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 مقدمة  -1

توفر هذه الوثيقة الحد األدنى من المتطلبات لتنفيذ البنية التحتية 

المعلومات  تقنيةلالتصنناالت داخل المباني. يتناول دليل شنءنناء  

واالتصننننناالت في المبناني المتطلبنات المعمنارينة والكهربنا ينة 

 والميكانيكية المتعلقة بخدمات االتصاالت داخل المباني.

المعلومات واالتصننناالت  تقنية يل شنءننناءدلااللتزام بتوجيهات 

في المبنناني شلزامي من قبننل المطورين واالسننننتءنننننناريين  

 .والمقاولين

 تعريفات -2

ربط األجزاء المعدنية لتءنننكيل مسنننار موصنننل   :التوصييييل

 .لكهرباءل

غطناء فو  األليناف الضننننو ينة أو مجموعنة  :الكيبيلغالف 

ا أو أكثر من األعضننناء  الموصنننالت التي قد تءنننمل عضنننور

 األغلفة.المعدنية أو أعضاء القوة أو 

يعني الءنخ  الذي يقوم بتطوير العقارات من خالل   المطور:

 أي مما يلي:

شعداد مواقع تطوير جديدة لألغراض السننننكنية أو التجارية أو  •

ميننة أو ألي غرض خننار أخر أو الصننننننناعيننة أو الحكو

 لالستخدام العام )مطور األراضي(.

 تءييد المباني )مطور البناء(. •

 

غالبًا ما يكون صاحب العقار هو أيًضا المطور، وهو مسؤول 

المعلومات واالتصكاالت في  تقنيةعن مراقبة إرشكادات إنشكاء  

 .المباني الخاصة بأعمال التشييد وتطوير األراضي

االتصننننناالت عبر جندار  كوابنلقطنة ههور ن  نقطية اليدلول:

 .بربخخارجي أو أرضية أو من 

 

خدمة الءنبكة   كوابلكل من مدخل شلى مبنى ل  :الدلول  وسيييلة

العامة والخاصننة بما في كلن نقطة دخول المبنى واالسننتمرار 

 .الحيزأو  الدخولغرفة  شلى

 

والمعدات  المسناكنغرفة مخصنصنة لموزعي   غرفة المعدات:

 .الخاصة بالتطبيقات

 

منادة أو جهناز أو مجموعنة مقناومنة للنيرا   :الحرائقميان  

 .لحرا قة ااخترا  حاجز مقاومنقطة في  مركَّبة

 

مسننناحة أرضنننية تسنننتوعز نقا  توزيع   توزي  األرضييييية:

اختيارية، شضننافة شلى نقطة التوزيع الر يسننية، ألي بنية تحتية 

داخل مباني متعددة المسنننتيجرين، معروفة   للكوابلمءنننتركة 

ا بمنطقة التوزيع األفقي  .أيضر

 

ل شنءنناء اتصننال عملية  التأريض: ، سننواء عن قصنند أو موصننل 

االت( أو المعدات االتصننن   لاعرضننني، بين دارة كهربا ية )مث 

لة  األجسامواألرض، أو شلى بعض   في مكا  تخدمالتي   الموصل 

 التيريض.

 

 .انظر توزيع األرضية منطقة التوزي  األفقي:

 

تلن مجموعة من مكونات   :دالل المبنىمادية  التحتية  البنية  ال

االتصناالت، باسنتثناء المعدات، التي توفر معرا الدعم األسناسني 

 .المعلومات داخل مبنى أو حرم جامعيلتوزيع 

 

في قا مة تنءرها منظمة،   المضمنةالمعدات    :مدرجة في قائمة

ختصنننار، والتي تحافل على كات اال  ةمقبولة لدى السنننلطالو

، والتي المندرجنة في القنا منةالفح  الندوري إلنتناا المعندات 

أ  المعندات أو المواد تفي  علىو يتعين شدراجهنا في القنا منة

سننتخدام لاليير المناسننبة أو تم اختبارها ووجدت مناسننبة بالمعا

 .بطريقة محددة
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االتصنناالت حي    حيزموقع داخل    منطقة التوزي  الرئيسييية:

 .المتقا ع الر يسي التوصيل فيه يوجد

 

تءننننير شلى وحندتين أو أكثر يتم   :متعيدد السييييكنيية الوحيد   ال

وحدات الربطهما بجدار مءنتر  أو حدود ملكية. تتضمن أمثلة 

الءننقق والمكاتز والمباني التجارية ومراكز  المتعددة السننكنية

من   المتعددة السنكنية  وحدةالالتسنو  وما شنابه كلن. قد تتكو  

ا من مبنى ر يسي مءتر   .أبراا متعددة تءكل جزءر

 

