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1 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

 

  كلمة رئيس اللجنة

ه وصحبه  ى آل د وعل يدنا محم لين س اء والمرس ى أشرف األنبي سالم عل صالة وال د هللا وال الحم
  .أجمعين

ر  أنيطيب لي ونيابة عن أعضاء اللجنة اإلشرافية لكود النقل السعودي     أضع بين أيديكم التقري
ق          هذا يحتوي حيث   ةللجن) م٢٠٠٨(السنوي األول     التقرير على إنجازات متعددة سواًء ما يتعل

بالنواحي التأسيسية والتنظيمية للجنة أو أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها والتوصيات التي          
  . بها اللجنة في مجال مراجعة طلبات التعديل واالستثناءتخرج

ة والوقت ال              رة التي تواجه اللجن الي         وبالرغم من التحديات الكثي رار مع سها بق ذ تأسي قصير من
اج المزدوج ذي              اء واإلنت ة تنظيم الكهرب رقم   محافظ هيئ اريخ    ١٢/٤٢٩ال ـ  ٢٦/٢/١٤٢٩ وت ه

ع              )م٤/٣/٢٠٠٨الموافق  ( ة أرب  اجتماعات فقد تم التغلب على آثير من الصعاب وعقدت اللجن
ى              واستحدثتأسست فيها آلية عملها      ات التحديث عل تقبال طلب ة الس اذج وآلي ود وبالفعل     نم الك

منها والتصويت عليها   % ٣٥ هذه اللجنة العديد من الطلبات جرى دراسة ما يزيد عن            تاستقبل
  . وجاري العمل على استكمال البقية

بالكود فقد قامت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج التوعية  توصية اللجنة بضرورة وفي مجال
على الشبكة العنكبوتية يحوي اجتماعاتها المزدوج بوضع رابط للجنة في موقعها اإللكتروني 

 ورش تعريفية ٣نشاط النقل بالشرآة السعودية للكهرباء بعقد وآذلك قام . والنماذج آنفة الذآر
كبيرة وجاري تنفيذ هذا البرنامج التعريفي بأماآن عمل الشرآات والمؤسسات الللكود 

 حسب طلب ، والظهران وجدةوالمستخدمين الرئيسيين لشبكة النقل وذلك في ينبع والجبيل
  .ممثلي هذه الشرآات في اللجنة

اج المزدوج لتحقيق أهداف                         اء واإلنت ة تنظيم الكهرب ه هيئ ذي تقدم دعم ال يد بال ويسرني أن أش
ود                 ز تطبيق آ اعلهم لتعزي ا في تف ة له ة والجهات الممثل اللجنة، آما أشيد بتعاون أعضاء اللجن

  .النقل السعودي

  

  رئيس اللجنة      
  حامد عبد اهللا السقاف/ملهندسا
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2 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

  تأسيس اللجنة
ة  ست اللجن سعودي   تأس ل ال ود النق رافية لك يم       اإلش ة تنظ افظ هيئ رار مح ى ق اء عل  بن

م   زدوج رق اج الم اء واإلنت اريخ ١٢/٤٢٩الكهرب ـ ٢٦/٢/١٤٢٩ وت ق (ه المواف
د م   ١٠-١ وذلك طبقا لما ورد في الفقرة        )م٤/٣/٢٠٠٨ ن  من آود النقل السعودي المعتم

ل س إدارة قب ود     مجل ق الك ق تطبي دف تحقي زدوج به اج الم اء واإلنت يم الكهرب ة تنظ هيئ
ذ   ة و ت ه تطبيق   بفعالي د تواج ي ق ات الت ة   هليل العقب ق العدال مان تحقي ى ض افة إل ، إض

شبكة أو           يل بال ق بالتوص ا يتعل ل م ي آ ل ف بكة النق ستخدمي ش ع م ع جمي شفافية م وال
ة           األمر الذي سيؤثر مباشرة   . تشغيلها ة في المملك شاء سوق الطاق ز خطوات إن  في تعزي

  .العربية السعودية

  أهداف اللجنة
ديم التوصيات      و ه يساس األ إن هدف اللجنة   سعودي وتق  المراجعة المستمرة لكود النقل ال

ل  ود النق ق آ ل تطبي ضمان تحديث وتفعي زدوج ل اج الم اء واإلنت يم الكهرب ة تنظ ى هيئ إل
  .السعودي

  : هم أهداف اللجنةوفيما يلي قائمة بأ

ود    )أ  ستمرة لك ة الم لالمراجع داد  النق سعودي وإع ات ال ديل  المقترح يات لتع  والتوص
  . .كود في حال وجود ما يستدعي ذلك أثناء التطبيق الفعلي من قبل مستخدميهال

ل           )ب  سعودي  من قب ل ال ود النق ود آ استقبال و دراسة طلبات االستثناءات من بعض بن
ه         مستخدميه ورفع التوصيات      ا يتفق علي ى م ى عل اء        إل ة تنظيم الكهرب اج  هيئ  واإلنت

  . المزدوج

ع التوصيات                  )ج  سعودي ورف ل ال استقبال و دراسة طلبات التعديالت على بنود آود النق
 . المزدوجواإلنتاجعلى ما يتفق عليه إلى هيئة تنظيم الكهرباء 

وادث    )د  ارير الح ى تق اء عل ود بن ى الك ة عل ديالت الالزم ة التع اال/ دراس ر تالح  الغي
 .متوقعة والمقدمة من مشغل الشبكة

بكة        )ه  ستخدمي ش ع م ود لجمي ق الك اد تطبي شأن إرش يات ب ات والتوص ديم المقترح تق
  .النقل

 

 



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 
3 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

 أعضاء اللجنة
  

سعودي        ٣-١٠-١وفقا للبند    ل ال تم  من آود النق شك  ي ة   أعضاء   ل  ي ت  عضوا  ١٣من  اإلشرافية  اللجن
 :حسب التشكيل اآلتيبشبكة نقل الطاقة، ممثلين لجميع األنشطة والجهات ذات العالقة 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

هـ الموافق ٢٦/٢/١٤٢٩ وتاريخ١٢/٤٢٩وعليه بناء على قرار محافظ الهيئة رقم 
 :م تم تشكيل اللجنة حسب الجدول التالي٤/٣/٢٠٠٨

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة
)نقل الطاقة(

 

 هيئة تنظيم الكهرباء
 المزدوج واإلنتاج
) ١( 

  نقل الطاقة
) ٣( 

  توزيع الطاقة
) ٤( 

توليد الطاقة 
محطات أآبر من (

  )م و ٥٠٠
) ٢( 

توليد الطاقة 
 أو منمحطات أقل(

 ) م و٥٠٠ تساوي
) ١( 

آبار المستخدمين 
  للشبكة

) ١( 
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4 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

  

رئيس   النشاط الممثل
   التعيينجهة عضو اللجنة

 لسعودية للكهرباء الشرآة ا  ٢  ١
  نقل الطاقة

   شرآة مرافق  ١

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  ١  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

  الشرآة السعودية للكهرباء  ١
  )م و ٥٠٠محطات أآبر من (توليد الطاقة 

 المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة  ١

ن محطات أقل أو تساوي م(توليد الطاقة 
  شرآه أرامكو السعودية  ١  )م و ٥٠٠

  الشرآة السعودية للكهرباء   ٢

  توزيع الطاقة  شرآه أرامكو السعودية  ١

  شرآه مرافق  ١

  آبار المستخدمين للشبكة

 

  شرآه سابك  ١
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5 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

 أعضاء اللجنة

    
  وب الفريحأحمد يعق. م  عبداهللا محمد العباس. د  حامد عبد اهللا السقاف. م

   المؤسسة العامة للتحلية-التوليد   الشركة السعودية للكهرباء-التوليد   الشركة السعودية للكهرباء– رئيس اللجنة

