسرب داخل الرتكيبات كاملفاتيح وغريها 

 .مرت من األرض 123مستوى 

 .جيب توفر شهادة تثبت سالمة التمديدات الكهربائية(1-3/1/1/3)

  الطهي ومواقد مثل الدفايات الكهربائية واألجهزة املعدات تكون أن(1-3/1/2)
واملطابقة للمواصفات  املعتمدة األنواع من وغريها اهلواء مكيفات  و واألفران والثالجات

 .واملأمونة االستخدام القياسيه السعودية باململكة
 .والرتكيبات األجهزة جلميع الالزمة األرضية التوصيالت توفري يراعى(1-3/1/3)
ويعاير على  املناسب(ELCB) الكهربائي مانع االلتماس قواطع توفري جيب(1-3/1/4)

حبيث  والقوس الكهربائي االلتماس الكهربائي أخطار ضد واملؤمنة مللي أمبري  32

يركب على اخلطوط اليت بها اجهزة تسحب تيار عالي كاملكيفات واالفران الكهربائيه 

حالة  يف املبنى عن الكهربائي التيار بفصل يسمح عام قاطع ضرورة تركيب مع

 .الضرورة
حواجز أو  داخل كيلووات ألف قوتها تزيد اليت التدفئة أجهزة تركيب يتم(1-3/1/3)

 .لالشتعال غري قابلة مواد من موانع
مرت أيهما  22مصعد حريق إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو جيب تركيب (1-3/1/1)

 .أقل

 .جيب أن يكون هناك صيانة دورية للمصاعد من أحد اجلهات املتخصصة(1-3/1/7)

 .جيب أن يكون املبنى مزود بقاطع رئيسي للتيار الكهربائي قرب املدخل(1-3/1/8)

 املثبتة األنواع من املصابيح تكون وأن باملبنى, كافية اإلضاءة تكون أن(1-3/1/1)
 واملقابس واألفياش املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار غري

 .للمواصفات القياسية السعودية اوالعاملية األنواع املطابقة وغريها من
 .جيب أن يكون املبنى مزود بوسيلة إضاءة احتياطية(1-3/1/12)

خمارج )السرداب وسبل اهلروببعالمات إرشادية مضاءة جيب وضع (1-3/1/11)

 .(الطوارئ

خمارج )السرداب وسبل اهلروبب شبكة إنارة للطوارئجيب تركيب (1-3/1/12)

 .(الطوارئ
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العالية واجملمعات,  يف مصدر احتياطي للكهرباء جيب تركيب (1-3/1/13)

 .واملباني اليت يطلب هلا مصعد للحريق

إذا تواجد يف املبنى مولد كهربائي فيجب أن حيفظ يف غرفة خاصة (1-3/1/14)

منشأة هلذا الغرض من مواد مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن أربعة ساعات ومعزولة 

 :تقلة مانعة للحريق ويشرتط فيها ما يليعن البناء كوحدة مس

 .يكون مدخلها من اخلارج مباشرة(1-3/1/14/1)

 .ال تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء(1-3/1/14/2)

ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسريبه (1-3/1/14/3)

 .حبيث تكون سهلة التفريغ والتنظيف

يف هذه احلالة أن يكون الزيت املستخدم للتربيد غري  يستحسن(1-3/1/14/4)

 قابل لالشتعال

 .جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-3/1/14/3)

نظام )معدات اإلطفاء الالزمة حسب اشرتاطات الدفاع املدنيتوفري (1-3/1/14/1)

حسب دليل املنظمة  water mistكنظام الضباب املائي( إطفاء تلقائي مناسب

 اخلاصة االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)وقاية من احلريق الدولية لل

اجلزء الثاني من متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف )واإلنذار اإلطفاء مبعدات

 .(املباني

توضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف أماكن بارزة متيسرة (1-3/1/14/7)

 .الوصول

أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن  توفر اإلجراءات الالزمة من(1-3/1/13)

طريق تسرب الشحنات الكهربائية إىل األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز 

تزود الغرفة اخلاصة باملولد  كما جيب انمانع للصواعق يف األبنية املرتفعة 

إذا كانت ( (NFPA780الكهربائي جبهاز مانعة صواعق حسب ماورد بالكود 

 يف مكان مرتفع ومنفصل

 ..عن املبنى
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 الفصل السادس(1-1)

يف املباني .متطلبات السالمة من أخطار الكهرباء (1-1)

 التجارية واألسـواق العامة
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يف املباني التجارية .متطلبات السالمة من أخطار الكهرباء (1-1)

 : واألسـواق العامة

 :ل إىل نوعني هماتنقسـم املباني التجارية حسـب نوع االستغال

وهي املباني أو أجزائها املخصصة خلدمة اجلمهور : احملالت التجارية( أ ) الفئة (1-1/1)

