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املحتويات

املقدمة		                                                                                                                           2

	ملاذا	التوجه	اإىل	ا�ستخدام	جهد	التوزيع	)400/230(	فولت	بداًل	من	اجلهد)220/127( فولت ؟   2 �س1-	

	ما	هي	الفوائد	التي	�ستتحقق	من	هذا	التغيري	؟                                                                 3 �س2-	

	هل	�ستتاأثر	املنازل	القائمة	من	هذا	التوجه	؟                                                                    5 �س3-	

	ماذا	عن	املباين	اجلديدة	يف	االأحياء	القائمة	؟                                                                 5 �س4-	

	هل	ُيلزم	اأ�سحاب	املنازل	القائمة	بتغيري	االأجهزة	الكهربائية	؟	وما	الذي	يفرت�س	مراعاته	عند	�سراء	 �س5-	

االأجهزة	الكهربائية	املنزلية	من	االآن	ف�ساعدًا	؟                                                              6

	من	�سيتحمل	تكلفة	تعديل	التمديدات	الداخلية	يف	املنازل	القائمة	بعد	م�سي	ع�سر	�سنوات	؟          6 �س6-	

	من	�سيقوم	بعملية	تعديل	التمديدات	داخل	املباين	القائمة	؟                                                6 �س7-	

	هل	يوجد	اأي	خطر	من	اجلهد	اجلديد	)400/230(	فولت	على	�سالمة	امل�ستخدم	؟                    6 �س8-	

	هل	�سيتغري	عداد	الكهرباء	والقاطع	؟	ومن	�سيقوم	بذلك	ويتحمل	التكاليف	؟                            7  �س9-	

	منزل	قائم	يغذى	حاليًا	باجلهد	)220/127(	فولت،	ماهي	االإجراءات	املطلوب	من	�ساكنه	القيام	 �س10-	

بها	للتغيري	اإىل	اجلهد	)230 /400( فولت ؟                                                                   7

	ماذا	عن	املخططات	اجلديدة	؟                                                                                   7 �س11-	

	عند	بناء	منزل	جديد	يف	منطقة	�سكنية	قائمة	اأو	جديدة،	اأو	ان�ساء	م�سنع	يف	منطقة �س12-	

�سناعية	جديدة	اأو	قائمة،	ماهو	املطلوب	؟                                                                      7 	

	م�سنع	قائم	يغذى	حاليًا	باجلهد	ال�سناعي	احلايل	)380/220(	فولت،  �س13-	

هل	�سيوؤثر	عليه	تغيري	اجلهد	اإىل	اجلهد	الدويل	)400/230( فولت ؟                                    7

	ما	اأثر	تغيري	اجلهد)400/230(	فولت	على	ا�سترياد	وت�سنيع	االأجهزة	الكهربائية	التي	تعمل	على  �س14-	

اجلهد	)127(	فولت	واجلهد	)220/127( فولت ؟                                                           8

	هل	�سيحقق	ا�ستخدام	اجلهد	اجلديد	وفرًا	يف	تكاليف	التمديدات	؟                                       8 �س15-	

هل	�سيتاأثر	االإ�ستهالك	الكهربائي	للمنزل	اأو	امل�سنع	من	جراء	هذا	التغيري	؟                            8 �س16-		

	هل	لتغيري	اجلهد	اأثر	على	الرتدد	)الذبذبة(	؟                                                                8 �س17-	

ملحق	:					تعليمات	وار�سادات	فنية	                                                                                           9
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مقدمة

يعترب	قرار	جمل����س	الوزراء	القا�سي	بتغيري	جهد	توزيع	الكهرباء	لالأغرا�س	ال�سكنية	والتجارية	يف	

املناطق	اجلديدة	وامل�سرتكني	اجلدد	يف	املناطق	القائمة	من	)220/127(	فولت	اإىل	)400/230(

فول���ت	دعمًا	جلهود	ال�سركة	يف	تقدمي	خدمة	كهربائي���ة	ماأمونة	وذات	موثوقية،	فالتغيري	يف	اجلهد	

�سوف	ي�سهل	توحيد	موا�سفات	االأجهزة	مبا	يتوافق	مع	املوا�سفات	القيا�سية	يف	دول	جمل�س	التعاون،	

و�سيحقق	عدة	اإيجابيات	للدولة	وامل�ستهلك	وامل�ستورد	وملقدمي	اخلدمة	الكهربائية،	ويتمثل	ذلك	يف	

انخفا����س	الطاقة	املفقودة		يف	التمديدات	الكهربائية	يف	�سبكات	التوزيع	ويف	التمديدات	يف	املباين	

والتغل���ب	عل���ى	م�سكلة	االإنخفا�س	يف	اجلهد	يف	�سبكات	ومعدات	التوزي���ع،	كما	اأن	تغيري	جهد	توزيع	

الكهرب���اء	�سيقلل	من	عدد	الكابالت	امل�ستخدمة	وم�ساح���ة	مقطعها	لنف�س	قيمة	القدرة	الكهربائية	

وبالتايل	تقل	تكاليف	اإن�ساء	�سبكات	التوزيع،	مع	تكاليف	التمديدات	يف	املباين.