  
  محمد يحيى الزهراني. م  نزار محمد الخنيزي  محمود بهي الدين زيان. د

   الشركة السعودية للكهرباء-لالنق   الشركة السعودية للكهرباء-النقل   شركة أرامكو السعودية–التوليد 

      

  فؤاد محمد العبد القادر  محمد يوسف الطاهر  علي أحمد الشبيلي.م

   الشركة السعودية للكهربا–التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء-التوزيع   شركة مرافق–ء النقل 

   
  

  فائز غيث الجابري  رشيد محمد الشبيلي. م  خالد حذيفة النافعي. م  شافع الحاج عمر زيتون

   هيئة تنظيم الكهرباء–المنظم    شركة سابك-كبار المشتركين    شركة مرافق–التوزيع   شركة أرامكو السعودية-التوزيع
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6 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

  جنازات إلأهم ا
 

  إنشاء واعتماد دليل عمل اللجنة  )أ 

 ، وتم تعديله بناًءمهام اللجنة وقواعدها وإجراءاتهاللجنة بمناقشة الدليل اإلرشادي لقامت ا
على مالحظات األعضاء، وتم اعتماده بعد ذلك من قبل هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 

 يتضمن دليل عمل اللجنة مسئوليات أعضاء اللجنة وآيفية عقد االجتماعات .المزدوج
قديم المقترحات بالتعديل أو االستثناء وآلية التصويت عليها، وتدوينها، وآذلك نظام  ت

التقارير التي وأسلوب رفع التوصيات إلى هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج، وآذلك 
  . توزيعها على الجهات المستفيدة منهاتصدرها اللجنة وآلية

  االلكترونياعتماد وتطوير الموقع    )ب 

اء            تمت التوصية بتعديل رابط آود       ة تنظيم الكهرب ع هيئ ى موق النقل السعودي الموجود عل
ا  ضمن رابط زدوج ليت اج الم امًالواإلنت ا ش ل م سعودي وآ ل ال ود النق رافية لك ة اإلش  للجن

رقم     ة ب افظ الهيئ الي مح رار مع ا لق ك وفق ا، وذل ق بأعماله اريخ ٣٥/٤٢٩يتعل  وت
ق ٦/٥/١٤٢٩ ـ المواف م . م١١/٥/٢٠٠٨ه اءوت شاء راباالنته ن إن ة  م اص باللجن ط خ

  .  sa.gov.ecra.www م١/٢/٢٠٠٩اإلشرافية على موقع الهيئة في 

  ت اللجنةاجتماعا   )ج 

ا  ة اجتماعاته د اللجن نويا  تعق رات س ع م ل أرب ى األق ن  عل دعوة، ويمك ى اجتماع ال  ات إل
  .إضافية وفقا لحاجة العمل

  :خالل الفترة الماضيةعات التي تمت االجتمايوضح الجدول التالي 
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7 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

  

  

  االجتماع
  

مكان االنعقاد عدد الحضور  التاريخ
  

  الراعي

  ٢٣/٣/٢٠٠٨ االجتماع األول 
  ١٢أعضاء 

  ١ضيوف 
  ١غياب 

مقر /الرياض
   الهيئة

  ٥/٥/٢٠٠٨  االجتماع الثاني

  ١٠أعضاء 
  ٢بدالء 

  ١ضيوف 
  ٣غياب 

  /الرياض
 شيراتونفندق ال 

 ٢١/١٠/٢٠٠٨ ثاالجتماع الثال
  ١٢أعضاء 

  ٥ضيوف 
  ١غياب 

مقر / الرياض 
  شرآه سابك

 

  ١٩/١/٢٠٠٩ االجتماع الرابع

  ١١أعضاء 
  ٢بدالء 

  ٣ضيوف 
  ٢غياب 

قاعه /الظهران
االجتماع بمرآز

البحوث 
   والتطوير

  

  

  

  

  الثاني بضيافة الشرآة السعودية للكهرباءجتماع اللجنةإ
  



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 
8 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

  

  

  

  

  ة أرامكو السعودية بضيافلرابع اجتماع اللجنةإ
  

  

إحصائية اجتماعات اللجنة

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

اع األول  اإلجتم اني  اإلجتماع الث اإلجتماع الثالث  رابع   اع ال اإلجتم

عدد الحضور
الغياب
البدالء
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9 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

  تكوين مجموعات العمل   )د 

رق عمل حيث يمكن ألي عضو                          شاء ف ة إن ى إمكاني اني عل ا الث اتفقت اللجنة في اجتماعه
ق سيكون حسب                       ار أعضاء الفري ة و إن اختي شكلها اللجن المشارآة في فرق العمل التي ت

شارآ        ة في الم دي الرغب ق   االختصاص و ال يمنع ذلك من مشارآة أي عضو يب أي فري ة ب
  .إذا آان هناك إضافة للفريق

ن             سنوي األول م ر ال داد التقري ية إلع رة الماض الل الفت د خ ق واح وين فري م تك د ت وق
  :األعضاء التالية أسمائهم وهم

 رئيسًا      حامد عبد اهللا السقاف •

 عضوًا      على أحمد الشبيلي •

 عضوًا      فائز غيث الجابري •

 السكرتارية      يوسف الزهراني •

  االستثناء/ تعديل طلبات ال  )ه 

ل      ود النق ن آ تثناء م ات االس ث طلب ا الثال ن اجتماعه ارا م ة اعتب شت اللجن ناق
ة بتوضيح                السعودي وآذلك طلبات التعديل على بنود الكود ، حيث قامت اللجن
تثناء وحاالت استخدام                ات االس ديل وطلب ووضع أساس للتفرقة بين طلبات التع

ديالت       آل منهما، و تم تطوير نموذج لطلبات       ات التع  االستثناءات ونموذج لطلب
ل       وير دلي يتم تط شبكة، وس ستخدمي ال ن م تخدامها م تم اس ة  إلي ادي لكيفي رش

  . طلبات االستثناءات والتعديالتات لتسهيل إجراءمتعبئته
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10 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالة طلبات االستثناءات الواردة إلى اللجنة

4 4

0

3

0

1

2

3

4

5

تثناءات   ات االس دد طلب ع
المستلمة 

ة   ات المدروس دد الطلب ع ة    ات المقبول دد الطلب ع اج     تي تحت ات ال دد الطلب ع
ن   ن التفاصيل م د م مزي

دميها  مق

 

   

    

 تسليمه للجنة
تستشير اللجنة
ذوي االختصاص

 المنظم يقرر
يبلغ المنظم
 اللجنة

تبلغ اللجنة
 مقدم الطلب

تتخذ اللجنة 
اإلجراء المطلوب

لتعديل واالستثناءإجراءات ا  

 

تنهي اللجنة 
 مراجعة الطلب

تقدم اللجنة 
 توصيتها للمنظم

 إعداد المقترح
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11 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

 

حالة طلبات التعديالت الواردة إلى اللجنة

36
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25

0 0
0

5

10
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25

30

35

40

عدد طلبات التعديالت 
المستلمة 

عدد الطلبات المدروسة  عدد الطلبات تحت 
الدراسة 

ة   عدد الطلبات المقبول تي  عدد الطلبات ال
تحتاج مزيد من

التفاصيل من مقدميها 

  

  ل التعريفيةورش العم  )و 

بدأ  لقد   ش تعريفية بكود النقل السعودي لكافه مستخدميه، و       أوصت اللجنة بضرورة عمل ور    
شرآة               ة استهدفت موظفي ال نشاط النقل بالشرآة السعودية للكهرباء بعقد ورش عمل تعريفي

ة  السعودية للكهرباء في المنطقة الوسطى و المنطقة الشرقية    ة الغربي يليها ورش   والمنطق  وس
تعقد ب      ا س ة، آم ة الجنوبي ي المنطق ة ف سات     مماثل شرآات والمؤس ة لل ك ورش مماثل د ذل ع