 :مثل

 :خدمات املهن اخلفيفة مثل            حمالت البيع باجلملة واملفرق

 واحلالقة اخلياطةحمالت     املراكز التجارية

 ا يف حكمهاحمالت التصوير وم  (القيصرية)األسواق املركزية 

وهي املباني أو أجزائها اليت ال يزيد عدد مسـتخدميها عن : املكاتب( ب ) الفئة (1-1/2)

 :شخص يف وقت واحد, واملخصصة لالستعماالت املكتبية مثل( 32)

 البنوك الصغرية مكاتب إدارة األعمال    

 مكاتب الشركات مكاتب املؤسـسـات

 ملكاتب العقارية وما يف حكمهاا      املكاتب االستشارية واهلندسية 

 :كالتالي تصنف خطورة احلريق يف املباني التجارية حسب الفئة: خطورة احلريق(1-1/3)

احملالت التجارية كخطورة ( أ ) تصنف خطورة احلريق يف املباني التجارية الفئة (1-1/4)

 .متوسـطة

كاتب باعتبارها خطورة امل( ب ) تصنف خطورة احلريق يف املباني التجارية الفئة (1-1/3)

 .خفيفة

 .تصنف خطورة احلريق يف املباني التجارية املختلطة باعتبارها خطورة متوسـطة(1-1/1)

 (.ب)وفئة ( أ)يف مجيع االدوار يف فئة  شبكة إنذار يدويجيب تركيب (1-1/7)

 يف مجيع الطوابق باملباني العالية, وكذلك يف شبكة إنذار تلقائيجيب تركيب (1-1/8)  

يف مجيع الطوابق  و( أ)يف فئة أماكن اخلطورة اخلاصة, وجماري التكييف, والسرداب

خاصة اليت ليس بها مرشات مياه إطفاء احلريق و املمرات, وكذلك يف أماكن اخلطورة  

 (.ب)يف فئة  اخلاصة, وجماري التكييف, والسرداب
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 :الكهربائيةاالشرتاطات (1-1/1)

 وامليكانيكية الكهربائية واخلدمات التجهيزات فةكا وتركيب تصميم يتم أن جيب
 :يلي ما مراعاة مع متخصصة فنية جهة ومبعرفة السعودية, العربية للمواصفاتوفقًا 

 وأن املناسبة, واألقطار األنواع من واألسالك التمديدات كافة تكون أن(1-1/1/1)
لتوفري  اآلتي إتباعيلزم  التيار حيث ارتفاع أو التلف ضد وحممية جيًدا معزولة عزال تكون

 :ذلك

جيب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية مطابقا ملواصفات وزارة (1-1/1/1/1)

 .الكهرباءاملياه و

جيب أن تكون التمديدات والرتكيبات الكهربائية سليمة بصفة عامة (1-1/1/1/2)

جتهز الشبكة  كما ,حبيث ال تشكل عند استعماهلا سببا مباشرا أو غري مباشر للحريق

 ......(ELCB)جبهاز واق من الصدمات الكهربائية 

(Electric Leakage Circuit Breaker) ملنع الصعق  أمبريمللي  32ويعاير على

 األجهزةموجود بالشبكة تربط بة مجيع  ارضي  إىل أهمية  وجود ةالكهربائي  باإلضاف

 .لألرضيوم أ 3تزيد املقاومة عن  حبيث ال

 

 

حبيث ال ترتك  ,متدد األسالك حمكمة التوصيالت خالل أنابيب واقية(1-1/1/1/3)

 .جماال للعبث بهـــا

التوصيالت اليت تغذي األجهزة واملعدات بالتيار جيب أن تكون داخل (1-1/1/1/4)

أنابيب واقية مرنة 

 .وحمكمة
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 التمديدات واألجهزة الكهربائية املوجودة يف األماكن اليت تكون(1-1/1/1/3)

من النوع املانع كاملطابخ تستعمل لتخزين املساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة لالشتعال 

وال تسمح  ةكهربائيللهب احملكم اإلغالق حبيث ال يصدر عنها عند تشغيلها شرارة 

 123فوق مستوى وتكون على مسافة للغازات بالتسرب داخل الرتكيبات كاملفاتيح وغريها 

 .مرت من األرض

 .جيب توفر شهادة تثبت سالمة التمديدات الكهربائية(1-1/1/1/1)

  الطهي ومواقد مثل الدفايات الكهربائية واألجهزة املعدات تكون أن(1-1/1/2)
واملطابقة للمواصفات  املعتمدة األنواع من وغريها اهلواء مكيفات  و واألفران والثالجات

 .دامواملأمونة االستخ القياسيه السعودية باململكة
 .والرتكيبات األجهزة جلميع الالزمة األرضية التوصيالت توفري يراعى(1-1/1/3)
ويعاير على  املناسب(ELCB) الكهربائي مانع االلتماس قواطع توفري جيب(1-1/1/4)

