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ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ُﺍﻟﻜﻬﺮﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻡ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ

تعريف بالھيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
• تم إنشاء الھيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمقتضى
وتم مؤخرا
وتاريــــخ 3/3/1392ھھـ  .وت
رقـــم م 10/وتاري خ
الملكـــي رق
المرسوم الملك
المرسو
إعداد تنظيم جديد وتعديل المسمى الى الھيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة .
• تھدف الھيئة في تنظيمھا الجديد الى إصدار واعتماد وتطبيق
القياسية االختيارية ،
والمواصفات القيا ية
اإللزامية ال ا فات
القياسية اإللزا ية
المواصفات القيا ية
ال ا فات
وإصدار وتنفيذ نظم ولوائح وأدلة الجودة بما فيھا إجراءات تقويم
المطابقة  ،ونشر المواصفات القياسية والتوعية بھا .
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المطابقة للسالمة الكھربائية
عالمات الجودة السعودية
• تستخدم دول العالم عدة وسائل الظھار المطابقة
للمواصفات القياسية أمام المستھلك  ،ومن تلك الوسائل
عالمة السالمة الكھربائية او عالمة الجودة.
• قامت الھيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
بتحديث شكل عالمة الجودة  ،بعد ان حصل عليھا
اختياريا اكثر من  200مصنعا داخل وخارج المملكة .
عبر
للمستھلك عب
يلة لل ت لك
ھذه الالوسيلة
توفير ھذ
يئة الالى ت في
وتسعى الالھيئة
• ت
اجراء االختبارات على السلع والتحقق من اجراءات
الجودة لدى المصانع المنتجة ومراقبتھا بشكل دوري
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تعريف بالھيئة الدولية الكھرتقنية )(IEC
الكھرتقنية عامم 1906م
الدولية ھر ي
الھيئة و ي
• تمم إإنشاء ھي
• تعنى الھيئة دولية بالمواصفات القياسية الكھرتقنية الدولية في
المجال الكھربائي واإللكتروني والمجاالت ذات العالقة
وبرامج تقويم المطابقة المتعلقة بھا
• تقوم الھيئة الدولية بانجاز اعمالھا من خالل لجان فنية وإدارية
يفوق عددھا  300لجنة وفرق عمل تضم عدداً من الخبراء
ذوي االختصاص من الدول االعضاء فيھا.
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تعريف باللجنة الوطنية السعودية الكھرتقنية
للمواصفات و ييس
والمقاييس
السعودية و
وي
بالھيئة
• انضمت المملكة ممثلة ب ھي
والجودة الى عضوية الھيئة الدولية الكھرتقنية عام 1998م ،
كبداية لتشكيل اللجنة الوطنية السعودية الكھرتقنية
• تھتم اللجنة الوطنية السعودية الكھرتقنية بانشطة المواصفات
القياسية الكھرتقنية الوطنية والدولية
• تتولى تنسيق عالقة الجھات الوطنية ذات االھتمام بالمجال
الكھرتقني مع انشطة الھيئة الدولية الكھرتقنية
5

أھم أنشطة اللجنة الوطنية السعودية الكھرتقنية
• إتاحة الفرصة للجھات المھتمة بالتقييس الكھرتقني للمشاركة في انشطة اللجان
الفنيةة ال طن ة
الوطنية
الفن
• إعداد المواصفات القياسية الوطنية باالعتماد على المواصفات القياسية الدولية
• تفعيل دور اللجان الفنية الوطنية في دراسة واالسھام في مشاريع المواصفات
القياسية الدولية وتكوين لجان فنية موازية للعمل الدولي تھتم بالمتطلبات
الخاصة المالئمة لظروف المملكة
• تطوير إجراءات عمل اللجنة الوطنية لتتوافق مع أنشطة العمل الدولي
ادل ش ادات
بشھادات
المتبادل
لالعتراف ال ت
الدولي لال ت اف
قة الد ل
المطابقة
برنامج ال طا
كة ففي نا
المشاركة
• ال شا
اختبار األجھزة الكھربائية وااللكترونية التابع للـ .IEC
• المساھمة في إضافة المصطلحات العربية الكھرتقنية الى موقع الكتروبيديا.