ه                     ة لتحلي و ومرافق وسابك والمؤسسة العام األخرى حيث  طلب األعضاء في شرآة أرامك
د                 ال، وق اطق األعم وظفيهم في مختلف من ستهدف م المياه بعقد ورش عمل تعريفية بالكود ت

تولى سكرتارية  توتم االتفاق على عقد ورش عمل في مدينة ينبع و الجبيل  وجده والظهران               
 .اللجنة إجراء الترتيبات الالزمة لعقد هذه الورش
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 المشارآون  جدولة  المجموعة المختارة  المكان  #
  

  ٧٠  ٢٠٠٨نوفمبر  )الوسطى(الرياض   ١

  ٦٠  ٢٠٠٨ديسمبر   )الشرقية(الدمام   ٢

  )الغربية(جدة   ٣

 موظفي الشرآة
  )التوزيع – النقل -التوليد (

  -  ٢٠٠٩فبراير 

  -  ٢٠٠٩مارس   مجموعات أخرى  ينبع  ٤

  -  ٢٠٠٩أبريل   موظفي الشرآة  أبها  ٥

  -  ٢٠٠٩أبريل   الجبيل  ٦

  -  ٢٠٠٩مايو   جدة  ٧

  الظهران  ٨

  مجموعات أخرى

  -  ٢٠٠٩يونيو 

          الورش المجدولة      الورش المنفذة    

  إحصائيات عمل اللجنة  )ز 

  :لجدول التاليطلبات استثناءات وفقا ل) ٤(عرض على اللجنة عدد 

  جهة التمثيل  النشاط مقدم الطلب  عدد الطلبات

  الشرآة السعودية للكهرباء  التوليد  ٣

  أرامكو  التوزيع  ١

  . تم مناقشه جميع طلبات االستثناءات •
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  .طلب) ٠(تم اتخاذ توصيات بالموافقة والرفع إلى الهيئة على عدد  •

  .طلبات) ٣( تم طلب إيضاحات من الجهات صاحبة الطلبات على عدد  •

  .طلب) ١(تم رفض وإبداء األسباب على الرفض لعدد  •

  :طلب تعديل وفقا للجدول التالي) ٣٦(عرض على اللجنة عدد 

  جهة التمثيل  النشاط مقدم الطلب  عدد الطلبات

   السعودية للكهرباءالشرآة  التوليد  ١٠

  أرامكو  التوليد  ٢٥

  أرامكو  التوزيع  ١

 .للمناقشة الحقا لضيق الوقت) ١٢( عدد وتم تأجيل ) ١١(تم مناقشه عدد  •

 .طلب) ٠(تم اتخاذ توصيات بالموافقة والرفع إلى الهيئة على عدد  •

 .طلب) ٠( تم طلب إيضاحات من الجهات صاحبة الطلبات على عدد  •

  .طلب) ١١(تم رفض وإبداء األسباب على الرفض لعدد  •

  تحدياتال

  الحلول المقترحة  التحديات  

  التمويل

ل اللجنة من خالل هيكل تمويل أعما •
  .مؤسس واضح وثابت

وضع نظام لتمويل تكاليف  •
 التقارير، الدراسات ،المكتبيات

االستشارية، الخبراء، مكافأة فرق 
  .العمل واألفراد

إعداد مقترحات لهيكلة تمويل اللجنة  •
والتوصية به، العتماده من هيئة تنظيم 

  .الكهرباء واإلنتاج المزدوج

  الوقت
ث ال تتمكن اللجنة ضيق الوقت حي •

من مراجعه ومناقشة آافه طلبات 
  . التعديل واالستثناءات المقدمة لها

تمديد مدة االجتماع لتصبح يومين أو  •
 .أآثر بدال من يوم واحد

  .زيادة عدد االجتماعات •

 دليل عمل
  اللجنة

تحديث الدليل ليتماشى مع ما يستجد من 
  .أعمال

م تشكيل فريق عمل لمراجعة الدليل وتقدي
  .توصيات بشأنه
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  الحلول المقترحة  التحديات  

عدم توفير الهيئة للسكرتارية حسب   السكرتارية
  .الدعم المناسب •  .قرار معالي المحافظ

  التعريف باللجنة والكود  التوعية

كود لتنفيذ ورش عمل تعريفية ل •
  .وأنظمته وأهدافه 

المشارآة في المؤتمرات ذات العالقة   •
  للتعريف باللجنة والكود 

الكود بشكل عادل ضمان تطبيق  •
  .لجميع المرتبطين بالشبكة 

دراسة آل االستثناءات والتعديالت  •
الحاالت  بشكل وافي ليعمم على جميع  

  المماثلة

متابعة حاالت االستثناءات لضمان  •
  .شروط اعتمادها تطبيقها ضمن 

إنشاء سجالت متابعة لالستثناءات  •
  .بالتنسيق مع مشغل الشبكة الوطنية

  تطبيق

 المشكالت التي ةمناقشتوسيع  •  الكود
تواجه مستخدمي شبكة النقل في 

 .تطبيق آود النقل السعودي

وآذلك تطوير آلية لعمل األعضاء  •
في تحديث آود النقل السعودي 
  .ووضع األسس المالئمة لذلك

استقبال ودراسة مشاآل التطبيق  •
 .الواردة إلى اللجنة

 .عالمية في التطبيقالدراسة التجارب  •

لمستخدمين التعرف على مقترحات ا •
 .لمواجهة المشاآل

دراسة أي مقترحات من جهات أخرى  •
  .ذات عالقة

 

   ٢٠٠٩ لعام أعمال اللجنة

يات          . أ  ع التوص ود، و رف ى الك واردة عل ديالت ال تثناءات و التع شة االس ة مناق متابع
 .الالزمة حيالها

 .الحلول المقترحةما هو مناسب من  وتنفيذ المذآورةتحديات المواجهة دراسة  . ب 

شراف مستقبل قطاع الكهرباء في المملكة وآلية عمل سوق الطاقة لوضع األطر ستا  .ج 
.الالزمة لتطوير الكود بما يتماشى مع هذه النظرة المستقبلية



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 
15 م٢٠٠٨التقرير السنوي األول   

 قملالحا
  محاضر اجتماعات اللجنة: ١الملحق 

  

  قرارات المحافظ لتشكيل اللجنة: ٢الملحق 

  

  طلبات االستثناءات التي تمت مناقشتها: ٣الملحق

  

 طلبات التعديالت التي تمت مناقشتها: ٤ملحقال
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 ١امللحق 
حماضر اجتماعات اللجنة
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 محضر االجتماع األول  :تاريخ ووقت االجتماع

     صباحا١١:٣٠ً :الساعة  ٢٣/٣/٢٠٠٨

    : الموقع

  )الدور الثالث( هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج -الرياض   

    : أجندة االجتماع

  .األعضاءالتعارف بين   -١

  .اختيار رئيس اللجنة  -٢

  وضع خطة إلعداد دليل عمل اللجنة   -٣

  .ما يستجد من أعمال  -٤

        :الحضور

  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  سليمان بن عبداهللا الفايز. م  -١

  نشاط التوليد  الشركة السعودية للكهرباء  عبداهللا محمد العباس. د  -٢

  نشاط التوليد  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة   يعقوب الفريحأحمد. م  -٣

  نشاط التوليد  شركة أرامكو السعودية  محمود بهي الدين زيان. د  -٤

  نشاط النقل  الشركة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. م  -٥

  نشاط النقل  الشركة السعودية للكهرباء  نزار محمد سعيد الخنيزي. م  -٦

  نشاط النقل  الشركة السعودية للكهرباء  محمد يحيى الزهراني. م  -٧

  نشاط النقل  شركة مرافق  علي أحمد الشبيلي. م  -٨

  نشاط التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء  محمد يوسف الطاهر. م  -٩