حبيث  والقوس الكهربائي االلتماس الكهربائي أخطار ضد واملؤمنة مللي أمبري  32

 الكهربائية واألفرانتسحب تيار عالي كاملكيفات  أجهزةيركب على اخلطوط اليت بها 

حالة  يف املبنى عن الكهربائي التيار بفصل يسمح عام قاطع ضرورة تركيب مع

 .الضرورة
حواجز  داخل كيلووات ألف قوتها تزيد اليت التدفئة أجهزة تركيب جيب(1-1/1/3)

 .لالشتعال غري قابلة مواد من أو موانع
مرت أيهما  22حريق إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو  مصعدجيب تركيب (1-1/1/1)

 .أقل

 .جيب أن يكون هناك صيانة دورية للمصاعد من أحد اجلهات املتخصصة (1-1/1/7)

 .جيب أن يكون املبنى مزود بقاطع رئيسي للتيار الكهربائي قرب املدخل (1-1/1/8)

 املثبتة األنواع من ابيحاملص تكون وأن باملبنى, كافية اإلضاءة تكون أن(1-1/1/1)
 واملقابس واألفياش املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار غري

 .األنواع املطابقة للمواصفات القياسية السعودية اوالعاملية وغريها من
 .يف املمرات واملخارج جيب أن يكون املبنى مزود بوسيلة إضاءة احتياطية(1-1/1/12)

 .جبميع الطوابق واملخارج واملمراتعالمات إرشادية مضاءة جيب وضع (1-1/1/11)
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خمارج )سبل اهلروبجبميع الطوابق و شبكة إنارة للطوارئجيب تركيب (1-1/1/12)

 .(الطوارئ

المباني العالية والمجمعات، في مصدر احتياطي للكهرباء جيب تركيب (1-1/1/13)
 .(ب)ومجيع الطوابق يف الفئة( أ)لفئةيف ا والمباني التي يطلب لها مصعد للحريق

إذا تواجد يف املبنى مولد كهربائي فيجب أن حيفظ يف غرفة خاصة منشأة (1-1/1/14)

هلذا الغرض من مواد مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن أربعة ساعات ومعزولة عن البناء 

 :كوحدة مستقلة مانعة للحريق ويشرتط فيها ما يلي

 .ا من اخلارج مباشرةيكون مدخله(1-1/1/14/1)

 .ال تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء(1-1/1/14/2)

ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسريبه حبيث (1-1/1/14/3)

 .تكون سهلة التفريغ والتنظيف

يستحسن يف هذه احلالة أن يكون الزيت املستخدم للتربيد غري قابل (1-1/1/14/4)

 عاللالشت

 .جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-1/1/14/3)

نظام إطفاء )معدات اإلطفاء الالزمة حسب اشرتاطات الدفاع املدنيتوفري (1-1/1/14/1)

حسب دليل املنظمة الدولية للوقاية من  water mistكنظام الضباب املائي( تلقائي مناسب

اجلزء )واإلنذار اإلطفاء مبعدات اخلاصة االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)احلريق 

 .(الثاني من متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباني

 .توضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف أماكن بارزة متيسرة الوصول(1-1/1/14/7)

توفر اإلجراءات الالزمة من أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن طريق (1-1/1/13)

إىل األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز مانع للصواعق  تسرب الشحنات الكهربائية

تزود الغرفة اخلاصة باملولد الكهربائي جبهاز مانعة  كما جيب انيف األبنية املرتفعة 

إذا كانت يف مكان مرتفع ومنفصل عن ( (NFPA780صواعق حسب ماورد بالكود 

 ..املبنى
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 السابع الفصل(1-7)

يف املباني  ن أخطار الكهرباءمتطلبات السالمة م

 الصناعية
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  يف املباني الصناعية متطلبات السالمة من أخطار الكهرباء (1-7) 

تشمل : املباني أو أجزائها املخصصة لألغراض الصناعة أو املهن الصناعية(1-7/1)

ية, خمتربات منشآت املصانع املختلفة مثل مصانع األلبان واألثاث, مغاسل املالبس املركز

املواد الكيمائية اخلطرة, املطابع, ومباني احلرف الصناعية وتشمل الورش الصناعية 

 .بأنواعها

هي املباني أو أجزائها ألغراض الصناعة واليت جتري : مباني املنشآت الصناعية(1-7/2)

 .بها عمليات الرتكيب واخللط والتغليف

أجزائها املخصصة اليت جتري بها عمليات  هي املباني أو: مباني املهن الصناعية(1-7/3)

 .اإلصالح

تصنف خطورة احلريق يف املباني الصناعية حسب نوع عمليات : خطورة احلريق(1-7/4)