�س1-  ملاذا التوجه اإىل ا�س��تخدام جهد التوزيع )230 /400( فولت بداًل من اجلهد 

)220/127( فولت ؟

ج1-	اململك���ة	العربي���ة	ال�سعودية	من	الدول	القليلة	يف	العامل	الت���ي	ت�ستخدم	جهد	التوزيع	املزدوج	

)220/127(	فول���ت	يف	املنازل،	حيث	ي�ستخدم	اجله���د	)127(	فولت	لالأجهزة	املنزلية	)اإنارة،	

ثالجات،	ميكروويف،	تليفزيون،	...(،	واجلهد	)220(	فولت،	لالأجهزة	ذات	االإ�ستهالك	الكبري	

)املكيفات،	وامل�ساعد	وامل�سخات،	...(.

وت�ستخ���دم	)9%(	فق���ط	من	دول	العامل	هذا	اجلهد	املزودج،	بينما	ت�ستخدم	اأكرث	من	)70%(	من	دول	

الع���امل	اجلهد	)380/220(	فولت،	م���ع	اعتماد	الكثري	منها	خططًا	للتغي���ري	اإىل	اجلهد	)400/230 

(فول���ت،	وهو	جهد	التوزيع	القيا�سي	ال���ذي	اعتمدته	الهيئة	الدولي���ة	الكهروتقنيه	)IEC(،	التي	

تت���وىل	توحيد	موا�سفات	معدات	الكهرب���اء	على	م�ستوى	العامل،	وت�ستخدم	)6	%(	من	دول	العامل	

اجلهد	)110(	فولت،	اأما	بقيه	دول	العامل	ومتثل	)15%(	فت�ستخدم	جهودًا	خمتلفة،	ويرتتب	على	

ا�ستمرار	تطبيق	هذا	اجلهد	املزودج	يف	اململكة	اآثار	�سلبية	كثرية	من	اأهمها	ما	يلي:

االإنع���زال	ع���ن	اجله���د	القيا�سي	العامل���ي	املعتم���د	دولي���ًا	)400/230(	فولت،	ال���ذي	�سي�سبح		•

بالتدريج	كجهد	قيا�سي	يطبق	يف	الدول	املختلفة	على	م�ستوى	العامل.	

زيادة	احلوادث	)ال�سعقات،	وعطب	االأجهزة	الكهربائية،	ون�سوب	احلرائق(	الناجمة	عن	ا�ستخدام		•

جهدين	باملنازل	)220/127(	فولت	ب�سبب	التو�سيل	اخلاطئ	بجهد	خمالف	للجهد	املقنن	للجهاز.
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احلاج���ة	اإىل	ا�ستخ���دام	مهايئات	لتو�سي���ل	االأجهزة	بالكهرب���اء،	نظرًا	لتع���دد	واختالف	اأنواع		•

القاب�سات	واملقاب�س	)االأفيا�س(،	مما	ي�سعف	م�ستوى	االأمان،	ويهدد	ال�سالمة.

اال�ستمرار	يف	ال�سماح	بدخول	اأجهزة	كهربائية	اإىل	اأ�سواق	اململكة	م�سممة	على	جهود	مقننة	لها		•

م���ن	قبل	ال�سانع	اأق���ل	من	)127(	فولت،	ويوؤدي	ت�سغيلها	على	غري	جهدها	املقنن	اإىل	انخفا�س	

عمرها	الت�سغيلي،	وتدين	اأدائها.	

	�سعوب���ة	تطبيق	اأنظمة	التاأكد	م���ن	مطابقة	االأجهزة	امل�ستوردة	للموا�سفات	القيا�سية	ال�سعودية		•

ب�سبب	ا�سترياد	اأجهزة	كهربائية	ذات	جهد	مقنن	خمالف	جلهد	اال�ستخدام	يف	اململكة.	

�سعوب���ة	قيام	امل�سانع	الت���ي	ت�سدر	االأجهزة	الكهربائية	املنزلي���ة	اإىل	اململكة	بت�سنيع	االأجهزة		•

التي	تعمل	بجهد)	127(	فولت،	نظرًا	ملا	يتطلبه	ذلك	من	تكاليف	اإ�سافية	على	امل�ستهلك.