  نشاط التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -١٠

  نشاط التوزيع  شركة مرافق   النافعيخالد حذيفه. م  -١١

  كبار المشتركين  شركة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م  -١٢

        :الضيوف

    )الهيئة( نائب المحافظ   عبداهللا الشهري. د  -١

        :الغياب

  نشاط التوزيع  شركة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -١
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  اإلجراء      :بنود االجتماع

  :التعارف والهدف من اللجنة  -١

سليمان الفايز االجتماع بالترحيـب بأعـضاء اللجنـة         / استهل المهندس   

وتحدث عن أهداف كود النقل الـسعودي ودوره فـي تطـوير العالقـة      

التنظيمية بين مقدم الخدمة ومستخدمي الشبكة بما يحافظ علـى سـالمة            

  .واستقرار النظام

ما يتطلبه ذلك من تعاون إلنجاز      ثم تحدث عن هدف تشكيل هذه اللجنة و       

  .المهام المكلف بها

  العلم

  :اختيار رئيس اللجنة  -٢

حامد السقاف من الشركة الـسعودية      / بعد ذلك جرى، انتخاب المهندس      

 نشاط النقل ليكون رئيساً للجنة اإلشرافية، وسيتم الرفع بذلك          –للكهرباء  

 في  ١٢/٤٢٩ئة رقم   للهيئة حسب ما جاء في القرار اإلداري لمحافظ الهي        

٢٦/٢/١٤٢٩  

  سليمان

  :التعديالت واالستثناءات على الكود  -٣

تحدث حامد السقاف عن مراحل إعداد الكود والمراجعات التي تمت عليه           

.  المطلوبة على بنـود الكـود      توكذا آلية مراجعة التعديالت واالستثناءا    

ل اللجنـة   حيث يمكن تقديم اقتراحات التعديل على الكود لدراستها من قب         

  :من ثالثة مصادر

  ).مقدم الخدمة ومستخدمي الشبكة(المرتبطين بالشبكة   ) أ 

 .الهيئة ) ب 
 .اللجنة نفسها  ) ج 

بينما يقتصر تقديم االستثناءات من بنود الكود فقـط علـى المـرتبطين             

  .بالشبكة

وقد تم تطوير نموذجين لهذا الغرض ولكون اللجنة استـشارية فـسيتم            

  .د هذه التعديالت و اإلستثناءاتالرفع بتوصياتها للهيئة العتما

  الجميع
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  :التوعية واإلرشاد للكود  -٤

أشار األعضاء على ضرورة القيام بحملة توعيـة للتعريـف          ) ١-٤

بالكود ومتطلباته وتم االتفاق على تقديم بعـض ورش العمـل           

وتصميم موقع على الشبكة للتفاعل مع المستخدمين والرد على         

  .استفساراتهم

مان الفايز بأن الهيئة ستـشارك فـي مـؤتمر المـاء            ذكر سلي ) ٢-٤

 بمدينـة   ٢٢/٤/٢٠٠٨-٢١الذي سيعقد في الفتـرة      (والكهرباء  

بورقتي عمل أحدهما عن الكود واآلخر عن تعرفـة         ) الرياض

التمرير، ومن المستحسن من أعـضاء اللجنـة حـضور هـذا       

  .المؤتمر

  حامد

  :إعداد دليل عمل اللجنة  -٥

 أشهر من تاريخ    ٣عمل اللجنة ليكون جاهزاً خالل      تم مناقشة إعداد دليل     

ولكون أنه عند إعداد الكود تم      . قرار تشكيل اللجنة حسب متطلبات الكود     

التعرض إلى العديد من التجارب العالمية في هذا المضمار، فعليه سـيتم            

 على مسئولية األعضاء    يشتملتقديم مقترح نموذج لعمل مثل هذه اللجنة،        

ماعات وتدوينها وآلية تقديم المقترحات والتصويت عليها       وآلية عقد االجت  

وسـيقوم األعـضاء    . وآلية رفعها للهيئة والتقارير التي تصدرها اللجنة      

بمراجعة هذا المقترح وتقديم مالحظاتهم وتمريرها للجميع على أن يـتم           

  .مناقشتها في االجتماع المقبل وإقرارها بشكل نهائي

  الجميع

  :سكرتارية اللجنة  -٦

 من الكود نحو تشكيل سـكرتارية       ٥-١٠-١تم مناقشة ما جاء في البند       

تساعد هذه اللجنة في مهامهـا واالحتفـاظ بـسجالت بيانـات طلبـات              

االستثناءات وتعديالت الكود والدعوة لالجتماعات واالحتفاظ بمحاضرها،       

  .وتم االتفاق على توفير شخص ال يتمتع بعضوية اللجنة يقوم بهذا الدور

  نسليما

  حامد

  :توحيد تعريب مسمى الكود واللجنة  -٧

تم مناقشة توحيد استخدام الترجمة باللغة العربية لمسمى الكود واللجنـة           

وتم االتفاق على تقديم تصور من األعضاء العتماد توحيد الترجمة فـي            

  .مسمى الكود واللجنة

  الجميع
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  :االجتماع القادم  -٨

  .  بالرياض٥/٥/٢٠٠٨سيكون االجتماع القادم بتاريخ 
  السكرتارية

  
  
  
  
  
  
  
  

  حامد عبداهللا السقاف

  
 نقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  السعودي
  
  
  
  
  
  

  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

صورة لجميع األعضاء و المشاركين
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 الثانيمحضر االجتماع   :تاريخ ووقت االجتماع
     صباحًا٩: الساعة  ٠٥/٠٥/٢٠٠٨ 

  :الراعي  : قعالمو
   نشاط النقل-الشرآة السعودية للكهرباء  )قاعة الواحة( فندق الشيراتون –الرياض  

    : أجندة االجتماع
 .مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ قراراته •  -١

  .إجازة جدول أعمال االجتماع الحالي •
  .مراجعة المالحظات على دليل عمل اللجنة وإقراره  -٢

  مجموعات العمل والمهام المناطة بهاتكوين  -٣
  .اإلستراتيجية لعمل اللجنة/ الخطة السنوية  •
 .اإلجراءات التفصيلية للتعديالت واالستثناءات •
  .إعداد التقرير السنوي •

  .أماآن اجتماعات اللجنة المجدولة/ تحديد مواعيد  -٤

  .ما يستجد من أعمال  -٥

        ):األعضاء(الحضور
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء   العباسعبداهللا محمد. د  -١
  نشاط التوليد  شرآة أرامكو السعودية  محمود بهي الدين زيان. د  -٢
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. م  -٣
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  نزار محمد سعيد الخنيزي. م  -٤
  نشاط النقل  شرآة مرافق  بيليعلي أحمد الش. م  -٥
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يوسف الطاهر. م  -٦
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -٧
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -٨
  نشاط التوزيع  شرآة مرافق  خالد حذيفه النافعي. م  -٩
 آبار المشترآين  شرآة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م  -١٠

        ):البدالء(الحضور
  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  فائز غيث الجابري. م  -١
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  أسامة سراج الدين السيد. م  -٢

        :الضيوف
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية   عماد حسين الرقبان . م  -١

        :الغياب
  نشاط التوليد  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  )إعتذر(أحمد يعقوب الفريح . م  -١
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  المسؤولية      :بنود االجتماع
 :مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ قراراته  -١

اع األول  ة محضر االجتم م مراجع ا, ت شة م ذهومناق م , تم تنفي ي وت ا يل  توضيح م
  : مايلي

قام نشاط النقل بالشرآة السعودية للكهرباء بتصميم موقع إنترنت خاص بالكود           ) ١
د    ٩الشرط   (وذلك حسب متطلبات رخصة النقل     ة بتحديث       .)ج٨ البن تقوم الهيئ وس

ا خاصا         رابط آود النقل السعودي الموجود على موقعها اإللكتروني ليتضمن رابط
سعودي       للجنة   ل ال ود النق الي محافظ              , اإلشرافية لك رار مع ه ق ا نص علي ك آم وذل