6

3

12/5/2010

شركاء اللجنة الوطنية السعودية الكھرتقنية
ﻰ ﻴل
ﺘﻤﺜﻴل
ﻭل ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﻰ ﻭ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻬﺭ ﻴ
ﻭﻴ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﻴ
ﻰ ﺠ
• ﺘﺴﻌﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻴﺔ ) ، ( IECﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
–
–
–
–
–

ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻲ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻼﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻥ.
ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ.
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تعريف بالمواصفات القياسية الكھرتقنية
• تحتوي المواصفات القياسية الكھرتقنية على متطلبات يلزم تحقيقھا في
واألداء .
بالسالمةة األ ا
لق ال ال
الكھربائيةة تتعلق
المنتجات الك ا
ال ا
• يتم اعداد تلك المواصفات القياسية عن طريق لجان فنية بالتعاون مع
الجھات المعنية بموضوع المواصفة سواء كانت مصانع أو جھات
تشريعية.
• تستخدم المواصفات القياسية كوثائق تنظم المعايير المطلوب توفرھا
من االغش
ش
المستھلك ن
يحمي ا ھ
أسواق االمملكة ببما ي ي
في أ واق
توجد ي
ي وج
السلع االتي
في ا ع
ي
ً
أو تدني مستوى جودة المنتجات مما يشكل خطرا على المستھلك  ،كما
توفر المواصفات القياسية طرقا ً مرجعية يمكن من خاللھا للجھات
التنفيذية إجراء االختبارات الالزمة للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات
القياسية .
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العالقة بين المواصفات القياسية الكھرتقنية الوطنية والدولية
• تعتبر العالقة بين المواصفات القياسية الوطنية والدولية عالقة وثيقة
حيث يمكن ان تتحول مواصفة وطنية الحدى الدول الالى مواصفة
قياسية دولية او غالبا ما تتبنى الدول المواصفات القياسية الدولية
كمواصفات وطنية  ،ولعل أھم االختالفات التي قد توجد بينھما :
– احتواء المواصفة القياسية الوطنية على متطلبات إضافية او تعديالت لتالئم
ظروف واحتياجات البلد الذي سيطبق المواصفة .
ي ستطبق فيه المواصفة القياسية.
يتم إصدار المواصفات الوطنية بلغة البلد الذي
– م
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اللجان الفنية الوطنية العداد المواصفات القياسية السعودية

• ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
• ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ,ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
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اللجان الفنية الوطنية العداد المواصفات القياسية
السعودية في المجال الكھربائي
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ .
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﺒﻼﺕ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ .
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ .
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ .
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﻴﺔ .
• ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻨﻘل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .
ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻴﺔ .
ﺭ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
• ﻟﺠﻨﺔ ﺭ
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴﻨﺔ .
• ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.
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نشاط اللجان الفنية الوطنية
• ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻲ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻴﺔ ) ، ( IECﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
–
–
–
–
–

ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻲ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
ﺠﻬﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ.

• ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  4000ﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻁﻨﻴﺔ .
• ﺘﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .
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تطوير نشاط اعداد المواصفات القياسية الوطنية
في المجال الكھربائي بعد اإلنضمام
الى الھيئة الدولية الكھرتقنية )( IEC
ﺭﺌﻴﺴﻲ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴ
ل ﺘﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘ ﺎﺩ
ﻋﺎﻤل
ﻜﻌﻀﻭ ﻋﺎ
ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ) ( IECﻜﻌﻀ
ﻠﻜﺔ ﻟﻌﻀ ﻴﺔ
ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
• ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀ ﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ  ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
• ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻟﻴﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻜﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
• ﻭﺘﻁﻤﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
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دور تطبيق كود البناء السعودي )الكھربائي( في تحقيق السالمة

الدولية ررقمم 64
الفنية و ي
• اللجنة ي
• سلسلة المواصفات القياسية
الدولية IEC 60364
• ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﻴﺔ )23
ﻭ 32ﻭ 37ﻭ 64ﻭ 70ﻭ(81
• أكثر من  200مواصفة
قياسية وطنية ودولية مرجعية
بالكود الكھربائي.