�س2- ما هي الفوائد التي �ستتحقق من هذا التغيري ؟

ج2-	يحق����ق	ا�ستخ����دام	اجله����د	الكهربائ����ي	)400/230(	فول����ت	نتائ����ج	اأف�س����ل	مقارن����ًة	باجله����د	

)220/127(	فول����ت،	وق����د	اأثبت����ت	الدرا�سة	الت����ي	اأعدها	فري����ق	متخ�س�س	بدعم	م����ن	وزارة	املياه	

والكهرباء	وجود	العديد	من	الفوائد	ميكن	تلخي�سها	مبا	يلي:

اأواًل: الفوائد املتحققة للدولة:

حت�سن	م�ستوى	االأمان	يف	التمديدات	الكهربائية،	وبالتايل	قلة	احلرائق	التي	ت�سببها	الكهرباء.  1

حتقيق	التماثل	يف	جهود	التوزيع	الكهربائي	مع	دول	جمل�س	التعاون،	مبا	ي�سهل	توحيد	موا�سفات	  2

االأجهزة	الكهربائية	يف	دول	املجل�س،	وكذلك	احلال	بالن�سبة	لباقي	الدول	العربية،	ودول	العامل.	

منو	ال�سادرات	ال�سعودية	من	االأجهزة	الكهربائية	باأ�سعار	مناف�سة	نظرًا	النخفا�س	تكاليف	  3

االإنتاج	عند	تطبيق	املوا�سفات	القيا�سية	الدولية	على	ال�سناعة	الوطنية.		

توحيد	اإجراءات	فح�س	وف�سح	االأجهزة	الكهربائية	يف	املنافذ	اجلمركية	على	م�ستوى	دول	  4

جمل�س	التعاون	نظرًا	لتوحيد	اجلهد.

�سهولة	اختبارات	االأجهزة	والتو�سيالت	الكهربائية	مما	ينعك�س	على	اأداء	املختربات،	�سواًء	  5

احلكومية	اأو	اخلا�سة.

التكامل	مع	النظم	العاملية	يف	اجلهود،	وبالتايل	اال�ستفادة	من	انتقال	التقنية	باأقل	املعوقات.  6
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ثانيًا:  الفوائد املتحققة ملقدمي اخلدمة الكهربائية: 

تقليل	تكاليف	العداد	و�سندوق	الكهرباء	الذي	يركب	للم�ستهلك	نظرًا	الإنخفا�س	قيمة	التيار،	  1

وبالتايل	ا�ستخدام	عدادات	اأ�سغر،	واال�ستغناء	عن	حمول	التيار	يف	العداد.

انخفا�س	الطاقة	املفقودة	يف	�سبكات	ومعدات	التوزيع،	نظرًا	النخفا�س	قيمة	التيار.	  2

اأداء	  3 ي�سهم	يف	حت�سني	 التوزيع،	مما	 �سبكات	 االنخفا�س	يف	اجلهد	يف	 التغلب	على	م�سكلة	

وحماية	االأجهزة	املنزلية.	

تقليل	عدد	الكابالت	امل�ستخدمة	وم�ساحة	مقطعها	لنف�س	قيمة	القدرة	الكهربائية،	وبالتايل	  4

خف�س	تكاليف	اإن�ساء	�سبكات	التوزيع.

	تقليل	�سعة	قاطع	التيار،	وكذلك	املو�سالت	النحا�سية	داخل	اللوحات.  5

زيادة	عدد	امل�سرتكني	الذين	ميكن	التو�سيل	لهم	من	حمول	واحد	بنف�س	ال�سعات	احلالية.	  6

توحيد	اجلهد	املنخف�س	لكافة	فئات	امل�سرتكني.  7

توحيد	موا�سفات	املعدات	امل�ستخدمة	يف	اجلهد	املنخف�س.	  8

تقليل	كمية	املخزون	من	املعدات	مب�ستودعات	مقدمي	اخلدمة	يف	املناطق	املختلفة	على	املدى	  9

الطويل،	نظرًا	لتوحيد	موا�سفات	املعدات.	

توحيد	اإجراءات	التدريب،	والرتكيب،	والت�سغيل	يف	�سبكات	التوزيع.  10

ثالثًا: الفوائد املتحققة للم�ستهلك:

تفادي	اأخطار	التو�سيل	اخلاطئ	لالأجهزة	الكهربائية	نتيجة	لوجود	جهدين	خمتلفني	حاليًا.  1

تخفي�س	اأ�سعار	االأجهزة	الكهربائية،	لتطابق	املوا�سفات	القيا�سية	ال�سعودية	مع	املوا�سفات	  2

الدولية.