   .٠٦/٠٥/١٤٢٩ وتاريخ ٣٥/٤٢٩الهيئة برقم 
 وتاريخ ٣٥/٤٢٩صدر قرار معالي محافظ الهيئة برقم : سكرتارية اللجنة) ٢
سلطان غرمان العمري باإلدارة العامة للشؤون /  بتكليف الموظف٠٦/٠٥/١٤٢٩

  . الكهرباء واإلنتاج المزدوج سكرتيرا للجنةالفنية بهيئة تنظيم
يوسف الزهراني من نشاط النقل /  المهندساتفق المجتمعون على أن يقوم ) ٣

  . اللجنةأعمال سكرتارية بلمساعدة في ابالشرآة السعودية للكهرباء 
موافقة على مناقشة بال قامت اللجنة,  جدول أعمال االجتماع الحاليبعد مناقشة) ٤

  .المذآورة في األجندة المقترحة لهذا االجتماعالعناصر 

 

  
  
 

فائز 
  الجابري

  
  

فائز 
  الجابري

  
  

  
  

  

  :مراجعة المالحظات على دليل عمل اللجنة وإقراره  -٢
حامد السقاف باستعراض المالحظات الواردة ومناقشتها مع       / بعد ذلك بدأ المهندس   

  :وقد تم االتفاق على ما يلي, األعضاء
ة األعضاء         إلغاء االقتراح ا   • د دوري لوارد في المالحظة األولى بخصوص تحدي

د    ة للتجدي ة قابل ل اللجن رة لعم بة    . والفت ة المناس اء المرون ل إعط ك ألج وذل
م     بة له رة المناس د الفت ي تحدي م ف حة له ات المرش ضاء والجه ث أن , لألع حي

 .الدليل يسمح بتغيير العضو حسب حاجة الجهة المرشحة
 .وذلك لتوضيح المعنى 5.1في فقرة " ضوع"إلى " شخص"تبديل آلمة  •
ذف  • امس  ح ع والخ دين الراب ة البن ل اللجن ل عم ن دلي ي و,  م ا ف ك لوروده  ذل

 .الكود
د   • صوص البن دليل 6بخ ن ال ر د,  م ضو   . ذآ ة أي ع ان إمكاني ود زي محم

ة      شكلها اللجن ي ت ل الت رق العم ي ف شارآة ف ة أن   , بالم يس اللجن ح رئ وأوض
يكون ح  ق س ضاء الفري ار أع صاصاختي ن  , سب االخت ك م ع ذل ن ال يمن ولك

اك إضافة                ان هن مشارآة أي عضو يبدي الرغبة في المشارآة بأي فريق إذا آ
 .للفريق

ة ترشيح األعضاء       7.7,7.6,7.5حذف الفقرات   • دليل والتي تحدد آلي ,  من ال
ة وت         رك حيث أنها ليست من عمل اللجن د      ت ة تحدي ة حسب    األعضاء ل   مهم لهيئ

 .ناسبة تراها مالطريقة التي
,  من الدليل بخصوص التعيين اإلضافي لألعضاء      10.4,10.3إلغاء الفقرتان    •

 . من الكود1.10.3ويكتفى بما ورد في الفقرة 
رة  • ة 12.1حذف الفق ل اللجن ل عم دليل بخصوص تموي ن ال ة ,  م دم الحاج لع
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 .إليها
 . بحيث ينقل القوس من موضعه الحالي إلى نهاية الجملة13.1تعديل الفقرة  •
 .المالحق من الدليل و توفيرها على الموقع اإللكتروني للجنةحذف  •
ديد  • ة بإسهاب ش ة للهيئ رارات اللجن ر ق صويت لتمري شة موضوع الت م مناق , ت

داول واستقصاء   .  باألغلبية العظمى أو البسيطةؤخذوآون التصويت ي   وبعد الت
سيطة      ة الب صويت باألغلبي ون الت ى أن يك اق عل م اإلتف سجيل , اآلراء ت ع ت  م

ه    صويت علي د الت ة بع رار اللجن ى ق وافقين عل ر الم ات األعضاء غي , مالحظ
 .شريطة تزويد السكرتارية بنسخة مكتوبة  بآرائهم وتبريراتهم

دة  • ة الموح يات بالقائم ود التوص ي عم ذآورة ف ديالت الم ع التع راء جمي إج
ات اله , للمالحظ ذآورة أع اط الم ي النق ستثنى ف م ي ا ل ا , م دليل وفق يعدل ال وس

 .ذلكل
ع               • م ترف إرسال نسخة معدلة من الدليل لألعضاء لمراجعتها بشكل نهائي ومن ث

  .للمنظم العتمادها

  تكوين مجموعات العمل والمهام المناطة بها  -٣
ة            سنوية اإلستراتيجية لعمل اللجن صيلية    , تم مناقشة إعداد الخطة ال اإلجراءات التف

تثناءات ديالت واالس داد التقر, للتع دادها و إع ي إع دء ف سنوي وضرورة الب ر ال . ي
دس    با للمهن ه مناس ال مايرون ضاء إرس ع األع ى جمي ي  / وعل ف الزهران يوس

  .لمدارسته في االجتماع القادم

  
  

  األعضاء

  :االجتماع القادم  -٤
را               ة ظه ساعة الثاني د ال اق    , عقب ذلك أعلن رئيس اللجنة نهاية اإلجتماع عن د اتف بع

د     ى عق اع  األعضاء عل اء       االجتم وم الثالث ادم ي اريخ     الق  الموافق   ٢١/١٠/١٤٢٩ بت
  .باستضافة من شرآة سابك, بمدينة الرياض٢١/١٠/٢٠٠٨

  السكرتارية

  
  حامد عبداهللا السقاف

  
 نقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  السعودي
  

  
  

  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج
  صورة لجميع األعضاء و المشارآين
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 ثالثمحضر االجتماع ال  :ووقت االجتماعتاريخ 
     صباحًا٩: الساعة  ٢١/١٠/٢٠٠٨ 

  :الراعي  : الموقع
  )سابك(الشرآة السعودية للصناعات األساسية   المبنى الرئيسي لشرآة سابك  –الرياض  

    : أجندة االجتماع
  مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١

  )آود النقل السعودي(أو ) آود الشبكة السعودي(إما : مسمى الكودالترجمة العربية ل  -٢

  مالحظات على طلبات االستثناءات والتعديالت على الكود  -٣

استعراض ومناقشة طلبات االستثناء من بعض بنود الكود المقدمة من نشاط التوزيع بشرآة   -٤
  ونشاط التوليد بالشرآة السعودية للكهرباء, أرامكو

اض ومناقشة طلبات التعديل على بعض بنود الكود المقدمة من نشاط التوزيع بشرآة استعر  -٥
  ونشاط التوليد بالشرآة السعودية للكهرباء, أرامكو

  مكان اجتماع اللجنة القادم/تحديد موعد  -٦

  عرض عن تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين شرآات إنتاج الكهرباء  -٧

        ):األعضاء(الحضور
  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  فائز غيث الجابري. م  -١
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  عبداهللا محمد العباس. د  -٢
  نشاط التوليد  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  أحمد يعقوب الفريح. م  -٣
  نشاط التوليد  ةشرآة أرامكو السعودي  محمود بهي الدين زيان. د  -٤
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. م  -٥
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  نزار محمد سعيد الخنيزي. م  -٦
  نشاط النقل  شرآة مرافق  علي أحمد الشبيلي. م  -٧
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يحيى الزهراني. م  -٨
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يوسف الطاهر. م  -٩
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -١٠
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -١١
 آبار المشترآين  شرآة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م  -١٢

        :الضيوف
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  عبداهللا العيسى.م  -١
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  رمزي آمفر. م  -٢
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  شيخ نظيم الدين. م  -٣
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  أسامة السيد. م  -٤
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  المسؤولية      :بنود االجتماع

