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مقدمة
فــي ظــل اإلتجــاه العالمــي نحــو اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة بــدالً مــن
المشــتقات النفطيــة للحــد مــن التلــوث والحفــاظ علــى البيئة ،كان البد من اســتحداث
إصــدار يوضــح متطلبــات وإشــتراطات شــحن المركبــات الكهربائيــة التــي تتماشــى
مــع هــذا التوجــه وتوفــر كذلــك إســتهالك مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة.
إن كبــرى شــركات الســيارات العالميــة تســتثمر وتشــارك فــي تحديــث وتطويــر
الســيارات الكهربائية التي تزداد شــعبيتها بمرور الوقت مع التطور واإلســتحداثات
التــي تضــاف لهــا ،كمــا أن تكلفتهــا فــي نــزول مســتمرمع تطورهــا ،األمــر الــذي
يــؤدي إلــى التوســع فــي اســتخدام تلــك النوعيــة مــن الســيارات للمحافظــة علــى
البيئــة ومصــادر الطاقــة الحاليــة حيــث ال ينبعــث منهــا دخــان أو عــوادم ممــا يحســن
الصحــة العامــة ويرفــع جــودة حيــاة المواطــن الســعودي.
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الفصل األول
النطاق وحدود التطبيق
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.1

النطاق وحدود التطبيق

إن هذا اإلصدار يغطي خدمة الشحن للمركبات الكهربائية من نوع :
-1
-2

المركبات الكهربائية ()BEV) (Battery electric vehicles
المركبات الكهربائية الهجينة ((.PHEV ((Plug-in hybrid electric vehicles

1-1

استثناءات النطاق

يستثنى من تطبيق هذا اإلصدار المركبات الكهربائية المهجنة من النوع Hybrid
 electric vehiclesحيث أن هذا النوع من السيارات الكهربائية ال يحتاج إلى مصدر
شحن خارجي للبطارية.
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الفصل الثاني
مصطلحات وتعريفات
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.2

مصطلحات وتعريفات

 2-1الوزارة
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
 2-2األمانة  /البلدية
جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ويقع الموقع في دائرة إشرافها،
ويناط بها إصدار التراخيص الالزمة.
 2-3كود البناء السعودي
هو مجموعة االشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية
ومالحق تخص البناء والتشييد لضمان السالمة والصحة العامة ،ويشير هذا
االشتراط إلى أرقام البنود في نسخة كود البناء السعودي 2018م.
 2-4مواقف مجمعة
هي أن تكون المواقف غير متفرقة وبجانب بعضها البعض.
 2-5المقابس والموصالت و المهايئات
هي كل جزء يمكن ايصاله بالسيارة الكهربائية لتزويدها بالكهرباء.
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 2-6المركبات الكهربائية ()EV) (Electric vehicles
هي المركبة التي تستخدم الكهرباء في محركها إلنتاج الطاقة ودفع المركبة
للحركة  ،وتخزن الطاقة في بطارية المركبة.
It is the vehicle that uses electricity in its engine to produce energy, propel
the vehicle to movement, and store energy in the vehicle›s battery.

 2-7المركبات الكهربائية الهجينة (PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles
السيارة الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء تعتبر مركبة كهربائية هجينة
مزودة بمحرك احتراق داخلي إلى جانب محرك كهربائي يمكن إعادة شحنه عن
طريق توصيله بمصادر خارجية للطاقة الكهربائية وكذلك بواسطة المحرك والمولد
المثبت بها.
A plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) is a hybrid electric vehicle that is
equipped with an internal combustion engine along with an electric motor
that can be recharged by plugging it in to an external source of electric power
as well by its on-board engine and generator
 2-8كود التوزيع السعودي
يحدد كود التوزيع السعودي الجوانب الفنية لعالقة العمل بين مقدمي الخدمة
والمستخدمين لنظام التوزيع ألهمية إستقرار وفعالية وإقتصادية نظام التوزيع ،
ولتمكين مقدمي الخدمة من التحقق من االلتزام بكود الشبكة السعودية
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الفصل الثالث
إشتراطات التنظيم المكاني
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.3

إشتراطات التنظيم المكاني

 .1االلتزام بمراعاة مواقع معدات الشــحن ألماكن توقف عجالت المركبة واالرتدادات
واألرصفة المحيطة لتجنب اصطدام المركبة بمعدات الشحن.
 .2االلتــزام بعــدم تركيــب معــدات شــحن المركبــات بجــوار بــرك ونوافيــر الميــاه أو
أماكــن وجــود شــبكات الــري بالــرش.
 .3تركيب معدات الشحن في أماكن تتوفر فيها اإلنارة وال تعيق الحركة المرورية.
 .4وضع عالمة مميزة للداللة على تخصيص المواقف للسيارة الكهربائية.
 .5يلــزم وضــع مظــات فــي األماكــن المكشــوفة ألجهــزة شــحن المركبــات الكهربائيــة.
 .6يلــزم وضــع إرشــادات اســتخدام الشــاحن كمــا هــو موضــح بكتــب الشــاحن.
 .7يجــب أن تكــون أبعــاد وارتفــاع الشــاحن ال تعيــق الحركــة المروريــة أو تعيــق حركــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 .8يلــزم تخصيــص نســبة  5%مــن إجمالــي مواقــف الســيارات المتاحــة حســب األنظمــة
واالشــتراطات البلديــة باألماكــن الموضحــة بالجــدول رقــم ( )1-3