حت�سني	كفاءة	االأجهزة	الكهربائية	وزيادة	عمرها	االفرتا�سي،	حيث	�ستعمل	على	جهدها	املقنن.	  3

�سغر	حجم	لوحة	التوزيع	داخل	املبنى	وبالتايل	انخفا�س	�سعرها.  4

ا�ستخدام	اأ�سالك	كهربائية	ذات	م�ساحة	مقطع	اأقل	يف	التمديدات	داخل	املن�ساأة،	وبالتايل	  5

انخفا�س	التكاليف.
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انخفا�س	الطاقة	التي	تفقد	يف	التمديدات	الكهربائية	)توفري	يف	اال�ستهالك(.  6

توحيد	�سكل	القاب�سات	واملقاب�س	)االأفيا�س(	يف	املن�ساأة.  7

رابعًا: الفوائد املتحققة ل�ساحب امل�سنع وم�ستورد االأجهزة: 

توافق	موا�سفات	االأجهزة	الكهربائية	مع	املوا�سفات	القيا�سية	الدولية،	وبالتايل	زيادة	فر�س	  1

االإنتاج	لغر�س	الت�سدير.	

�سهولة	ا�سترياد	مكونات	ومواد	االإنتاج	الالزمة	للم�سانع	املتوافقة	مع	املوا�سفات	القيا�سية	  2

الدولية،	و�سهولة	ت�سدير	منتجات	م�سانع	االأجهزة	واملعدات	الكهربائية.

عدم	احلاجة	خلطي	اإنتاج	بامل�سنع	كل	منهما	جلهد	خمتلف،	بل	ي�سبح	خط	اإنتاج	موحد	  3

مما	يقلل	التكاليف،	وي�سهل	نقل	التقنية	للم�سنع،	ويخف�س	تكاليف	االإنتاج،	وبالتايل	ي�سهل	

عليه	البيع	ب�سعر	مناف�س	حملي����ًا	وخارجي�����ًا.

	خف�س	تكاليف	االإ�سترياد	وكذلك	�سهولة	اإعادة	الت�سدير.	  4

�س3- هل �ستتاأثر املنازل القائمة من هذا التوجه ؟

ج3-		لن	تتاأثر	املنازل	القائمة	حاليًا،	و�سيبداأ	تغيري	اجلهد	فيها	بعد	)10(	�سنوات	من	�سدور	

املياه	 وزارة	 تعتمده	 للتغيري	 متدرج	 برنامج	 �سوء	 يف	 وذلك	 الدويل،	 اجلهد	 اإىل	 التغيري	 قرار	

يحقق	 ومبا	 الكهرباء،	 بخدمات	 املعنية	 اجلهات	 مع	 بالتعاون	 تنفيذه	 على	 وت�سرف	 والكهرباء،	

امل�سلحة	للم�سرتك،	وملقدمي	اخلدمة	الكهربائية.

�س4- ماذا عن املباين اجلديدة يف االأحياء القائمة ؟

ج4-			�سوف	تو�سل	الكهرباء	اإىل	املباين	اجلديدة	يف	االأحياء	القائمة	على	اجلهد	)220( فولت 

لتنا�سب	 املباين	 هذه	 الكهربائية	يف	 التمديدات	 ت�سميم	 ويجب	 مكهربني(،	 )بني	خطني	 فقط	

هذا	اجلهد،	وهذا	�سي�سهل	التغيري	اإىل	اجلهد	)230(	فولت	يف	الوقت	املنا�سب	)عند	البدء	يف	

املرحلة	النهائية(،	مع	االأخذ	بعني	االعتبار	اأن	تكون	جميع	املفاتيح	والقواطع	الكهربائية	ومفاتيح	

املقاب�س	)اإن	وجدت(،	من	النوع	ثنائي	القطب.	الذي	يف�سل	الكهرباء	عن	االأحمال	من	اخلطني	

معًا	يف	نف�س	الوقت،	واليكتفي	بف�سل	خط	واحد	فقط.
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���س5-  هل ُيل��زم اأ�سحاب املنازل القائم��ة بتغيري االأجه��زة الكهربائية؟ وما الذي 

يفرت�س مراعاته عند �سراء االأجهزة الكهربائية املنزلية من االآن ف�ساعدًا ؟

ج5-		ال	ي�ستوج���ب	على	�س���كان	املنازل	القائمة	تغيري	االأجهزة	احلالية،	ولكن	عند	�سراء	االأجهزة	

اجلدي���دة	فيج���ب	اأن	تكون	منا�سب���ة	للعمل	على	اأي	من	اجلهدين	)127(	فول���ت	اأو	)220( فولت 

ويف�سل	اأن	تكون	على	اجلهد	االأحادي	)220(	فولت،	وعلى	اجلميع	تفادي	�سراء	اأي	اأجهزة	تعمل	

على	اجلهد	االأحادي	)127(	فولت	اأو	)110( فولت 

�س6- م��ن �سيتحم��ل تكلفة تعدي��ل التمدي��دات الداخلية يف املن��ازل القائمة بعد 

م�سي ع�سر �سنوات ؟

لت	له	الكهرباء	قبل	 ج6-			لن	يتحمل	�ساحب	املن�ساأة	تكاليف	تعديل	التمديدات	الداخلية	اإذا	ُو�سّ

�س���دور	القرار	حتى	1432/12/30	ه�،	و�ستتوىل	ال�سركة	ال�سعودية	للكهرباء	تكاليف	التعديل	ملن	

لت	لهم	الكهرباء	حتى	هذا	التاريخ	فقط	خالل	املرحلة	التنفيذية،	التي	�ستبداأ	بعد	)10(�سنوات	 ُو�سّ

من	تاريخ	القرار،	وت�ستمر	ملدة	)15(	�سنة.