اإلنهاء  يتم فيهاهي النقطة التي   لشيبكة:الطرفي لنهاء  اإلنقطة 

الخاصنننة بوحدة بناء. قد الداخلية  لبنية التحتية المادية ل  الطرفي

 نقا  شنهاء  رفي للءبكة. تحتوي وحدة البناء على عدة 

 

 .بل االتصاالتي ك لتمديدمرفق  المسار:

 

 هوا ي  أنبوبتصل بها  ي أو حجرة    غرفة  :حجر  تجمي  الهواء

ا من نظام توزيع الهواء واحد  .أو أكثر وتءكل جزءر

 

عم مزود بقضننننبنا  تثبينت جنانبينة مثبتنة عليهنا  اش نار د  الحياميل:

 .المعدات واألجهزة

 

مءننننينل أي خندمنة تقندم محتوى االتصنننناالت  مقيدم الديدمية:

 .الخدمة مقدماإلرسال( المقدمة عبر مرافق خدمات )

 

تعني البنينة التي تحتوي على وحدة   :ةكن الفرديي اوحد  المسيييي 

 .واحدة فقط

 

تركيز ال السنننتيعابهي منطقة تسنننتخدم   غرفة االتصييياالت:

 .والكوابلمعدات االتصاالت ل الطرفي نهاءاإلو

 

صننيانة لفتحة ال  ةمءننابه بنية  األرض: تحت  صيييندول الدلول

  شليها  يتمكن الءننننخ  من الدخول  الل أيُتوقع  والتي الصننننييرة

 .ألداء العمل

 

بالت اك  يقوم بتجميع كافةتعني العنصنننر الذي   :الوحد   موزع

 .وحدةال

 عام -3

 النطال 3-1

 تقنيةتتناول هذه الوثيقة متطلبات السالمة ألعمال شنءاء 

المعلومات واالتصاالت في المباني من حي  أداء 

 وتضعالكابالت والمعدات شبكة المسارات والمساحات و

  يةالعالقات مع خدمات المرافق األخرى للمباني )الكهربا

 .والمياه والميكانيكية ... شلخ(

 

 

 القابلية للتطبيق   3-2

 على:يتم تطبيق المتطلبات 

 فرديةالسكنية الوحدات ال. 1

 متعددةال السكنيةوحدات ال. 2

 . الكيانات الحكومية3

 . المنشآت الصناعية4

 

 الصحة والسالمة  3-3

يجكب على مكالكي المبكاني التكأككد من جميم األعمكال المنجزة 

متطلبكات الصككككحكة  وااللتزام بككافكةفيمكا يتعلق بهك ا الوثيقكة، 

 .المعمول بها والخاصة بالموقم والسالمة العامة

 

 متطلبات االتصاالت   -4

أفضل الممارسات لتصميم وبناء مسارات   4يوفر القسم 

كلن غرف المعدات،  ، بما في والحيوزات  والكوابل االتصاالت 

، ومرافق الدخول، ومرفقات االتصاالت. تم  وغرف االتصاالت

  والقواعد مع أفضل الممارسات الحالية    باالتصال كتابة هذا القسم  

 . والتكنولوجيا والمعايير  
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 تفاصيل األنبوب الداخل في الوحدة السكنية الفردية 1-4الءكل 

 

 الدلول وسيلة 4-1

 عام 4-1-1

ر  ، قند عنندمنا يكو  الوصننننول شلى كنل من الخندمنات مطلوبنا

تعديالر في الحجم والكمية والموقع.   الدخول   وسننا لتتطلز  

شننننبكنة التركيبنات الميكنانيكينة )مثنل  تركينزيجنز عندم 

واألنننابيننز الهوا يننة( غير  األنننابيننزوأعمننال  األنننابيننز

االتصنناالت أو   شلى مدخل  وسننيلة الدخول عم  االمرتبطة بد

[. يجز االتصنننال بالمءنننيلين 2أو دخوله ]  المرور عبره

كنا  كلنن لتحنديند متطلبناتهم من حين  الموقع والتنوع )شكا 

ر   .(مطلوبا

يوصككى بعدم وجود مرافق اتصككاالت تحت األرض في نف  

ق األخرى، مثل الماء أو الطاقة المسككتوى الرأسككي مثل المراف

التي تشككككتر  في نف  الخنكدق. يجكب تحكديكد موقم خكدمكات 

المرافق أفقيكاً فيمكا يتعلق ببعضككككهكا البعض، ويجكب أن تكون 

 [.2] المعمول به القانونمتوافقة مم 

 