 :التصنيع اليت تقوم يف هذه املباني وهي كما يلي

وهي املصانع اليت تقوم بتصنيع أو جتميع أو إنتاج مواد غري : خطورة متوسطة(1-7/4/1)

رتاق, أو اليت حترتق حمتوياتها بسرعة انتشار متوسط, أو ينبعث منها كمية قابلة لالح

 .عند احرتاقها انفجارًاملحوظة من الدخان, ولكنها ال تنتج أخبرة سـامة, وال حتدث 

وهي املصانع اليت تقوم بتصنيع أو جتميع أو إنتاج مواد قابلة : خطورة عالية(1-7/4/2)

 .انفجارًااتها بسرعة فائقة, أو تنتج أخبرة سامة أو لالحرتاق, أو اليت حترتق حمتوي

 . األدواريف مجيع  شبكة إنذار يدويجيب تركيب (1-7/3)

املنشآت الصناعية ذات اخلطورة العالية, أو يف  شبكة إنذار تلقائيجيب تركيب (1-7/1)

 .أماكن اخلطورة العالية يف املباني الصناعية ذات اخلطورة املتوسطة

 :اطات الكهربائيةاالشرت(1-7/7)

 وامليكانيكية الكهربائية واخلدمات التجهيزات كافة وتركيب تصميم يتم أن جيب
 :يلي ما مراعاة مع متخصصة فنية جهة ومبعرفة السعودية, العربية وفقًا للمواصفات

 املناسبة, واألقطار األنواع من واألسالك التمديدات كافة تكون أن(1-7/7/1)
التيار حيث يلزم إتباع  ارتفاع أو التلف ضد وحممية جيًدا معزولة عزال تكون وأن

 :اآلتي لتوفري ذلك

جيب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية مطابقا ملواصفات وزارة (1-7/7/1/1)

 .الكهرباءاملياه و
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جيب أن تكون التمديدات والرتكيبات الكهربائية سليمة بصفة عامة (1-7/7/1/2)

كما جتهز الشبكة  ,ستعماهلا سببا مباشرا أو غري مباشر للحريقحبيث ال تشكل عند ا

 ELCB()Electric Leakage Circuit)جبهاز واق من الصدمات الكهربائية 

Breaker) إىل أهمية  وجود ةمللي أمبري ملنع الصعق الكهربائي  باإلضاف 32ويعاير على 

 .أوم لألرضي 3املقاومة عن موجود بالشبكة تربط بة مجيع األجهزة حبيث ال تزيد  ارضي 

 

 

 

 

 

 

حبيث ال ترتك  ,دد األسالك حمكمة التوصيالت خالل أنابيب واقيةمت(1-7/7/1/3)

 .جماال للعبث بهـــا

التوصيالت اليت تغذي األجهزة واملعدات بالتيار جيب أن تكون داخل (1-7/7/1/4)

أنابيب واقية مرنة 

 .وحمكمة

 

 

 

 

 

واألجهزة الكهربائية املوجودة يف األماكن اليت التمديدات  تكون(1-7/7/1/3)

أو خطوط إنتاج هلذه املواد تستعمل لتخزين املساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة لالشتعال 

 ةكهربائيمن النوع املانع للهب احملكم اإلغالق حبيث ال يصدر عنها عند تشغيلها شرارة 

فوق وتكون على مسافة ملفاتيح وغريها وال تسمح للغازات بالتسرب داخل الرتكيبات كا

 .مرت من األرض 123مستوى 

 .جيب توفر شهادة تثبت سالمة التمديدات الكهربائية(1-7/7/1/1)
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املستخدمة يف املوقع أو يف خطوط  الكهربائية واألجهزة املعدات تكون أن(1-7/7/2)

واملأمونة  دية باململكةالسعو القياسيةواملطابقة للمواصفات  املعتمدة األنواع مناإلنتاج 

 .االستخدام
 والرتكيبات األجهزة جلميع الالزمة األرضية التوصيالت توفري يراعى(1-7/7/3)

 .الكهربائية
ويعاير على  املناسب(ELCB) الكهربائي مانع االلتماس قواطع توفري جيب(1-7/7/4)

حبيث  بائيوالقوس الكهر االلتماس الكهربائي أخطار ضد واملؤمنة مللي أمبري  32

تسحب تيار عالي كاملكيفات واألفران الكهربائيه  أجهزةيركب على اخلطوط اليت بها 

حالة  يف املبنى عن الكهربائي التيار بفصل يسمح عام قاطع ضرورة تركيب مع

 .الضرورة
 ألفعن  قوتها تزيد اليتو اليت تصدر حرارة عالية جهزةاأل تركيب جيب(1-7/7/3)

 .لالشتعال غري قابلة مواد من أو موانعحواجز  داخل كيلووات
جيب أن يكون هناك صيانة دورية للمصاعد من  مصعدتركيب  يف حالة (1-7/7/1)

