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خدمة فحص التمديدات الكهربائية في المباني "سالم" هو أحد برامج 
أنحاء  جميع  في  للمواطنين  والمقدمة  المجتمعية  المسؤولية 

مطابقة  من  التأكد  ليتسنى  السعودية؛  العربية  المملكة 
التمديدات الكهربائية في مبانيهم مع المتطلبات الكهربائية 

تغيير  عند  ومناسبتها  السعودي  البناء  كود  في  المحددة 
جهد توزيع الكهرباء في المملكة الى الجهد الدولي (٢٣٠ 

/ ٤٠٠) فولت، ضمن مشروع تغيير جهد توزيع الكهرباء 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة  عليه  تشرف  الذي 

وذلك  للكهرباء،  السعودية  والشركة  المعدنية، 
لترسيخ قواعد السالمة الكهربائية في المباني، 

والتنفيذ السليم للتمديدات الكهربائية فيها وفًقا 
الالزمة  الحماية  وتوافر  السالمة،  لمتطلبات 

للمواطنين من مخاطر الكهرباء، وتجنب أسباب حدوثها 
والحوادث  والحرائق  الكهربائي  الصعق  مثل  اµمكان،  بقدر 

قائمة  البرنامج  وسيقدم   – ا·  قدر  ال   - اºخرى  الكهربائية 
التمديدات  لمطابقة  تنفيذها  الواجب  التصحيحية  باµجراءات 

الكهربائية مع متطلبات الكود، مع إمكانية القيام بإعادة الفحص 
التمديدات  سالمة  مستوى  رفع  بهدف  اµجراءات  تلك  تنفيذ  عقب 

الكهربائية المنفذة في المباني، وتحقيق السالمة الكهربائية في منشآت 
المملكة. 

من  مجموعة  المتضمنة  الكهربائية،   السالمة  إدارة  برنامج  ضمن  "سالم"  المباني  في  الكهربائية  التمديدات  فحص  خدمة  وتقدم 
البرامج الطموحة التي تقوم  بتنفيذها شركة قراءات عربية للمقاوالت الكتشاف أسباب المخاطر الكهربائية قبل وقوعها وتحليل هذه 
اºسباب، من حيث اºولوية واºهمية، واقتراح الحلول لعالجها وتقديم التوصيات لتنفيذ تلك الحلول بما يجنب المنشآت أسباب حدوث 
هذه المخاطر، من خالل التفتيش على التمديدات الكهربائية في تلك المنشآت، والتحقق من مدى مطابقتها للمتطلبات الكهربائية 

المحددة في كود البناء السعودي والتي تتضمن – على سبيل المثال ال الحصر – المتطلبات اÆتية:

مناسبة التمديدات الكهربائية لجهد توزيع الكهرباء الجديد.

وجود وسائل الوقاية من الصدمة الكهربائية.

Intumescent Gasket توفير مواد منع انتشار الحرائق مثل

وجود جداول توزيع اºحمال وتمييز الدارات الكهربائية، والتحذيرات أو المعلومات المشابهة اºخرى.

مالءمة مقاس مسارات التمديدات وعلب التوصيل لعدد اºسالك.

التحقق من مناسبة مساحة مقطع الموصالت المستخدمة الستيعاب قيم تيارات اºحمال وكذلك االنخفاض في الجهد.

اختيار لوحات التوزيع، وقواطع الدارة المناسبة لËحمال. للحماية من التيار الزائد ومن تيار القصر.

التأكد من تركيب أجهزة الحماية من التيار المتبقي.

عالمات  رصد  خالل  من  السعودية  القياسية  للمواصفات  المستخدمة  الكهربائية  والمعدات  اºجهزة  مطابقة  من  التأكد 

المطابقة عليها، ووجود موصالت الحماية ومالءمتها، بما في ذلك موصالت الربط متعادلة الجهد الرئيسة والفرعية.

كما يتضمن الفحص إجراء االختبارات التالية:

• اختبار استمرارية الموصالت.
• قياس قيمة مقاومة عزل موصالت التمديدات الكهربائية. 

• اختبار القطبية.
• قياس مقاومة قطب التأريض.

• قياس مقاومة حلقة عطل اºرضي.
• اختبار تتابع اºوجه. 

RCD اختبار جهاز الحماية من التيار المتبقي •
• اختبار اتزان اºطوار. 

Safety Electrical Management

Electrical wiring inspection service “Salim” is a social responsibility program 
offered to citizens throughout the Kingdom of Saudi Arabia. Salim ensures the 
conformity of buildings’ electrical wiring to the electrical requirements 
provided in the Saudi Building Code and its appropriateness when 
changing the Kingdom’s electrical distribution voltage to the 
international voltage (230/400) Volt within the electrical voltage 
change project supervised by the Ministry of Energy, Industry 
and Mineral Resources and the Saudi Electricity Company. 
The Project aims at establishing electrical safety rules and 
proper implementation of electrical wiring according to safety 
requirements to provide necessary protection from electricity risks and 
to avoid causes of such risks as much as possible, such as electrical 
shock, fires and other electrical accidents. The program will provide a list of 
the “corrective action” to be applied to conform electric wiring to the Code 
requirements with the possibility of re- inspection after implementation of such 
measures to increase the safety level of electrical wiring and achieve electrical 
safety in the Kingdom buildings.

“Salim” is provided within an electrical safety management program offering a set of 
ambitious programs applied by Qeraton Arabia Contracting company to discover the reasons 
for electrical hazards before they occur, analyze these reasons in terms of priority and importance, 
propose solutions and provide recommendations to implement those solutions in a way that protects 
buildings form such hazards by inspecting buildings’ wiring and verifying conformity to the electrical 
requirements of Saudi Building Code, including, for example:

Appropriateness of electrical wiring to the new electrical distribution voltage.
Providing electrical shock protection devices.
Providing fire blocking materials such as intumescent gasket.
Providing panel schedules, circuit discrimination, warnings and other relevant information.
Accommodating conduit sizes and junction boxes to the number of wires.
Verifying appropriateness of the cross section of the conductors to suit the current values as well as the voltage 
drop.
Choosing distribution panel boards and circuit breakers appropriate for the loads to protect from overload and 
short-circuit.
Ensuring the installation of residual current protection devices.
Ensuring the conformity of electrical devices and equipment’s to Saudi standards by verifying compliance and 
the usage and appropriateness of protective conductors including main and supplementary equipotential 
bonding conductors.

Inspection will also include the following tests:

• Continuity of conductor's test.
• Insulation resistance measurement test.
• Polarity test.
• Electrode resistance measurement test.
• Earth fault loop impedance test.
• Phase sequence test.
• (RCD) Residual current device test.
• Phase balanced test.