 للوحدات السكنية الفردية الدلول وسيلة 4-1-2

أنبوبي يو بي في مسككؤولية توفير    المطورتقم على عاتق  

كحكد أدنى، ويجكب على المطور  ملم 25×2 قطر سككككي

. موزع الوحدة   إلىنقطة الدخول  من موقم    األنابيكبتمكديد  

عنكد الجكدار الخكارجي نقطكة الكدخول يجكب توفير موقم 

 1.5للمبنى، بكالقرب من المكدخكل الرئيسككككي على ارتفكاع  

 . 1-4لشكل  كما هو مبين في ا  يةمستوى األرض  متر فوق
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 لفئات المباني األلرى الدلول وسيلة 4-1-3

يجز أ  يوفر مطور المبنى صندو  دخول أرضي، يقع داخل 

حندود قطعنة األرض. يجنز أ  يكو  موقع صنننننندو  الندخول 

ا   المبنى. يجز أ  يكو  حجم   دخول  لوسننيلةاألرضنني مواجهر

عرض ×  600 ول ×   600األرض  تحت صنندو  الدخول  

عمق )ملم(، ويجننز أ  تتوافق سننننعننة التحميننل مع  800

 .البلدية والقروية مواصفات وزارة الءؤو 

 

يجز على مطور المبنى أ  يقوم بتركيز أنابيز ر يسنية قيا  

حت األرض شلى من صنننننندو  الدخول ت   uPVCملم 50×4

داخل المبنى. يجز غلق المسنناحة المخصننصننة لمقدم الخدمة  

ا  ألنننابيننزاأل راف المفتوحننة  لكود الكهربنناء النندخول وفقننر

 .SBC 401-CR (11-02, 11-06) السعودي

 

في حالة وجود مسنناحة مخصننصننة لمقدم الخدمة داخل غرفة 

اتصنناالت مخصننصننة، يجز تمديد األنابيز الر يسننية بحوالي 

ملم  77ملم كحد أدنى فو  مسننننتوى األرضننننية وحوالي   25

األنابيز  وضنننعكحد أقصنننى فو  مسنننتوى األرضنننية. يجز  

من الجدار أو بين  ملم كحد أدنى 25  على بعد حوالي الر يسنية

األكمنام المتجناورة لتوفير مسنننناحة للبطنانات، ولكن ليا بعيندرا 

ا  ا أو يخلق امتندادرا كبيرر ا ثالثينر عن الجندار بحين  يمثنل خطرر

 [.3] الصحنبل من الكم شلى اللوحة الخلفية / اللك

 

في حنالنة الحناجنة شلى التكرار، يجنز على مطور البنناء توفير 

×   عرض 600 ول ×   600صننندوقي دخول تحت األرض  

، وهذا كحد أدنىمتر  20  بمسنافةمفصنولين   عمق )ملم( 800

. من المسنتحسنن لألنابيز الر يسنيةينطبق على المسنار الكامل 

للمبنى عنند  الجواننز المقنابلنةعلى  الندخول وسننننا نلكو  ت أ  

 .اإلمكا 

 

 االتصاالت  حيوزات 4-2

 عام 4-2-1

االتصننناالت.   حيوزات وتءنننييدنطا  هذا القسنننم هو تصنننميم 

االتصننننناالت هي اليرف والمنننا ق التي يتم فيهننا  حيوزات

والتوصنيل المتقا ع االتصناالت    كوابلنظمة  أل  الطرفي نهاءاإل

ر وتوصنيلها  لها [. يؤثر هذا 3] المركَّبةبمعدات االتصناالت  بينيا

ا على تخصنني   داخل المبنى وفقرا للمعايير  الحيزالقسننم أيضننر

 الدولية وأفضل الممارسات.

 

 االتصاالت للوحدات السكنية الفردية حيوزات 4-2-2

اتصننناالت مخصننن  إليواء   حيزال يوجد أي شنننر  لتوفير 

موزع الوحندة في الوحندات السننننكنينة الفردينة. يجنز اإلنهناء 

الصننننندو  الخلفي لخدمة موزع  شلى  الداخلةالطرفي لألنابيز 

الوحندة. يجنز توفير مقنابا  ناقنة مزدوجنة على األقنل بجوار 

اء السنعودي كود الكهرب ملم وفقرا ل 300 عدعلى ب موزع الوحدة  

SBC 401-CR, Native of Demand (12-2.3). 

 

التي تحتوي على عدة   الوحدات السنكنية الفرديةيوصنى بتزويد 

مخصنننن   حنامنلنقنا  شنهناء  رفي للءننننبكنة أ  يكو  لهنا 

ولوحنة إليواء موزع الوحندة متسنننننا ث / مثبنت على الحنا ط 

كما هو موضنث في   اإلنهاء الطرفي للءنبكةتوصنيل تخدم نقا  

 .2-4الءكل 
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 متعدد السيكنية الاالتصياالت للوحدات    حيوزات 4-2-3