جدول رقم ( : )1-3مواقع شحن تغذية المركبات الكهربائية
نوع
المﺴتوى

الموقع

المﺴتوى األماكن التي يترك فيها األفراد مركباتهم لفترة زمنية طويلة تمتد لعدد كبير من
الساعات مثل :مواقف السيارات بالمباني السكنية ،المكاتب ،المطارات ،محطات
األول
القطارات ،ومحطات النقل اإلقليمية
المﺴتوى األماكن التي يترك فيها األفراد مركباتهم لعدة ساعات مثل :مواقف السيارات
بالمجمعات التجارية )المول( ،المسارح ،والفنادق.

الثاني

المﺴتوى األماكن المخصصة مواقف مركبات على جانبي الشوارع التجارية والرئيسية
ومحطات الوقود) فئة أ(

الثالث
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الفصل الرابع
اإلشتراطات الفنية
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 .4االشتراطات الفنية
• االلتــزام بتطبيــق المعاييــر والمتطلبــات الفنيــة الصــادرة عن هيئــة تنظيم الكهرباء
واإلنتــاج المــزدوج وخاصــة متطلبــات كــود التوزيــع الســعودي ،ومتطلبــات كــود البناء
الســعودي والحصــول عــى موافقــة مــزود الخدمــة الكهربائيــة إليصــال الطاقــة،
مــع تنفيــذ جميــع األعمــال والتجهيــزات والمــواد طبقــ ًا للمواصفــات القياســية
الســعودية.
• االلتــزام باعتمــاد كافــة أعمــال التصميــم واإلشــراف علــى تنفيــذ معــدات شــحن
المركبــات الكهربائيــة التــي ســيتم إنشــاؤها بعــد صــدور هــذه االشــتراطات مــن قبــل
مكاتــب استشــارية مؤهلــة لــدى الــوزارة والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي.

 4-1االشتراطات المعمارية
 .1توفيــر مواقــف شــحن المركبــات الكهربائيــة بنوعيهــا بمواقــع مجمعــة بالقــرب
مــن المداخــل الرئيســية.
 .2االلتــزام باســتخدام اللوحــات اإلرشــادية لتوجيــه المســتخدمين فــي المواقــف
إلــى األماكــن المنخفضــة للشــحن مــع أبــراز تلــك األماكــن ووضــع العالمــة المروريــة
واألســهم الالزمــة ســواء بالدهــان أو باســتخدام العواكــس التــي تحــدد شــكل
األســهم ،ويجــب أن تكــون الكتابــة باللغــة العربيــة و اإلنجليزيــة.
 .3االلتــزام بتزويــد جميــع مواقــف الســيارات التــي فيهــا معــدات شــحن المركبــات
الكهربائيــة باألنظمــة الالزمــة للوقايــة والحمايــة مــن الحريــق ومنــع انتشــار اللهــب
حســب متطلبــات الكــود الســعودي للحمايــة مــن الحرائــق(d(SBC-801
 .4يجــب توفيــر جميــع أشــكال القابســات والمقابــس والموصــات أو المهائيــات
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة  ، SASOمــع
مراعــاة الحركــة المروريــة فــي المــكان وبعــد الشــاحن عــن الســيارة الكهربائيــة.
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الفصل الخامس
مدة التحديث  ،حقوق الملكية
االدلة  ،والكودات المرجعية
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5.1

مدة التحديث

يخضــع هــذا اإلصــدار للتحديــث أو اإلضافــة طبق ـ ًا لمــا هــو موضــح أدنــاه ،وتصبــح كل
التعديــات أو اإلضافــات جــزء ًا ال يتجــزأ مــن هــذا اإلصــدار ،ويكــون لهــا نفــس قــوة
ونفــاذ هــذا اإلصــدار بعــد اعتمادهــا مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
الحقا كل ثالث سنوات بصورة دورية.
 .1يتم تحديث هذا اإلصدار
ً
 .2استثناءً من البند ( )1أعاله يمكن إجراء تحديثات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.

5.2

حقوق الملكية

 .1ال يجــوز اقتطــاع جــزء مــن هــذا اإلصــدار واســتخدامه بمفــرده ،وال يجــوز اســتخدام
مكونــات اإلصــدار فــي أعمــال إخــراج إصــدارات أخــرى بــدون إذن كتابــي مــن وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة.
 .2تمــت مراعــاة قواعــد حــدود الملكيــة الفكريــة فــي إنتــاج هــذا اإلصــدار ويحتــوي
فــي نهايتــه علــى قائمــة بجميــع المراجــع التــي تــم الرجــوع إليهــا عنــد إعــداده.

5.3

األدلة والكودات المرجعية
1-NFPA 70, National electrical Code
2-Plug-In Electric Vehicle Handbook for Public Charging Station HostsU.S. department of energy
3-Electric Vehicle charging technology analysis and standards -Electric
Vehicle transportation center-University of Central Florida
4-Installation of electric Vehicle supply equipment (EVSE)-Regulation
Supervision Bureau-Abu Dhabi-UAE
5-The Saudi Arabian Distribution Code
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