 .أحد اجلهات املتخصصة 

 جيب أن يكون املبنى مزود بقاطع رئيسي للتيار الكهربائي قرب املدخل (1-7/7/7)

 .يستخدم لفصل التيار الكهربائي

 املثبتة األنواع من املصابيح تكون وأن باملبنى, كافية اإلضاءة تكون أن(1-7/7/8)
 واملقابس واألفياش املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار غري

 .األنواع املطابقة للمواصفات القياسية السعودية اوالعاملية وغريها من
 السرداب وسبل يفجيب أن يكون املبنى مزود بوسيلة إضاءة احتياطية (1-7/7/1)

 .اهلروب

 .يف السرداب وسبل اهلروبعالمات إرشادية مضاءة جيب وضع (1-7/7/12)

خمارج )سبل اهلروبيف السرداب و شبكة إنارة للطوارئجيب تركيب (1-7/7/11)

 .(الطوارئ

يف مجيع املصانع ذات اخلطوره مصدر احتياطي للكهرباء جيب تركيب (1-7/7/12)

 .العاليه
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تواجد يف املبنى مولد كهربائي فيجب أن حيفظ يف غرفة خاصة منشأة  إذا(1-7/7/13)

هلذا الغرض من مواد مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن أربعة ساعات ومعزولة عن البناء 

 :كوحدة مستقلة مانعة للحريق ويشرتط فيها ما يلي

 .يكون مدخلها من اخلارج مباشرة(1-7/7/13/1)

 .موجودة فيها بأي قسم من البناء ال تتصل أي فتحات(1-7/7/13/2)

ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسريبه حبيث (1-7/7/13/3)

 .تكون سهلة التفريغ والتنظيف

يستحسن يف هذه احلالة أن يكون الزيت املستخدم للتربيد غري قابل (1-7/7/13/4)

 لالشتعال

 .جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-7/7/13/3)

نظام إطفاء )معدات اإلطفاء الالزمة حسب اشرتاطات الدفاع املدنيتوفري (1-7/7/13/1)

حسب دليل املنظمة الدولية للوقاية من  water mistكنظام الضباب املائي( تلقائي مناسب

اجلزء )واإلنذار اإلطفاء مبعدات اخلاصة االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)احلريق 

 .(ة للحماية من احلريق يف املبانيالثاني من متطلبات الوقاي

 .توضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف أماكن بارزة متيسرة الوصول(1-7/7/13/7)

توفر اإلجراءات الالزمة من أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن طريق (1-7/7/14)

واعق تسرب الشحنات الكهربائية إىل األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز مانع للص

تزود الغرفة اخلاصة باملولد الكهربائي جبهاز مانعة  كما جيب انيف األبنية املرتفعة 

إذا كانت يف مكان مرتفع ومنفصل عن ( (NFPA780صواعق حسب ماورد بالكود 

 ..املبنى

 

 

 

 

 

 

 



 السالمة الكهربائية يف املنشآت متطلبات

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن(1-8)

يف  متطلبات السالمة من أخطار الكهرباء (1-8)

 ومواقف السياراتمباني املستودعات 
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يف مباني املستودعات  متطلبات السالمة من أخطار الكهرباء (1-8)

 ومواقف السيارات

املباني أو أجزائها املخصصة لألغراض ختزين املواد اخلام, واملنتجات املصنعة أو (1-8/1)

ليات التصنيع جزء من مبنى عم تقل أوـنصف املصنعة, وقد يكون هذا النوع من املباني مس

 .أو البيع

 :تنقسـم مباني املستودعات من حيث اخلطورة إىل فئات كالتاليو(1-8/2)

مباني ذات اخلطورة اخلفيفة واليت خيزن فيها مواد غري قابلة ( أ  )  الفئـة (1-8/2/1)

 .لالحرتاق, مثل مواد البناء, واألجهزة, وقطع الغيار

ورة املتوسطة واليت خيزن فيها مواد قابلة مباني ذات اخلط( ب ) الفئـة  (1-8/2/2)

لالحرتاق, أو مواد غري قابلة لالحرتاق ومغلفة مبواد قابلة لالحرتاق مثل الكرتون السميك 

 .واحلبيبات البالستيكية أو الرغوية أو نشارة اخلشب وغريها

وجه مباني ذات خطورة عالية واليت خيزن فيها املواد اخلطرة ب( ج ) الفئـة  (1-8/2/3)

عام, والغازات والسوائل القابلة لالشتعال, واملواد الشديدة القابلية لالحرتاق مثل اخلشب 

 .والورق واأللياف على شكل سائب, وكذلك البالستك الرغوي وما شابه ذلك

 .شبكة إنذار يدوي يف مجيع الطوابق واحلاالتجيب تركيب (1-8/3)

ي املستودعات ذات اخلطورة املتوسطة يف مبان شبكة إنذار تلقائيجيب تركيب (1-8/4)