14
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TC 64
• Participating countries : 33 / Number of Observer countries : 14
• Maintenance Team :
MT 1 ‐ Terms and definitions (IEV 826 and IEV 195 in collaboration with TC 1, and existing MT 1 ‐ revision
of IEC 60364 Part 1)
MT 2 ‐ Current carrying capacity of conductors and related overcurrent protection
MT 3 ‐ External influences
MT 4 ‐ Effects of current passing through the body
MT 9 ‐ Disconnecting times and related matters
MT 12 ‐ Verification of electrical installations
MT 17 ‐ Basic requirements for protection against electric shock
MT 22 ‐ Isolation, switching and control
MT 32 ‐ Maintenance of IEC 60364‐7‐705: Electrical installations of buildings ‐Electrical installations of
agricultural and horticultural premises
MT 33 ‐ Maintenance of IEC 60364‐7‐708 and IEC 60364‐7‐709
MT 34 ‐ Electrical installations of buildings ‐ Part 7‐718: Requirements for special installations or locations ‐
Communal facilities and workplaces

15

– التركيبات الكھربائية للمباني
 المجال والغرض والقواعد األساسية: الجزء األول
(IEC 60364‐1) = 981 م ق س
الكھربائية
التركيبات ھرب ي
ى ر يب
المواصفة على
بق ھذه و
• تنطبق
 القواعد األساسية: ( ١٣ ) • الفصل
: ( الوقاية من أجل السالمة١٣١ ) – القسم
. – يوجد نوعان من األخطار الرئيسية في التركيبات الكھربائية
.  الصدمة بالتيارات الكھربائية- •
. درجات الحرارة الفائقة التي تؤدي إلى الحرائق والتأثيرات الضارة األخرى- •

الوقاية ضد الصدمة الكھربائية
الحرارية
التأثيرات ر ري
ن ير
الوقاية من
و ي
الوقاية من التيار الزائد
الوقاية من تيارات الخطأ
الوقاية من الجھد الزائد

•
•
•
•
•
16
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القسم)  :( ١٣٢التصميم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خصائص مصدر التغذية المتوافر أو المغذيات
طبيعة الحمل المطلوب
مصدر التغذية االضطرارية أو المغذيات
الظروف المحيطة
مقطع الموصالت
نوع األسالك وطرق التركيب
الجھاز الواقي
التحكم االضطراري
أجھزة فصل التيار
منع التأثيرات المتبادلة
إمكانية الوصول لألجھزة الكھربائية
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القسم )  :( ١٣٣اختيار األجھزة الكھربائية
• الخصائص
–
–
–
–

الجھد
التيار
التردد
القدرة

• شروط التركيب
• منع التأثيرات الضارة
–
–
–
–
18
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معامل القدرة
تيار التدفق
الحمل غير المتماثل
التوافقيات

12/5/2010

القسم )  : ( ١٣٤التشييد واالختبار
االبتدائي للتركيبات الكھربائية
• التشييد
– تتم بواسطة أشخاص ذوي المھارة العملية الجيدة بواسطة أشخاص ذوي
كفاءة مناسبة مع استخدام مواد عالية مناسبة.
– الموصالت يجب تمييزھا
– التوصيالت مصنوعة بطريقة آمنة يعتمد عليھا

• االختبار االبتدائي
ي
– يجب اختبار وفحص التركيبات الكھربائية قبل وضعھا في الخدمة وبعد أي
تعديالت ھامة للتأكد من التنفيذ الدقيق للعمل ومطابقته لھذه المواصفة القياسية

19

العمل الجماعي متعدد األطراف
العداد المواصفات القياسية الكھرتقنية
اللجنة الوطنية السعودية الكھرتقتية

المستھلك

20
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المصنع

مقدم الخدمة

مشرع االنظمة

12/5/2010

ﺸﻜﺭﺍ ﻹﺼﻐﺎﺌﻜﻡ
Aabdulkarim@saso.org.sa
 -١٢١٧ھاتف ٤٥٢٠٠٠٠
المھندس /عبد الرحمن العبد الكريم
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