 وحد ( 128)حتى 

متعددة. السنكنية الالتصناالت شلزامي للوحدات  ل  حيزتخصني  

ملم  600يتم توفير غرفة ضننحلة في الدور األرضنني باألبعاد 

[ كمنا هو مبين في 1ملم للعرض كحند أدنى ] 2600للعمق × 

 .2-4الءكل 

 

 

  

 موزع الوحدة للوحدات السكنية الفردية  2-4الءكل 

 تفاصيل اليرفة الضحلة  3-4الءكل 
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، من اليرفة الضننننحلة ملم25بقنناتين قطر  كل وحدة    يتم خدمة

تُحظر داخل كل وحدة.    موزع الوحدة شلىالدور األرضنني  في  

 . للحصننول على تفاصننيلDaisy chainالسننلسننلة التعاقبية 

 الءكل داخل الوحدات، يرجى الرجوع شلى موزع الوحدة

 

 االتصاالت لفئات المباني األلرى  حيوزات .4-2-4

توفير غرفة اتصنناالت مخصننصننة شلزامي. يجز توفير غرفة 

، مقدم الخدمة معدات   حجمها السننتضننافةتحديد االتصنناالت و

 منطقيةومنطقنة التوزيع الر يسننننينة المرافق،  شننننبكنة معندات

)اختياري(. قد يختلف حجم غرفة االتصنناالت التوزيع األفقية  

 حيوزاتحسننننننز حجنم المبنى ووهيفتننه. يجننز أ  تكو  

االتصنناالت في المنا ق المخصننصننة السننتخدام االتصنناالت. 

االت )على سنبيل االتصن   حيوزاتالمعدات التي ال تتعلق بدعم 

(  اقة المبنى، توزيع األنابيز، أعمال شنننبكة األنابيزالمثال، 

االتصنننناالت  حيزال ينبيي أ  تكو  موجودة في أو تمر عبر 

االتصنننناالت مع خندمنات  حيوزات مءنننناركنة يتعين[. ال 3]

أو   وضننعالمباني أو الحراسننة. على سننبيل المثال، يجز عدم 

أو مواد التنظيف )مثنل الممناسننننث والندالء  األحواضتخزين 

 [.3االتصاالت ] حيزوالمذيبات( في 

 

 

 [:3االتصاالت ] حيوزات

يتم زيارتها باسننتمرار بواسننطة الفنيين ويكو  الوصننول  ➢

ر.  شليها أمنا

يجز المحافظة عليها خالية من أي مواد تخزين أو غيرها  ➢

من العوا ق التي قنند تمنع الفنيين من أداء واجبنناتهم أو 

 .الحرا قتسبز خطر 

 حيزوضننننع موقع مفناتيث اإلضنننناءة بنالقرب من مندخنل   ➢

 االتصاالت.

لوكا   500بحد أدنى من اإلضنناءة    الحيز  كو ييجز أ    ➢

 متر فو  الدور الجاهز.  1 بقيا 

ر لكود  الحرا قيجننز أ  تكو  مجهزة بنظننام شنننذار  ➢ وفقننا

 .SBC 401-CRالكهرباء السعودي 

 

منطقة غرفة   نوع المبنى

 االتصاالت 

متعددة بيكثر من سنكنية وحدة  

 وحدة 128

 2م7.2

 200مرفق بعدد يصنننل حتى 

 مخرا

 2م15

 800حتى  201مرفق بعنندد 

 مخرا

 2م36

 1600حتى  801مرفق بعدد 

 مخرا

 2م72

حنتننى  1601منرفنق بنعنندد 

 مخرا 2400

 2م108

 

 

 

، يتم زيادة حجم غرفة مخرا 2400في حالة تجاوز المطلوب  

 .مخرا 1000لكل  2م 1االتصاالت بزيادات تبلغ 

 

بمتطلبات الحجم يُسنمث بيرف اتصناالت متعددة بءنر  الوفاء  

. يجز أال يكو  الحجم األدنى ليرفة االتصناالت 1في الجدول  

 .2م7.2أقل من 

 

 3يجنز أ  يكو  ارتفاع السننننقف المعلق )شكا تم اسننننتخدامه(  

أمتنار. يجنز أ  تفتث األبواب للخنارا وال تحتوي على عتبنة 

 متر. 2.2متر وارتفاع  1أبواب وتكو  قابلة للقفل وبعرض 

 اعتبارات المسارات 4-3

 عام 4-3-1

يجز أ  تضنمن المسنارات وأنظمة المسنارات المختارة شمكانية 

ر وتثبيتها،   الكوابل تمديد ، وفقرا لنصننننف أينما كا  كلن مناسننننبا

، أثناء التءنننييل التمديد)أثناء المعمول به األدنى  االنحناءقطر  

(. يمكن تحقيق كلنن من متحركنة -وخالل التءننننيينل  ة،ثنابتن  –

، ات اإلسننقا دام الزوايا المنحنية مسننبقة الصنننع، خالل اسننتخ

أو غيرها من الوسنننا ل. عندما يتعلق   القطرمحددات نصنننف  

نواع المجمعة أو المزدوجة األوالمتعددة )  الكوابلاألمر بينواع 

، يجز تطبيق نصنف قطر الحد األدنى بالمسندسنات( الممددة  /

 [.4لالنحناء ]