  :مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١
  : توضيح ما يليوتم , ومناقشة ماتم تنفيذه, خطة تنفيذ مهام اللجنةتم مراجعة 

ى       )١ ود عل سعودي الموج ل ال ود النق ط آ ديل راب ام بتع ة للقي ع الهيئ ة م المتابع
سعودي           شبكة ال ود ال موقعها اإللكتروني ليتضمن رابطا شامًال للجنة اإلشرافية لك

ا ق بأعماله ا يتعل ل م رقم  , وآ ة ب افظ الهيئ الي مح رار مع ه ق ا نص علي ك آم وذل
  .٠٦/٠٥/١٤٢٩ وتاريخ ٣٥/٤٢٩
وستعقد ابتداًء , ل تعريفية بكود الشبكة وأنظمته وأهدافهالقيام بورشة عم) ٢

لموظفي الشرآة السعودية للكهرباء في المنطقة الوسطى ثم المنطقة الشرقية 
آما ستعقد اجتماعات بعد ذلك للشرآات والمؤسسات , والغربية والجنوبية

  .األخرى

 

  
  الجابري

  
  
  

  السقاف

   :الترجمة العربية لمسمى الكود  -٢

آود (أو ) آود الشبكة السعودي(قشة الترجمة العربية لمسمى الكود إما تم منا •
العباس تغيير الترجمة العربية لمسمى الكود .وقد طلب د): النقل السعودي

 ).آود النقل السعودي(بدال من ) آود الشبكة السعودي(إلى 
أوضح المهندس السقاف بأنه سبق أن نوقش مسمى الكود باللغة االنجليزية  •

 Grid(إلى ) Transmission Code(لمنظم وتم تعديله من مع ا
Code( , لكن التسمية الحالية بكود النقل السعودي جاءت وفقا لمراسالت

 .في مراسالته) النقل(حيث اختار المنظم مسمى , المنظم باللغة العربية
أوضح المهندس فائز بأن التسمية بكود الشبكة السعودي أولى ألنها مطابقة  •

 .أ٢ فقرة١١ المادة - في نظام الكهرباءلما ورد
 .الالئحة التنفيذية نصت على مسمى آود النقل أشار المهندس السقاف بأن •
آود : وقد اتفق جميع الحضور على أهمية تغيير التسمية العربية للكود إلى •

وسيرفع توصية . الشبكة السعودي ألنها أوضح لغويا وأقرب إلى الداللة
  .للهيئة بهذا الخصوص

  
  

  العباس.د
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجابري

  :مالحظات على طلبات االستثناءات والتعديالت على الكود  -٣
استعرض المهندس السقاف بعض المالحظات على الطلبات التي استلمتها اللجنة 

 :وهي آما يلي, للتعديالت واالستثناءات
وليس , )بند(ينبغي أن يكون الطلب محددا بشكل واضح على جزئية معينة  )١

  .مل الفصل أو البابلكا
 .فترفق صورة منها مع الطلب, إذا تم اإلشارة ألي وثيقة )٢

  
  
  

  نشاط التوزيع  كو السعوديةشرآة أرام  عماد الرقبان . م  -٥
        :الغياب

  نشاط التوزيع  شرآة مرافق  )اعتذر( خالد حذيفه النافعي. م  -١
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 .تجنب استخدام االختصارات أو على األقل التعريف بها في بداية الطلب )٣
وتوقيع صاحب , إعطاء تفاصيل مقدم الطلب وذلك بتحديد الجهة الطالبة )٤

 بالنسبة للتوليد  وهو مدير إدارة خدمات التوليد الفنية-الصالحية لإلستثناءات
 .في الشرآة السعودية للكهرباء

 .تجنب وضع أآثر من موضوع غير ذي عالقة في طلب واحد )٥
وحالة , تحدد وصف المعدة المطلوب لها االستثناء, في حالة طلب االستثناء )٦

, وما هي خطة إزالة اإلشكال فيها, ولماذا اليمكن االلتزام بالكود, المعدة
 .ام بالكودوالتاريخ المتوقع لاللتز

 .يرجى إعطاء تعليالت مقنعة لعدم االلتزام/ لطلبات االستثناء )٧
والنص الموجود , يرجى آتابة الصياغة الجديدة المقترحة/ لطلبات التعديل )٨

 .بالكود المراد تعديله
, طلبات التعديل واالستثناء فقط تكون للمواضيع المذآورة ضمن الكود )٩

مثل إجراءات , د ولكنها خارجهوليس لإلجراءات التي لها عالقة بالكو
 .الصيانة والتوصيل التفصيلية

إذا لم يمكن االلتزام بالمواصفة المذآورة في الكود واحتاج المستخدم إلى  )١٠
. فيتم إعداد طلب استثناء وليس تعديل, إعطائه مرونه في تطبيقها

فالتعديالت تكون لألشياء التي تمنع الكود من تشغيل النظام بموثوقية 
 .وعدالة

مقدم الخدمة (طلبات االستثناءات لها مصدر واحد وهو المرتبطون بالشبكة  )١١
 مصادر وهي المرتبطون ٣بينما طلبات التعديل لها , )ومستخدم الشبكة

وطلبات االستثناءات لها األولوية . واللجنة نفسها, والمنظم, بالشبكة
تجمع وتدرس بينما طلبات التعديالت , بالمناقشة والتقديم للهيئة العتمادها

وسيتم تعديل الكود بعد , ثم يتم فرزها ويعدل الكود على أساسها, بشكل آامل
  .أخذ فترة من التطبيق ألخذ الخبرة الكافية

  :استعراض ومناقشة طلبات االستثناءات من بعض بنود الكود  -٤

هي : وضح المهندس السقاف بأن آلية مناقشة طلبات االستثناءات والتعديالت •
رح المقدم طلبه ثم يتم طرح االستفسارات من األعضاء والضيوف بأن يش

  .ثم يكون التقرير لألعضاء فقط, على الطلب
  :آاآلتي,  طلبات استثناءات٤وقد تم مناقشة 

  

   : من المهندس شافع001D08طلب 

حيث أوضح المهندس ,  من الكود4.9.7تم مناقشة طلب االستثناء على بند  •
شرآة أرامكو و مقاوليها الداخليين من تشغيل شافع أن هذا البند يعيق 

 .وصيانة محطات اإلنتاج المزدوج
 .وطلب المهندس الفريح تحديد الفقرة من البند المذآور لكي يتبين اإلشكال •

  
  
  
  
  
  
  
  
  شافع
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, وطلب المهندس السقاف بأنه اليمكن طلب استثناء من عدة فصول من الكود •
لبات الشرآة المذآورة ويشترط تحديد الفقرة المعنية باالستثناء وإرفاق متط
 .في التبريرات الواردة مع الطلب لدراسته بشكل وافي

وأوضح المهندس شافع بأن هذا الطلب مرتبط بطلب تعديل تعريف بمحطات  •
وقد طلب تعديل لتعريفها في ) Captive generation(التوليد الداخلية 

  هي التي اليمكن تطبيقها4.9.7.2وأضاف بأن الفقرة , 08A001طلب 
ألنهم ال يستطيعون أن ينتظروا ممثل مشغل الشبكة لكي يشاهد ويصادق 

وبما يترتب على ذلك , على آل اختبار مما يترتب عليه إعاقة لسير العمل
أيضا من التزامات قانونية ومالية أمام الشرآة المالكة والمشغلة لتلك 

لكود وأضاف بأن الهيئة أوضحت آثيرا من النقاط الواردة في ا, المحطات
أثناء النقاشات بين الطرفين حول منح التراخيص لمنشئات التوليد التابعة 

وأنها أعطيت , آما وصنفت توليد أرامكو بأنه توليد داخلي, ألرامكو
على آثير من بنود الكود، والتي جرى إصدار  استثناءات من الهيئة