 .أو العالية, وأماكن اخلطورة العالية يف املستودعات ذات اخلطورة اخلفيفة

 :االشرتاطات الكهربائية(1-8/3)

 وامليكانيكية الكهربائية واخلدمات التجهيزات كافة وتركيب تصميم يتم أن جيب
 :يلي ما مراعاة مع متخصصة فنية جهة ومبعرفة السعودية, العربية وفقًا للمواصفات

 وأن املناسبة, واألقطار األنواع من واألسالك التمديدات كافة تكون أن(1-8/3/1)
التيار حيث يلزم إتباع اآلتي لتوفري  ارتفاع أو التلف ضد وحممية جيًدا معزولة عزال تكون

 :ذلك

 اتللمواصفجيب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية مطابقا (1-8/3/1/1)

 .الكهرباءاملياه ووزارة القياسية السعودية واالشرتاطات الصادرة من 

جيب أن تكون التمديدات والرتكيبات الكهربائية سليمة بصفة عامة (1-8/3/1/2)

كما جتهز الشبكة  ,حبيث ال تشكل عند استعماهلا سببا مباشرا أو غري مباشر للحريق
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 ELCB()Electric Leakage Circuit)جبهاز واق من الصدمات الكهربائية 

Breaker) إىل أهمية  وجود ةمللي أمبري ملنع الصعق الكهربائي  باإلضاف 32ويعاير على 

 .أوم لألرضي 3قاومة عن بة مجيع األجهزة حبيث ال تزيد املموجود بالشبكة تربط  ارضي 

 

 

 

 

 

 

 ترتك حبيث ال ,متدد األسالك حمكمة التوصيالت خالل أنابيب واقية(1-8/3/1/3)

 .جماال للعبث بهـــا

التوصيالت اليت تغذي األجهزة واملعدات بالتيار جيب أن تكون داخل (1-8/3/1/4)

 .أنابيب واقية مرنة وحمكمة

 

 

 

 

 

التمديدات واألجهزة الكهربائية املوجودة يف األماكن اليت  تكون(1-8/3/1/3)

أو خطوط إنتاج هلذه املواد لالشتعال تستعمل لتخزين املساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة 

 ةكهربائيمن النوع املانع للهب احملكم اإلغالق حبيث ال يصدر عنها عند تشغيلها شرارة 

فوق وتكون على مسافة وال تسمح للغازات بالتسرب داخل الرتكيبات كاملفاتيح وغريها 

 .مرت من األرض 123مستوى 

 .تمديدات الكهربائيةجيب توفر شهادة تثبت سالمة ال(1-8/3/1/1)

املستخدمة يف املوقع أو يف خطوط  الكهربائية واألجهزة املعدات تكون أن(1-8/3/2)

واملأمونة  واملطابقة للمواصفات القياسية السعودية باململكة املعتمدة األنواع اإلنتاج من

 .االستخدام
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رتكيبات وال األجهزة جلميع الالزمة األرضية التوصيالت توفري يراعى(1-8/3/3)

 .الكهربائية
ويعاير على  املناسب(ELCB) الكهربائي مانع االلتماس قواطع توفري جيب(1-8/3/4)

حبيث  والقوس الكهربائي االلتماس الكهربائي أخطار ضد واملؤمنة مللي أمبري  32

كآالت خطوط اإلنتاج او بعض يركب على اخلطوط اليت بها أجهزة تسحب تيار عالي 

 ضرورة تركيب كاملكيفات واألفران الكهربائيه معب تيار عالي االجهزة اليت تسح
 .حالة الضرورة يف املبنى عن الكهربائي التيار بفصل يسمح عام قاطع

 عن ألف قوتها تزيد واليت اليت تصدر حرارة عالية األجهزة تركيب جيب(1-8/3/3)
 .لالشتعال غري قابلة مواد من حواجز أو موانع داخل كيلووات

جيب أن يكون هناك صيانة دورية للمصاعد من  مصعديف حالة  تركيب (1-8/3/1)

 .أحد اجلهات املتخصصة 

جيب أن يكون املبنى مزود بقاطع رئيسي للتيار الكهربائي قرب املدخل  (1-8/3/7)

 .يستخدم لفصل التيار الكهربائي

 املثبتة األنواع من املصابيح تكون وأن باملبنى, كافية اإلضاءة تكون أن(1-8/3/8)
 واملقابس واألفياش املفاتيح تكون وأن زجاجة حوافظ داخل وتوضع القابلة لالنفجار غري

 .العامليةأو األنواع املطابقة للمواصفات القياسية السعودية  وغريها من
جيب أن يكون املبنى مزود بوسيلة إضاءة احتياطية يف السرداب وسبل (1-8/3/1)