 أبعاد غرفة االتصاالت   :1الجدول 
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تعليمنات حسنننننز يتم تحنديند نصننننف قطر االنحنناء األدنى 

الءننركات المصنننعة. في حالة عدم وجود تعليمات، يتم تطبيق 

 [:4ما يلي ]

 

 4كات   للكوابل األدنى أ( يجز أ  يكو  نصنننف قطر االنحناء

 أضعاف قطر الكابل. 8 متوازنة أزواا

 

لكننابالت األلينناف  األدنى نصننننف قطر االنحننناء يكو ب( 

 أضعاف قطر الكابل. 10والكابالت المحورية الضو ية 

 

 للكوابننل األدنى ا( يجننز أ  يكو  نصننننف قطر االنحننناء

أضننعاف قطر  8تقنية المعلومات  الخاصننة ب المعدنية األخرى  

 الكابل.

 

كات الحماية اإلضنننافية، يجوز أ   للكوابلمالحظة: بالنسنننبة 

 أكبر من المحدد أعاله. األدنى يكو  نصف قطر االنحناء

 

بحين  تصننننل نسننننبنة المنلء  الكوابنلجنز تخطيط صننننحو   ي 

٪. يجز أ  تكو  نسنننبة الملء 25القصنننوى المحسنننوبة شلى 

٪. يجز أ  يكو  أقصنى عمق 50القصنوى ألي صنحن كابل 

 [.1ملم ] 150 كيبلألي صحن 

 

 [:4على البرابخ ]يجز 

 

درجة  90 حتى  يصنننال  يننحنااحتوي على أكثر من ت  أالل أ(  

كحد أقصننننى بين نقا  السننننحز )على سننننبيل المثال، غرف 

 أو صناديق السحز(؛ لمخاراا اتصاالت

 

للتيييرات التراكمية في اتجاه أكثر من  البرابخ تخضننع أالل ب(  

درجنة بين نقنا  السننننحنز. يجنز أ  تكو  االنحنناءات  180

قنابلنة للوصننننول وتكو  قنادرة على العمنل كنقنا   البربخداخنل 

 لم:سحز ما 

 

 التمنديندكنابالت شضننننافينة داخنل البربخ، بعند  تمندينديتم  أالل ا( 

 بل؛ي للك األول

 

شضننافي. يجز أ   تمديدقبل شجراء أي   الكوابلشزالة   أ  يتمد(  

أضنننعاف  6يكو  نصنننف القطر الداخلي لالنحناء في البربخ 

قطر البربخ النداخلي على األقنل. يجنز أال تحتوي االنحنناءات 

كو  لهنا ت في البربخ على أي التواءات أو انقطناعنات أخرى قند 

 .الكوابلبل أثناء عمليات سحز ي تيثير ضار على غالف الك

 من مرافق الددمات األلرى  االبتعاد 4-3-2

 كوابلبين  االبتعادالحد األدنى لمتطلبات  2يوضنننث الجدول  

النتننداخننل النطنناقننة )مصننننننادر  وكنوابننلاالتصنننننناالت 

كيلو فولننت أمبير(  5التي تتجنناوز الكنهنروميننننا يسنننني 

ا   والمصنننادر األخرى للضنننوضننناء، ويعكا الجدول أيضنننر

اخنل المعندنينة ومصنننندر التند الكوابنلبين  االبتعنادمتطلبنات 

المتطلبات المدرجة الكهرومينا يسني المحدد باإلضنافة شلى 

 SBC 401-CR, Proximityكود الكهرباء السنعودي  في

of Communication Cables (52-8.2). 

 

 االبتعاد الءرو 

خننطننو  كننهننربنناء أو مننعنندات 

كهربنا ينة غير محمينة بنالقرب من 

المسننننننارات المنفنتنوحننة أو غينر  

 المعدنية

 حوالي 

 ملم 600

خطو  كهربنناء غير محميننة أو 

معنندات كهربننا يننة بننالقرب من 

 مسار بربخ معدني مؤرض

 حوالي 

 ملم 300

خطو  الطناقنة الميلقنة في بربخ 

معندني مؤرض )أو ما يعنادلهنا من 

الحمناينة( على مقربنة من مسننننار 

 بربخ معدني مؤرض 

 حوالي 

 ملم 150

 حوالي  الكهربا ية المحركات والمحوالت

 ملم 1220

مصننابيث الفلورسنننت، مصننابيث 

النيو ، مصنننننابيث بخنار الز بق، 

 مصابيث التفريغ عالية الكثافة

 حوالي 

 ملم 125

 حوالي  التسخين بالح  للترددات

 ملم 1000

 