هي التراخيص بناء عليها، وأآد المهندس شافع أن جميع هذه اإليضاحات 
أمور قد جرى اعتمادها من قبل الهيئة ويجب مراجعة الكود والتأآد من عدم 

 .وجود أي تعارض لما تم إيضاحه من قبل الهيئة أو تم االتفاق بموجبه
وأوضح المهندس الزهراني بأن توليد أرامكو ال يعتبر توليد داخلي فال يمكن  •

 تنسيق مع  ميجاوات أوسحبها من الشبكة بدون١٧٠٠أن يتم ضخ قرابة 
ألن التوليد الداخلي له صالحية فصل وحداته للصيانة أوتوصيلها , المشغل

 .بدون الرجوع لمشغل الشبكة
وأوضح المهندس الجابري بأن االستثناء الممنوح ألرامكو بخصوص التوليد  •

 ,الداخلي لم يعفيها من التنسيق مع مشغل الشبكة
لعمل استثناء من بنود سبق أن واختتم المهندس السقاف النقاش بأنه ال داعي  •

منحت الهيئة استثناء لها لكن ينبغي أن يعلم األعضاء بجميع االستثناءات 
  .الممنوحة من الكود

  :العباس. من د002D08طلب 

شرح المهندس رمزي الطلب وأوضح بأن مرحالت انخفاض التردد  •
 هيرتز وأن مقاومتها ٥٨٫٢الموجودة لم تصمم على ترددات أقل من  

 . هيرتز وليس آما ذآر في الكود٠٫٣ إلى ٠٫١٥رات تتراوح من لفت
وأوضح المهندس أسامة بأن القيم المذآورة في منحنى قدرة المرحل تمثل  •

والذي يكون عادة أعلى من مقدرة الوحدة على -القدر اآلمن لحماية الوحدة
 .التحمل

رة وأوضح المهندس زيان بأن طلب االستثناء صحيح ولكنه ليس على الفق •
والتي تحدد نطاق ,  من الكود2.5.5.9 ,2.5.5.8بل متعلق بفقرة , 2.4.2

 .تصميم الوحدات والمعدات وخصائص تشغيلها
وأوضح المهندس الفريح بأن الحدود المذآورة في الجدول تمثل الناحية  •

التشغيلية باإلضافة للناحية التصميمية للوحدات فيجب للوحدة أن تبقى 
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ألن هناك وحدات ,  هيرتز٥٧ وصل التردد إلى متصلة بالنظام حتى لو
 ٥٨آثيرة مخالفة فإعدادات مرحالتها موضوعة على ترددات أعلى من 

وحسب إفادة المصنعين فإن لكل وحدة إمكانية للعمل لمدة عدة , هيرتز
ساعات خالل فترة عمرها االفتراضي على ترددات منخفضة مثل 

وضح إمكانية أن تبقى الوحدة وهذا ي, هيرتز بدون أي ضرر على الوحدة٥٧
 .هيرتز٥٧ثانية على تردد ٣٠متصلة بالشبكة لمدة 

وأوضح المهندس رمزي ونظيم الدين بأن أغلب الوحدات مصممة ألن  •
 هيرتز ٥٧وأن اإلشكال في أن تردد , هيرتز٥٨٫٢تفصل إذا وصل التردد 

 .اليمكن أن تصل إليه بعض الوحدات القديمة أبدا فهو غير ممكن عمليا
وذآر المهندس أسامه بأنه ينبغي إحضار تبرير من المصنع للوحدة بأن هذا  •

ألن هناك , التردد  ال تتحمله الوحدة حسب الشروط المذآورة آود الشبكة
فمثال وحدات جي , وحدات وضعها المصنع على إعدادات قد تضر بالشبكة

رحالت إي في المحطة التاسعة بالرياض وضع المصنع إعداداتها األولية لم
هيرتز مما قد يؤدي إلى حصول إظالم تام ٥٩٫٢انخفاض التردد على 

ولكن تم , للشبكة المترابطة في حالة خروج بعض الوحدات من النظام
 .تعديلها مباشرة بعد معرفة ذلك

وأوضح المهندس رشيد بأن طالب االستثناء ينبغي أن يرفق ما يثبت أنه بذل  •
 الكود وأن الحدود المذآورة للمعدة جهده مع المصنع لاللتزام بمواصفات
 .تعتبر هي الحد األقصى لتحمل المعدة

واختتم المهندس السقاف النقاش بضرورة تحديد الوحدات التي يطلب لها  •
مع إرفاق المستندات التي , اإلعفاء وتحديد التردد الذي ال يمكن العمل عليه

  .وضرورة توقيع الطلب من مدير المحطة, تدعم الطلب
  :العباس. من د003D80طلب 

شرح المهندس رمزي الطلب وأوضح بأن إعدادات وحدات جي إي تتحمل  •
 %.١٠آحد أقصى واليمكن أن تصل إلى % ٨إلى 

وآل وحدات , للنظام وليس للوحدة% ١٠وأوضح المهندس الفريح بأن  •
-on-load-tap(التوليد يجب ترتبط بالنظام من خالل مغير الجهد 

changer.( 
هندس رمزي بأن آثير من الوحدات القديمة تعمل بدون مغير لكن بين الم •

 .الجهد
فأوضحت اللجنة بأن الطلب مقبول لكن يجب تحديد الوحدات التي يطلب لها  •

  .وإرفاق المستندات الداعمة للطلب, االستثناء
  :العباس. من د004D08طلب 

 Pole slip(شرح المهندس رمزي الطلب وذآر بأن مرحل  •
protection ( ويوجد فقط في , يوجد في جميع الوحدات القديمةال

فهل يجب توفيره في جميع الوحدات أم ممكن , الوحدات البخارية الجديدة
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 .عمل طرق أخرى بديلة تفي بالغرض
 وأنه 2.5.2.11وأوضح المهندس السقاف بأنه ينبغي تحديد الفقرة المعنية  •

ة إلى هذه آما نص الكود على أن مشغل الشبكة هو الذي يحدد الحاج
 .المرحالت في اتفاقية التوصيل مع ذلك المستخدم

وأفاد المهندس أسامة بأن هذا المرحل يوضع إذا آان الشبكة قد تتعرض ل  •
)angle stability ( في حالة حصول عطل في ذلك الجزء من الشبكة

وبهذا فال يلزم إعطاء توصية استثناء حيث . لحماية وحدة التوليد المجاورة
,  يلزم للوحدات الموجودة إال إذا أوصى بذلك مشغل الشبكةأن ذلك ال

 .وبالنسبة للوحدات الجديدة فسيتم توضيح ذلك في اتفاقية التوصيل
وهي أن الحماية , ثم  بين المهندس رمزي الفقرة الثانية من طلب االستثناء •

االحتياطية ال توجد لكثير من الوحدات القديمة وخصوصا تلك المزودة 
 .فهل يلزم تبديل نظام الحماية فيها, اية اإللكتروميكانيكابنظام حم

واتفق الحضور على جدوى الطلب على أن يتم تحديد الوحدات القديمة  •
المطلوب لها استثناء لفترة معينة على أن يتم إرفاق خطة مدروسة لترقية 

 . نظام الحماية في تلك الوحدات
المدة الزمنية المسموحة وطلب الحضور من المهندس الجابري أن يفيدهم ب •

  . سنوات أم أآثر٣لالستثناء هل هي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الجابري

  :استعراض ومناقشة طلبات التعديالت على بعض بنود الكود  -٥
  : من شافع001A08طلب 

 Captive(ندس شافع الطلب بأن تعريف الوحدات الداخلية وضح المه •
generation ( يجب تعديله ليشمل مفهوم الهيئة في الرخصة الممنوحة

حيث أن الهيئة منحت شرآة أرامكو إعفاء في الرخصة الممنوحة , ألرامكو
لها ألنها تعتبر توليد داخلي ولهذا فهي معفاة من العديد من المتطلبات 