 .اهلروب

 .يف السرداب وسبل اهلروبمات إرشادية مضاءة عالجيب وضع (1-8/3/12)

خمارج )سبل اهلروبيف السرداب و شبكة إنارة للطوارئجيب تركيب (1-8/3/11)

 .(الطوارئ

بعض املستودعات يف مصدر احتياطي للكهرباء جيب تركيب (1-8/3/12)

 .كمستودعات اللقاحات وبنوك الدم وخمازن األغذية املربدة واملثلجة

ا تواجد يف املبنى مولد كهربائي فيجب أن حيفظ يف غرفة خاصة منشأة إذ(1-8/3/13)

هلذا الغرض من مواد مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن أربعة ساعات ومعزولة عن البناء 

 :كوحدة مستقلة مانعة للحريق ويشرتط فيها ما يلي

 .يكون مدخلها من اخلارج مباشرة(1-8/3/13/1)
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 .ت موجودة فيها بأي قسم من البناءال تتصل أي فتحا(1-8/3/13/2)

ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسريبه حبيث (1-8/3/13/3)

 .تكون سهلة التفريغ والتنظيف

يستحسن يف هذه احلالة أن يكون الزيت املستخدم للتربيد غري قابل (1-8/3/13/4)

 لالشتعال

 .جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة(1-8/3/13/3)

نظام إطفاء )معدات اإلطفاء الالزمة حسب اشرتاطات الدفاع املدنيتوفري (1-8/3/13/1)

حسب دليل املنظمة الدولية للوقاية من  water mistكنظام الضباب املائي( تلقائي مناسب

اجلزء )واإلنذار اإلطفاء مبعدات اخلاصة االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)احلريق 

 .(ية للحماية من احلريق يف املبانيالثاني من متطلبات الوقا

 .توضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف أماكن بارزة متيسرة الوصول(1-8/3/13/7)

توفر اإلجراءات الالزمة من أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن طريق (1-8/3/14)

صواعق تسرب الشحنات الكهربائية إىل األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز مانع لل

تزود الغرفة اخلاصة باملولد الكهربائي جبهاز مانعة  كما جيب انيف األبنية املرتفعة 

إذا كانت يف مكان مرتفع ومنفصل عن ( (NFPA780صواعق حسب ماورد بالكود 

 ..املبنى
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 الباب السابع

 إشارات السالمة الكهربائية
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ةإشارات السالمة الكهربائي  ( 7-1 ) 

 

                                                                      
 

                   

                                                
 

                                                                       

                                                                          

                                                                          
 

 :إشارة الكهرباء (7-1/1)

عبارة عن مثلث أصفر اللون وإطاره اخلارجي أسود وبه شعار الربق 

 . الكهربائي املتعارف علية دوليًا 
 :لوحة حتذيرية (7-1/2)

مع رسم , نظرًا لوجود فلتية عالية  {خطر}ا كلمة مكتوب عليه

 .يد لتوضيح خطر الصعق الكهربائي 

 :إشارة منع (7-1/3)

 . متنع ملس األسطح املكهربة أو املفاتيح اليت يسبب إطفاؤها ضررًا صحيًا أو ماديًا 

 :إشارة منع  (7-1/4)

متنع إشعال املفتاح الكهربائي وتستخدم يف حال الصيانة أو استبدال 

 .بعض األجهزة 

 :إشارة منع (7-1/3)

متنع استخدام املاء يف عمليات اإلطفاء حيث توضع مثل هذه اإلشارة باملواقع 

 .والكيميائية وما شابهها  الكهربائية



 السالمة الكهربائية يف املنشآت متطلبات

 

71 

 

 :وضيحية إشارة ت(7-1/8)

 توضع يف موقع التجهيزات الكهربائية لتنبيه رجال اإلطفاء أن احلادث من فئة

{ C }  حيث جيب التعامل معه على أنه حادث كهربائي. 

 
                                                                                 

                                                                                                                                                                        
                                                                                    

                        
 

                                                                
 

 
 
 

                                                                                      
 

 
                                                                     

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

احرص على وجود مطفية مناسبة لنوع احلريق احملتمل (7-1/1)

 .حدوثه حولك ال قدر اهلل وقم دائمًا بصيانتها والتأكد من سالمتها 

 :إشارة اإللزام (7-1/7)

ويفرتض أن يكون قانونًا يف حياة كل فرد منا أن , تلزم بإطفاء التيار

 . مها نغلق األجهزة واإلنارة يف حال عدم أستخد

 : مإشارة اإللزا(7-1/1)

جيب أن تكون معزواًل عن األرض عندما تتعامل مع التيار الكهربائي حيث جيب أن 

 .ترتدي حذاًء عازاًل حتى ال تشكل دائرة مغلقه وتصعق 
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 الباب الثامن

 اإلسعافات األولية من الصدمات الكهربائية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السالمة الكهربائية يف املنشآت متطلبات