 

  

 متطلبات الحد األدنى للفصل  2الجدول 
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 الدلوص   حيوزات 4-3-3

ملم فو   75ال تقل عن   على مسنننافة  رأسننني حيزيجز توفير 

غرفة دخول والمسننننار. يجز توفير   للكوابلبال ات السننننقف  

فو  نظام صنحن  املم والمحافظة عليه 300قل عن ت ال  أمامية

. يجز توخي الحذر لضننما  عدم تقييد الكوابل ممرأو   الكوابل

عملينة مكوننات المبنى األخرى )مثنل أننابينز تكييف الهواء( 

 لدخول.ا

 

 فيداخنل السننننقف    الكوابنل وممرات  صننننحو أ  تبرز يتعين 

، وفو  مسنتوى االنحناءملم، دو   75شلى  25  بمسنافةاليرفة  

شلى لنندخول الخنناصنننننة بننا تمنع هننذه المتطلبنناتومتر.  2.4

 النحناء عبر الجدار.االنتقاالت الجز ية ل المسارات

 

 

 

 

المرتفعة(،   الدخولأرضنية )أرضنية  تحت    عند اسنتخدام أنظمة

ملم  150  ات الندخوليجنز أ  يكو  الحند األدنى الرتفناع بال ن 

. بيض النظر العنامنة في منطقنة المكتنز اإلنءنننناءاتمن بال  

حيز األدنى لعن ارتفنناع األرضننننيننة المرتفعننة، يبلغ الحنند 

األرضنننية المرتفعة والقضنننبا    أسنننفلخلور العلوي بين ال

 . ملم 50 الكوابل صحنالجانبية في 

 المتطلبات الكهربائية  -5

 متطلبات الطاقة 5-1

 عام 5-1-1

يحدد هذا القسنم متطلبات الطاقة ألنظمة االتصناالت داخل 

 فئات المباني المختلفة.

 

  

 المرتفعة  الدخولرضية أل خلور ال  حيوزاتتفاصيل غرفة   4-4الءكل 

Figure courtesy of BICSI 
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 الفردية  السكنية للوحداتمتطلبات الطاقة  5-1-2

 .2-2-4ال توجد متطلبات شضافية، يرجى الرجوع شلى القسم 

 

المتعيدد  )حتى  السييييكنييةوحيدات  لمتطلبيات الطياقية ل  5-1-3

 وحد (  128

ال توجد متطلبات شضننننافية، لمتطلبات الطاقة داخل الوحدات، 

 .2-2-4يرجى الرجوع شلى القسم 

 

 متطلبات الطاقة لفئات المباني األلرى 5-1-4

االتصننننناالت لتوفير الطناقنة الكهربنا ينة  حيوزاتيتم تجهيز 

لتيار المتناوب ل  مقبسنننين مخصنننصنننينالكافية. ما ال يقل عن 

فردينة  على دوا ر مقبال للحصننننول على  ناقنة المعندات، كن 

 تقع بالقرب من منطقة مقدم الخدمة. فرعية 

 

يجنز توفير لوحنة توزيع الطناقنة المخصننننصننننة داخنل غرفنة 

االتصننناالت لخدمة معدات االتصننناالت وغيرها من المرافق 

واإلضننناءة  الهواء التي تدعم أنظمة االتصننناالت )مثل تكييف

 ... شلخ(. بالحرا قواإلنذار 

 

 والتأريضالربط  5-2

 عام 5-2-1

العننام يحنندد هننذا القسننننم البنيننة التحتيننة للربط والتننيريض 

ر  لالتصنننناالت وتوصننننيلهنا بناألنظمنة الكهربنا ينة وأنظمنة  بينينا

 االتصاالت.

 الربط والتأريض دالل غرف االتصاالت 5-2-2

يجز توفير قضنيز توصنيل عمومي داخل غرفة االتصناالت. 

يبلغ الحد األدنى ألبعاد قضنننيز التوصنننيل العمومي لتيريض 

ملم / عرض ومتيير في  50ملم / سننننمنن ×  6االتصنننناالت  

 .تم تضمينه في القا مةالطول وي 

يجنز أ  يُءننننار شلى قضننننينز التوصننننينل العمومي لتنيريض 

 يننة داخننل غرفننة االتصننننناالت على لوحننة التوزيع الكهربننا

 االتصاالت لمعادلة الجهود بينهما.