�س7- من �سيقوم بعملية تعديل التمديدات داخل املباين القائمة ؟

ج7-	�ستق���وم	�سرك���ة	اأو	�سركات	متخ�س�س���ة	وموؤهلة	للقيام	بتعديل	ال�سب���كات	الداخلية	للمباين	

القائمة	حتت	اإ�سراف	ال�سركة	ال�سعودية	للكهرباء،	بح�سب	برنامج	التغيري.

���س8- ه��ل يوج��د اأي خطر م��ن اجله��د اجلدي��د )400/230( فولت عل��ى �سالمة 

امل�ستخدم ؟

ج8-	لي����س	هناك	اأي	خطر	على	امل�ستخدم	اأو	على	ال�ساكن	اإذا	األَتزم	مبتطلبات	االأمان	وال�سالمة	

يف	التمدي���دات	الكهربائي���ة،	وا�سُتخدمت	القاب�سات	واملقاب�س	)االأفيا����س(	املطابقة	للموا�سفات	

القيا�سية	ال�سعودية.	
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���س9- ه��ل �سيتغ��ري ع��داد الكهرب��اء والقاط��ع ؟ وم��ن �سيق��وم بذل��ك ويتحم��ل 

التكاليف ؟

ج9-	جمي���ع	التغي���ريات	املطلوبة	يف	�سبكة	التوزيع،	مب���ا	يف	ذلك	تغيري	الع���داد	والقاطع	اإن	لزم،	

�ستتوالها	ال�سركة	ال�سعودية	للكهرباء،	وتتحمل	تكاليفها.

���س10- منزل قائ��م يغذى حاليًا باجله��د )220/127( فولت، ماه��ي االإجراءات 

املطلوبة من �ساكنه القيام بها للتغيري  اإىل اجلهد )400/230( فولت ؟

ج10-	علي���ه	عدم	�س���راء	اأي	اأجهزة	جديدة	على	اجلهد	)127(	فول���ت،	وعند	احلاجة	ال�ستبدال	

اأي	جه���از	يعمل	على	اجلهد	)127(	فولت،	فيمكن	اأن	ي�ستب���دل	بجهاز	يعمل	على	اجلهد	املزدوج	

)220/127(	فول���ت،	واالأف�س���ل	ا�ستبداله	بجهاز	يعمل	على	اجله���د	االأحادي	)220(	فولت	مما	

�سي�سهل	التغيري	م�ستقباًل	اإىل	اجلهد	الدويل	)230( فولت 

�س11- ماذا عن املخططات اجلديدة ؟

ج11-	يف	املخططات	اجلديدة	�ستو�سل	الكهرباء	اإىل	امل�ساكن	على	اجلهد	الدويل	)230(	فولت،	

واإىل	امل�سانع	واملراكز	التجارية	الكبرية	على	اجلهد	)400/230( فولت 

���س12- عن��د بناء منزل جدي��د مبنطق��ة �سكنية اأو جدي��دة، اأو ان�س��اء م�سنع يف 

منطقة �سناعية جديدة اأو قائمة، ماهو املطلوب ؟

ج12-		يج���ب	تنفي���ذ	التمديدات	الكهربائية	للمن���ازل	واملن�ساآت	اجلديدة	مب���ا	يتوافق	مع	اجلهد	

اجلديد،	ليكون	تو�سيل	الكهرباء	اإليها	على	هذا	اجلهد	يف	هذه	املناطق.

���س13- م�سنع قائم يغذى حالي��ًا باجلهد ال�سناعي احل��ايل )380/220( فولت ، 

هل �سيوؤثر عليه تغيري اجلهد اإىل اجلهد الدويل )400/230( فولت ؟

ج13-	اإن	الف���رق	ب���ني	اجله���د	ال�سناعي	احل���ايل	)380/220(	فولت	واجلهد	ال���دويل	اجلديد	

)400/230(	فول���ت	يقع	يف	ح���دود	تفاوت	اجلهد	امل�سموح	به،	ولهذا	ف���اإن	املباين	واملن�ساآت	التي	

تغذى	باجلهد	ال�سناعي	)380/220(	فولت	لن	تتاأثر	بالتغيري	اإىل	اجلهد	)400/230( فولت 
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���س14- م��ا اأثر تغيري اجله��د )400/230( فولت على ا�ست��رياد وت�سنيع االأجهزة 