 

72 

 

 اإلسعافات األولية من الصدمات الكهربائيه الكهربائية(8-1)

و حتدث الصدمة الكهربائية نتيجة ملرور التيار الكهربائي يف جسم اإلنسان من جراء تالمس أ (8-1/1)

 :اتصال اجلسم مع مصدر للتيار الكهربائي مثل 

 (األجهزة املكهربة  –املقابس و التوصيالت الرديئة  –األسالك الغري معزولة ) 

 :حيث تظهر على املصاب العالمات التالية (8-1/2)

 .برودة اجلسم  –صعوبة التنفس  –( اإلغماء )فقد الوعي  –شحوب الوجه و األطراف  

, وإبعاد املصاب عن الكهرباء , القيام بفصل التيار الكهربائي من املصدر الرئيسي لذا جيب (8-1/3)

 :اهلدوء والقيام بعملية التنفس االصطناعي عند الشعور بضيق يف  تنفس املصاب كما يلي , طلب املساعدة 

 
 

    
 
 
 

ظيف فم املصاب وطريق جمرى التنفس بتن قم(8-1/3/1)

 .من العوائق 

ضع املصاب على ظهره مع سحب رأسه إىل (8-1/3/2)

اخللف واقبض بإصبعك على أنفه واسحب فكه األسفل 

 .إىل األمام 

خذ نفسًا طوياًل وقم بإعطائه مخس نفخات (8-1/3/3)

 .سريعة 

انظر إىل , انظر إىل شفيت املصاب زرقاء (8-1/3/4)

 .افحص نبضات القلب من الرقبة والرسغ , ه مقلوبة عين

إذا مل تعد النبضات قم بضربة واحدة (8-1/3/3)

 .على اجلزء األسفل من الصدر 

إذا مل تعد النبضات قم خبمس ضغطات (8-1/3/1)

 .تنشيطية على اجلزء األسفل من الصدر 

ثم أسحب رأس املصاب إىل اخللف وقم (8-1/3/7)

 ة بإعطائه نفخة واحد

قم بفحص النبضات وإذا مل تعد قم (8-1/3/8)

صدر املصاب وأتبعها خبمس ضغطات متواصلة أسفل 

 . بنفخة واحدة

عندما تعود النبضات أستمر يف عملية (8-1/3/1)

التنفس االصطناعي من الفم إىل الفم مع مالحظة 

 .ارتفاع الصدر وارختائه لدى املصاب 

أنقل املصاب استدعي اإلسعاف فورًا أ و(8-1/3/12)

 .إىل املستشفى 

تأكد أن األشخاص املدربون على  (8-1/3/11)

عمل التنفس االصطناعي هم فقط الذين يسمح هلم 

 .بأجرائه 
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 الباب التاسع

 خطوات مكافحة حرائق الكهرباء
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 خطوات مكافحة حرائق الكهرباء(1-1)

 

                         

  

 
 
 

 

 

 

 أفصل التيار الكهربائي من(  1

 .القاطع الرئيسي العداد 
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 خامتة

نتمنى من العاملني أن يتقبلوا هذا اجلهد املتواضع وان ال يبخلوا على أن يهدونا مبالحظاتهم 

وجتربتهم الفنية التطبيقية ملا فيه تطوير هذه اجلوانب الفنية مستقباًل وليتذكروا أن هذا 

 .دار الفين األول وحيتاج إىل مراجعة وإضافة بعد التطبيقهو اإلص

 :وميكن استقبال أي اقرتاح على العنوان التالي 

 2114127112فاكس اإلدارة العامة للسالمة 

  alsager998@hotmail.com:أو على اإلمييل التالي

 (مدير اإلدارة العامة للسالمة-عبداهلل بن امحد الشغيثري /عميد)

 Abdullah16a@hotmail.com:يل التاليأو على اإلمي

 (مدير شعبة السالمة الكهربائية-عبداهلل بن عايض الشهراني/م.رائد)

 ولكم حتياتنا

 اإلدارة اهلندسية لسالمة املنشآت

 شعبة السالمة الكهربائية
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 املراجع

 .غسان محد  تأليف الدكتور الشامل يف احلماية من احلريق  .1

الصادرة من دول جملس  ية للحماية من احلريق يف املباني اجلزء األولمتطلبات الوقا .2

 .2223التعاون اخلليجي عام 

 .الصادرة من وزارة املياه والكهرباء الئحة قواعد تامني املصادر االحتياطية .3

 .من وزارة املياه والكهرباء بعض اللوائح األخرى الصادرة .4

 .لعنكبوتيهاالشبكة بعض األحباث اليت نشرت يف هذا اجملال على  .3

1. NFPA750,NFPA101),(NFPA70),((NFPA780(ةالوطني اجلمعية 

 (National Fire Protection Association()حلماية من احلريقاألمريكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