 

يجز ربط قضنننيز التوصنننيل العمومي لتيريض االتصننناالت 

أو   ةأفقي  دعامةبيقرب عضنو من الفوالك اإلنءنا ي، سنواء كا  

فقط شكا تم   التوصنيل االعتبار  فياألخذ  يتم.  ت، ش  وجدةرأسني 

 قضنيز التوصنيل العمومي الر يسني للتيريض الكهربا يربط  

 اإلنءا ي.بيقرب عضو من الفوالك 

 

ربط مخصننن  من قضنننيز ، يتم تمديد موصنننل  بخالف كلن

التوصنيل العمومي لتيريض االتصناالت شلى قضنيز التوصنيل 

العمومي الر يسنننني للتيريض الكهربا ي كما هو موضننننث في 

 .5.1الءكل 

 

ملم. ومع كلن، يجز  4يجز أال يقل حجم موصنننل الربط عن 

ي يتم مدله على مسننافات أ ول من  حسنناب موصننل الربط الذ

متر بننالحجم الننذي يلبي متطلبننات كود الكهربنناء   30حوالي 

 .SBC 401-CRالسعودي المعمول به 

 

في سنلسنلة باسنتخدام  ةيتم ربط جميع قطاعات المسنار المعدني 

ملم على األقل. يجز ربط صنننحو   2  حجمموصنننالت ربط 

الكابالت بقضنننيز التوصنننيل العمومي للتيريض داخل غرف 

 ملم. 4االتصاالت باستخدام موصل ربط ال يقل عن 

 

)أرضنننية  األرضنننية السنننفليةفي حالة اسنننتخدام نظام مسنننار  

 تصنننميم شنننبكة ربط شضنننافية وربطها يتم(، المرتفعة  الدخول

  .بقضيز التوصيل العمومي للتيريض
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 شبكة اإليثرنت عبرالطاقة متطلبات  5-3

 

 عام 5-3-1

 (PoE) شننننبكنة اإليثرننت عبريجنز أ  تؤثر تطبيقنات الطناقنة 

الحزمننة. يجننز  مجموعننةوا  على حجم  60التي تتجنناوز 

االتصنننناالت الحناملنة  لكوابنلمراعناة معندالت درجنة الحرارة 

 للتيار لتقليل توليد الحرارة داخل المباني.

 

 ييجنز أال يؤدي حجم حزمنة االتصنننناالت شلى احتواء حرار 

زا د، مما يؤدي شلى تراكم الحرارة عبر المسننارات. يحدد هذا 

وح به، القسننم الحد األقصننى لحجم حزمة االتصنناالت المسننم

للحفاه على معدالت درجات الحرارة ضننننمن الحدود المحددة 

 االتصاالت. لكوابل

 

 شبكة اإليثرنت عبرمستويات الطاقة  5-3-2

شننننبكة اإليثرنت  عبرمسننننتويات الطاقة   3يوضننننث الجدول  

 المختلفة والحد األقصى لمعدالت التيار:

 

 

 

 : ترتيبات تأريض غرفة االتصاالت1-5الشكل 
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 المعيار الجهاز طاقة  طاقة المصدر  الحد األقصى للتيار النوع

PoE 350 واط  13 واط  15.4 ميلي أمبير IEEE 802.3af 

PoE+ 600 واط  25.5 واط  30 ميلي أمبير IEEE 802.3at 

PoE++ 600 واط  51 واط  60 ميلي أمبير IEEE 802.3bt 

4PPoE 960 واط  71.3 واط  90 ميلي أمبير IEEE 802.3bt 

 

 شبكة اإليثرنت عبرمستويات الطاقة : 3الجدول 

 

 حجم حزمة االتصاالت 5-3-3

االتصننناالت بواسنننطة كللل من السنننعة  كيبليتحدد حجم حزمة  

المسننننتخدمة.  للكوابلباألمبير ودرجة الحرارة )درجة مئوية(  

الموصنالت   ألحجام[ قيم السنعة باألمبير 8] 4يوضنث الجدول  

المختلفنة، مقنابنل معندالت درجنات الحرارة المختلفنة. يحندد 

الجندول حجم الحزمنة األقصننننى عنند درجنة الحرارة المحيطنة 

على  تخفيض المعندالتدرجنة مئوينة. يجنز تطبيق عنامنل  30

قيمة السنننعة باألمبير عندما تخضنننع الحزمة لدرجات حرارة 

 [.8] 5محيطة مختلفة، يرجى الرجوع شلى الجدول 

على الموصننننالت المقترنة عدم شههار التقو  عند فصننننلها، 

شبكة  عبرلذلن، فإ  االلتزام بمتطلبات التوصيل البيني للطاقة  

 [.7شلزامي ] PoEاإليثرنت 
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 ( NFPA 70 Article 310 )المصدر:  تخفيض المعدالت: عامل 5الجدول 

 

 ( NFPA 70 Article 725 )المصدر:قيم السعة باألمبير ألحجام الموصل المختلفة  : 4الجدول 
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 الميكانيكية المتطلبات  -6