الكهربائي��ة الت��ي تعمل عل��ى اجلهد)127( فول��ت واجلهد امل��زدوج )220/127( 

فولت ؟

ج14-		يجب	حااًل	التوقف	عن	ا�سترياد،	اأو	ت�سنيع	االأجهزة	التي	تعمل	على	اجلهد	االأحادي	)127( 

فول���ت،	وميكن	اال�ستم���رار	يف	ا�سترياد	وت�سني���ع	االأجهزة	التي	تعمل	عل���ى	اجلهد	)220/127( 

فولت،	والتو�سع	يف	ت�سنيع	وا�سترياد	االأجهزة	التي	تعمل	على	اجلهد	)230( فولت 

�س15- هل �سيحقق ا�ستخدام اجلهد اجلديد وفرًا يف تكاليف التمديدات ؟

ج15-	نعم،	التغيري	يف	هذه	احلالة	له	فوائد	اإقت�سادية،	اإىل	جانب	الفوائد	الفنية،	ف�سيقلل	حجم	

الكاب���الت	يف	�سبكة	التوزيع	الداخلية،	ولوحات	التوزيع،	وكذلك	�سعات	القواطع،	مما	يحقق	وفرًا	

جيدًا	يف	تكاليف	التمديدات،	خا�سة	يف	املنازل	واملباين.

�س16- هل �سيتاأثر االإ�ستهالك الكهربائي للمنزل اأو امل�سنع من جراء هذا التغيري ؟

ج16-		اال�ستهالك	الكهربائي	يقدر	بالكيلو	وات	�ساعة،	ولن	يتاأثر	بتغيري	اجلهد.	

�س17- هل لتغيري اجلهد اأثر على الرتدد )الذبذبة( ؟

ج17-	اليوج���د	اأثر	لذلك،	فال���رتدد	يف	�سبكة	الكهرباء	يف	اململك���ة	)60(	هريتز،	وهذا	لن	يتغري	

بتغيري	اجلهد.	
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ملحق:

تعليمات واإر�سادات فنية:

�سيم�س	التغيري	�سبكات	التمديدات	الكهربائية	يف	املباين،	واالأجهزة	الكهربائية	املو�سولة	مع	هذه	ال�سبكة،	

وم���ن	اأجل	حتقيق	متطلب���ات	ال�سالمة،	وحماية	امل�ستخدم،	واملن�ساآت	املغذاة	م���ن	ال�سبكة	الكهربائية،	

ومتهي���دًا	الإحالل	اجله���د	اجلديد،	قام���ت	وزارة	املياه	والكهرب���اء	باإ�سدار	الدلي���ل	االإر�سادي	لتعديل	

التمديدات	الكهربائية	يف	املباين	ال�سكنية	والتجارية	لتوافق	اجلهد	الدويل	)400/330(	فولت	وميكن	

 االطالع	عليه	من	خالل	املوقع	االلكرتوين	للوزارة	)www.mowe.gov.sa(	حتت	عنوان	اال�سدارات

اأو	موق���ع	ال�سرك���ة	)www.se.com.sa(حت���ت	عن���وان	معلوم���ات	عام���ة،	حي���ث	يت�سم���ن	تعليمات	

واإر�سادات	واإجراءات	فني���ة	مب�سطة	وخمت�سرة،	موجهة	للمواطنني،	والفنيني،	واملهند�سني،	العاملني	

يف	البلديات،	واملكاتب	الهند�سي���ة،	و�سركات	املقاوالت	الإجراء	التغيريات	الالزمة	املتوافقة	مع	اجلهد	

اجلدي���د،	مع	مراعاة	قواعد	ال�سالمة	واالأم���ان	مل�ستخدمي	الكهرباء	واالأجه���زة	املو�سولة	بها،	اإ�سافًة	

اإىل	حماية	ممتلكات	امل�ستخدمني	واأجهزتهم	من	خطر	التلف	نتيجة	لتغيري	اجلهد	يف	بع�س	احلاالت،	

وتنق�سم	هذه	التعليمات	اإىل	جزاأين:

اجلزء االأول:

تعليم���ات	التمديدات	الكهربائية	يف	املباين	اجلدي���دة	يف	املناطق	القائمة،	وامل�سرتكون	اجلدد	يف	

املناطق	اجلديدة	التي	�ستزود	باجلهد	)400/230( فولت 

وفيم���ا	يلي	اأه���م	التعليمات	التي	يجب	االإلت���زام	بها	يف	املباين	اجلديدة	الت���ي	تقع	يف	املخططات	

اجلديدة	التي	�ستزود	بجهد	)400/230(	فولت:

	�ستو�س���ل	هذه	املب���اين	بجهد	كهربائي	)230(	فولت	بني	خ���ط	مكهرب	وحمايد	من	حموالت	  1

جديدة		ذات	جهد	)400/230( فولت 

	يج���ب	ت�سمي���م	ال�سبكة	الداخلية،	ولوحات	التوزيع	لهذه	املنازل	على	اأ�سا�س	نظام	جهد	واحد	  2

فقط	)230(	فولت	بني	اخلط	املكهرب	واملحايد.

يج���ب	ا�ستم���ال	ال�سبك���ة	الداخلي���ة	للمب���اين	على	نظ���ام	فع���ال	للتاأري����س	)منا�س���ب	للجهد	  3

)230(	فولت	بني	خط	مكهرب	وحمايد(	طبقًا	ملتطلبات	الكود	الكهربائي	ال�سعودي.

يجب	وجود	نظام	فعال	للحماية	من	التيار	الزائد،	بحيث	يحمي	املو�سالت	من	مرور	تيار	اأعلى	  4

من	التيار	املقنن	ح�سب	مقا�س	كل	مو�سل.
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اأن	حتتوي	ال�سبكة	على	نظام	فعال	للحماية	من	التعر�س	لل�سعق	الكهربائي.  5

ل���كل	دائ���رة	قاط���ع	  6 اأن	ي�سم���م	نظ���ام	احلماي���ة	يف	لوح���ات	التوزي���ع	بحي���ث	يخ�س����س	

حمدد	)مفتاح	مفرد(	يتنا�سب	تياره	املقنن	مع	التيار	املقنن	لهذه	الدائرة.

اأن	تك���ون	جميع	القاب�سات	واملقاب�س	)االأفيا����س(	من	النوع	املخ�س�س	للجهد	)230(	فولت،	  7

واملطابق	للموا�سفات	القيا�سية	ال�سعودية.

اأن	تك���ون	جميع	االأجهزة	الكهربائي���ة	املنزلية،	وامللحقات،	ووحدات	االإن���ارة	ذات	جهد	كهربائي	

مقنن	)230(	فولت،	وميكن	اأن	تكون	االأجهزة	ذات	اجلهد	)220(	فولت	منا�سبة	على	اأ�سا�س	اأن	

ت�سميم	تلك	االأجهزة	منا�سب	للتفاوت	يف	اجلهد	مبقدار	)±10%(	من	اجلهد	املقنن.

اجلزء الثاين:

املب���اين	اجلدي���دة،	والقدمي���ة،	وامل�سرتكني	احلاليني،	واجل���دد	يف	املناطق	القائم���ة	ذات	اجلهد	

)220/127( فولت 

باجلهد	 حاليًا	 املغذاة	 املناطق	 يف	 اجلديدة	 اأو	 القائمة،	 املباين	 على	 اجلزء	 هذا	 ينطبق	

)220/127(	فولت،	حيث	�سيختلف	اجلهد	اجلديد	عن	اجلهد	املعمول	به	حاليًا	مما	يحتاج	اإىل	

اإجراء	تعديل	يف	التمديدات	يتنا�سب	مع	اجلهد	اجلديد،	والتحقق	من	�سحة	و�سالمة	التمديدات	

ل�سمان	�سالمة	امل�ستخدم،	وينق�سم	هذا	اجلزء	اإىل	ق�سمني:

10  |  ال�سركة ال�سعوية للكهرباء  |		تغيري	اجلهد	الكهربائي

Pages SEC Electric Power Voltage_rev12_11_12_12.indd   10 3/27/13   11:30 AM



الق�سم االأول:

وفيم���ا	يلي	اأه���م	التعليمات	الت���ي	يجب	االإلتزام	به���ا	يف	املباين	اجلدي���دة	وامل�سرتكون	اجلدد	يف	

املناطق	القائمة	ذات	اجلهد	)220/127(	فولت:

�سيجري	تغذية	هذه	املباين	بجهد	)220(	فولت	بني	خطني	مكهربني.  1

يج���ب	اأن	ت�سمم	ال�سبك���ة	الداخلية،	ولوحات	التوزيع	للمنازل	عل���ى	اأ�سا�س	نظام	جهد	واحد	  2

فقط	)220(	فولت	بني	خطني	مكهربني.

يج���ب	ا�ستمال	ال�سبكة	الداخلية	للمباين	عل���ى	نظام	فعال	للتاأري�س	)منا�سب	للجهد	)220(   3

فولت	بني	خطني(	طبقًا	ملتطلبات	الكود	الكهربائي	ال�سعودي.