 المتطلبات البيئية 6-1

  عام 6-1-1

يحندد هنذا القسننننم الضننننوابط البيئينة العنامنة والربط البيني مع 

 .األنظمة الكهربا ية داخل غرف االتصاالت

 

 التبريد 6-1-2

 على التبريد:

 .بيئية مستمرة ومخصصة رقابةعلى  المحافظة •

على درجننة الحرارة والر وبننة على النحو  المحننافظننة  •

األمريكية لمهندسنننني التدفئة   الجمعية  الموصنننى به من قبل

 .ASHRAE والتبريد وتكييف الهواء

 تبديد الحرارة الناتجة عن األجهزة النءطة. •

 . SBC 501-CRالكود السعودي الميكانيكي  تلبية شرو    •

 أداء الكيبل أثناء الحرائق 6-1-4

حنجنرة تنجنمنينع النمنوجنودة فني مننننا نق  لنلنكنوابننلينكنو   •

هنالوجين الندخنا  وكو خنارجي منخفض  غالف الهواء

 (.LSZHصفر )

على أنها   في القا مة  األنبوب الصنناعد   وابلك  شدراايتم   •

عمود عند   داخل  مسننار رأسننيمناسننبة لالسننتخدام في  

 شدراجها في القا مةأو أكثر ويجز    األدواراخترا  أحد  

وبنالتنالي   للحرا قخصننننا   مقناومنة    لنديهنا هناعلى أن

 دور أخرشلى    دورتكو  قادرة على منع حمل النار من  

[3]. 

 لالسننننتخنندام المنندرجننة في القننا مننة  الكوابننلنقننل  يتم •

على بعند  المندرجنة في القنا منة الكوابنل شلى الخنارجي 

ا من  15 بنل موجودرا ي، منا لم يكن الكمرفق المندخنل مترر

 .المعدني البربخداخل البال ة أو 

 الحرائقإيقاف  6-1-3

 المنانعنة والتركيبنات اإلنءنننناءاتفي كنل مرة يتم فيهنا اخترا  

)مثل الجدرا  واألرضنننيات والسنننقوف( عن  ريق   للحرا ق

 تكناملينة، يجنز شعنادة شنءنننناء الكوابنل  صننننحو و / أو  البرابخ

 المننانعننةمواد المن خالل تطبيق  للحرا قالعننازل  الحنناجز

ر  المدرجة في القا مة  للحرا ق الميكانيكي السننننعودي   للكود  بقا

SBC 501-CR . 

 لصننحو   ا قمنع الحر مثاالر على تطبيق 1-6يوضننث الءننكل  

 .لجدرا  الخرسانيةل المخترقةالكابالت 

 
 

 

  

 

  

 : تطبيق إيقاف الحرائق )مثال( 1-6الشكل 

Figure courtesy of BICSI 
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 البنية التحتية المادية دالل المبنى سيناريوهات   -7

 الوحد  السكنية الفردية   7-1

 

 

 

 

 

  

 للوحدة السكنية الفردية : البنية التحتية المادية داخل المبنى 1-7الءكل 

 



 

 

 

 21 |  م 2019مبر ديس -الدليل الفني لتنفيذ شبكات االتصاالت للمباني 

 وحد   128الوحد  السكنية المتعدد  بأقل من  7-2

 

 

 

  

 وحدة  128: البنية التحتية المادية داخل المبنى للوحدة السكنية المتعددة بيقل من 2-7الءكل 
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 وحد   128الوحد  السكنية المتعدد  بأكثر من  7-3

 

 

 

 

 وحدة 128المبنى للوحدة السكنية المتعددة بيكثر من : البنية التحتية المادية داخل 3-7الءكل 

 ( 7-7)لتفاصيل غرفة االتصاالت يرجى الرجوع للقسم 
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 : لدمات كثير   أو  بحيز مفتوحالمباني   7-4

 

 

 

  

 : البنية التحتية المادية داخل المبنى للمباني بحيز مفتوح / خدمات كثيرة4-7الءكل 

 ( 7-7الرجوع للقسم )لتفاصيل غرفة االتصاالت يرجى 
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 الصناعية    التسهيالت 7-5

 

 

  

 : البنية التحتية المادية داخل المبنى للتسهيالت الصناعية 5-7الءكل 

 ( 7-7)لتفاصيل غرفة االتصاالت يرجى الرجوع للقسم 
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 الزائد    اتلتجهيز ل مثال  7-6

 

 

  

 ( 3-1-4)انظر القسم  مثال للتجهيزات الزائدة : 6-7الءكل 
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 مدطط غرفة االتصاالت )توضيحي(  7-7

 

 

  

 ( 4-2-4)للتفاصيل يرجى الرجوع للقسم   مخطط غرفة االتصاالت: 7-7الءكل 
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