يجب	وجود	نظام	فعال	للحماية	من	التيار	الزائد	)يعتمد	على	قواطع	حماية	ثنائية	املفاتيح(	  4

بحي���ث	حتم���ي	املو�سالت	م���ن	مرور	تي���ار	اأعلى	من	التي���ار	املقنن	ح�سب	مقا����س	كل	مو�سل،	

وتف�س���ل	اخلطني	املكهربني	معًا	يف	حالة	زيادة	التيار)وي�سمل	الدليل	االإر�سادي	ال�سادر	من	

الوزارة	على	جداول	حتدد	املقا�سات	والتيار	املنا�سب	لكل	مقا�س	عند	اجلهد	)220( فولت( 

اأن	حتت���وي	ال�سبك���ة	على	نظام	فع���ال	للحماية	م���ن	التعر�س	لل�سعق	الكهربائ���ي	يعتمد	على	  5

قواط���ع	حماي���ة	تف�سل	اخلطني	املكهربني	مع���ًا	يف	حالة	وجود	تيار	ت�سرب	ق���د	يوؤدي	لل�سعق	

الكهربائ���ي،	وي�سم���ل	الدلي���ل	االإر�سادي	ال�س���ادر	من	ال���وزارة	على	تعليمات	اأك���رث	تف�سياًل	

للحماية	من	ال�سعق.

اأن	ي�سمم	نظام	احلماية	يف	لوحات	التوزيع	بحيث	يخ�س�س	لكل	دائرة	قاطع	حمدد	)مبفتاح	  6

م���زدوج(	يتنا�سب	تياره	املقنن	مع	التيار	املقنن	لهذه	الدائرة،	وت�سمل	التعليمات	واالر�سادات	

ال�سادرة	من	الوزارة	على	تعليمات	اأكرث	تو�سيحًا	مع	ر�سومات	تو�سيحية.

اأن	تك���ون	جمي���ع	املقاب�س	)االأفيا����س(	من	النوع	املخ�س����س	للجهد)220(	فول���ت	واملطابق	  7

للموا�سفات	القيا�سية	ال�سعودية،	مبا	يف	ذلك	اأن	تكون	املفاتيح	امل�ستخدمة	فيها	)اإن	وجدت(	

من	النوع	الثنائي	الف�سل	الذي	يف�سل	الكهرباء	عن	اخلطني	املكهربني	معًا.

اأن	تك���ون	املفاتيح	الكهربائية	امل�ستخدمة	يف	التحكم	يف	ت�سغيل	االأحمال	مطابقة	للموا�سفات	  8

القيا�سية	ال�سعودية،	واأن	تكون	ثنائية	الف�سل،	بحيث	تف�سل	الكهرباء	عن	اخلطني	املكهربني	

معًا	عند	و�سع	االإغالق.
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اأن	تك���ون	جمي���ع	االأجهزة	املنزلية،	واالإن���ارة،	وامللحقات،	ذات	جه���د	كهربائي	مقنن	)220(   9

فول���ت،	اأو	ذات	جه���د	)230(	فولت،	على	اأ�سا�س	اأن	ت�سميم	تل���ك	االأجهزة	منا�سب	للتفاوت	

مبقدار	)±10%(	من	اجلهد	املقنن.

الق�سم الثاين: 

فيم���ا	يلي	اأه���م	التعليمات	التي	يجب	االإلت���زام	بها	يف		املباين	القائم���ة،	وامل�سرتكني	احلاليني	يف	

املناطق	القائمة	ذات	اجلهد	)220/127(	فولت:

ا�ستم���رار	تغذية	تلك	املباين	باجلهد	احلايل	املزدوج	)220/127(	فولت	ملدة	)10(	�سنوات	  1

)املرحل���ة	التمهيدية(	من	تاري���خ	�سدور	املوافقة	طبقًا	خلطة	تغيري	اجله���د،	و�سيبداأ	بعدها	

التغي���ري	التدريجي	للتغذية	باجلهد	)230(	فولت	بني	خ���ط	مكهرب	وخط	حمايد	على	مدى	

)15(	�سن���ة	)املرحل���ة	التنفيذية(،	م���ن	حموالت	جديدة	تركب	خالل	ه���ذه	ال�سنوات	ح�سب	

خطة	تعتمدها	وزارة	املياه	والكهرباء.

خالل	املرحلة	التنفيذية	من	مراحل	التغيري	للعمل	على	اجلهد	)230(	فولت،	�ستقوم	ال�سركة	  2

ال�سعودي���ة	للكهرباء	باالإ�سراف	على	تعديل	التمدي���دات	الكهربائية	يف	املباين	مبا	يتوافق	مع	

الدليل	االإر�سادي.

واملاأمول	من	اجلمي���ع	التاأكد	من	االإلتزام	بالتعليمات	التي	�ست�سدرها	اجلهات	املعنية	بخ�سو�س	

�سالم���ة	واأمان	و�سحة	تنفي���ذ	التمديدات	الكهربائي���ة	ح�سب	اجلهد	اجلدي���د،	واالأخذ	باالإعتبار	

�سراء	اأجهزة	منزلية	كهربائية	واأجهزة	اإنارة	متنا�سبة	مع	هذا	اجلهد.
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