لكود ومن أهمها االختيار المطلق لمواقع التوليد بالتنسيق مع الواردة في ا
إضافة , شبكة النقل بدون أن تمنع بواسطة آود الشبكة أو ظروف شبكة النقل

 power(إلى استثناء هذه المحطات من نظام الترحيل الخاص بالشبكة 
dispatching ( وحرية الفصل من الشبكة في حالة االنقطاعات المفاجأة

 .ر ذلك من البنود التي تم اعتمادها من قبل الهيئةإلى غي
وأوضح المهندس السقاف بأن تعريف الوحدات الداخلية آما ورد في الكود  •

وطلب المهندس , يشمل الوحدات التي ليس لها ارتباط  مباشر بشبكة النقل
 .السقاف أن يتم إرفاق نص للتعريف المقترح ليتم مناقشته بوضوح

من المهندس شافع أن يتم توضيح اإلستثناء الممنوح وطلب المهندس رشيد  •
ألرامكو فهل هو حاله خاصة بها أم أنه يمكن لمستخدمين آخرين أن يستثنوا 

أو أن االستثناء ممنوح , من تعريف الوحدات الداخلية وما شروط ذلك
 .وخاص في أماآن معينة فقط

لة بإيضاح ما وقد عقب المهندس شافع بأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخو •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجابري/شافع
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إذا آانت هذه االستثناءات هي حالة خاصة بمنشئات شرآة أرامكو فقط 
آما أشار إلى انه ال يمكن قبول أو . وإيضاح تعريف الوحدات الداخلية 

الموافقة على أي بند من بنود الكود إذا ما تضمن أي خالف لما جاء في 
 .الترخيص الممنوح للشرآة

شافع أن يرسل لهم صورة من الرخصة وقد طلب األعضاء من المهندس  •
الممنوحة ألرامكو واالستثناءات الممنوحة لهم من الهيئة لكي يستطيعوا فهم 

 .الحالة المذآورة
ذآر المهندس شافع أنه ال داعي لمناقشة المالحظتين المذآورتين على فقرة  •

 حيث أن النقطة األولى هي األساس التي يجب االتفاق 3.3.1.2 ,1.16.1
  .أوالعليه 

  :العباس. من د003A08, 002A08طلب 

العباس بأن المناقشة السابقة لنفس الموضوعين في طلبات االستثناء .ذآر د •
 .تكفي

وأوضح المهندس السقاف بضرورة مناقشة هذين الطلبين الحقا خصوصا  •
  .ولمناقشة التجارب العالمية في ذلك, موضوع تذبذب التردد ألهميته

 :العباس.من د 004A08طلب 
 ,2.5.1.1وضح المهندس العيسى هذا الطلب بأنه يوجد تعارض بين فقرة  •

هل يشترط أن تكون قاطع للدائرة في ,  في تحديد نقطة التوصيل2.5.2.9
جميع الحاالت مثل حالة وجود محول بين التوليد والنقل وهل يشترط ترآيب 

 .قاطع في حالة عدم وجوده في نقطة التوصيل حاليا
زار بأن نقطة التوصيل في حالة وجود محول بين التوليد وبين المهندس ن •

 .للمحول) High voltage pushing(والنقل هي 
وبين المهندس السقاف بأن الفقرتين المذآورتين اليوجد تعارض بينهما بل  •

, هما متكاملتان لتوضيح ماهية المعدات في نقطة التوصيل في جميع الحاالت
,  نقطة توصيل يختلف من حالة إلى أخرىوتحديد المعدات المشترطة في آل

وسيحدد بالتفصيل في اتفاقية التوصيل الخاصة بتلك النقطة لضمان عزل 
وال , وبهذا زال اإلشكال حول التعارض المذآور. جميع األعطال عن الشبكة

  .داعي لتعديل الفقرة في آود الشبكة
  :العباس. زيان ود.  من د011A08-005A08طلب 

وسيتم طرحها في االجتماع ,  مناقشتها النتهاء وقت االجتماعتم االعتذار عن
  .القادم

عرض عن تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين شرآات إنتاج   -٦
  :الكهرباء

  .تم تأجيلها لالجتماع القادم نظرا النتهاء وقت االجتماع

  
  

  زيان.د
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  :االجتماع القادم  -٧
ساعة  عقب ذ د ال اع عن ة اإلجتم ة نهاي يس اللجن ن رئ ك أعل را١٢:٣٠ل د ,  ظه بع

نتها            -اتفاق األعضاء على عقد االجتماع القادم      ة في س ع للجن اع الراب  وهو االجتم
ى اريخ  -األول ين بت وم االثن ق ٢٢/١/١٤٣٠ ي ة ١٩/١/٢٠٠٩ المواف بالمنطق
شرقية و  , ال رآة أرامك ن ش ضافة م ن   , باست ل م وم آام دة ي يكون لم ساعة وس  ال

باحا٨ واردة   ٤-ص ات ال ن الطلب ر م دد أآب شة ع تم مناق صرا لي رد-ع ي ت  - أو الت
  .للجنة

  
  شافع

  

  السكرتارية

  شكر وتقدير  
قدم أعضاء اللجنة وافر الشكر والتقدير للمهندس رشيد الشبيلي على االستضافة الكريمة 

  .وحفاوة االستقبال والضيافة, لالجتماع

  
  حامد عبداهللا السقاف

   
ئيس اللجنة اإلشرافية لكود النقل ر

  السعودي
  

  
  
  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

  صورة لجميع األعضاء و المشارآين
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 رابعمحضر االجتماع ال  : االجتماعمدة
     ظهرا٣:٠٠ ــ  صباحًا٨:٣٠  :الساعةمن 

  :الراعي  : الموقع
  السعوديةأرامكو شرآة   تطوير قاعة االجتماع بمرآز البحوث وال– هرانظال 

    : أجندة االجتماع
  مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١

 اعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة مسبقا من نشاط التوليد بالشرآة السعودية للكهرباء  -٢
08D002-08D004  

  ).لباتط٦(استعراض ومناقشة طلبات التعديل على بعض بنود الكود   -٣
08A005-08A010  

  .عرض عن تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين شرآات إنتاج الكهرباء  -٤

  08A0011-08A016) طلبات٦(استكمال مناقشة طلبات التعديل   -٥

  مناقشة آلية إعداد التقرير السنوي للجنة  -٦

  08A017-08A021) طلبات٥(استكمال مناقشة طلبات التعديل   -٧

  .ناقشة إعداد محاضر االجتماع باللغة اإلنجليزية بدال من العربيةم  -٨

  مكان اجتماع اللجنة القادم/تحديد موعد  -٩

  ما يستجد من أعمال أخرى -١٠

        ):األعضاء(الحضور

  رئيس اللجنة  الشرآة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. م  -١

  نشاط التوليد  ية للكهرباءالشرآة السعود  عبداهللا محمد العباس. د  -٢

  نشاط التوليد  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  أحمد يعقوب الفريح. م  -٣

  نشاط التوليد  شرآة أرامكو السعودية  محمود بهي الدين زيان. د  -٤

  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  نزار محمد سعيد الخنيزي. م  -٥

  نشاط النقل   مرافقشرآة  علي أحمد الشبيلي. م  -٦

  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يحيى الزهراني. م  -٧

  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -٨

  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -٩

 وزيعنشاط الت  شرآة مرافق  خالد حذيفه النافعي. م -١٠
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  المسؤولية      :بنود االجتماع

  :مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١
  : توضيح ما يلي وتم ، ومناقشة ماتم تنفيذه،خطة تنفيذ مهام اللجنةتم مراجعة 

اد م  ،  )Derogation(لالستثناء مدة زمنية فيما يتعلق بتحديد    ) ١ المهيزعي  .أف
تثناء    1.11.10بأنه وفقا للبند     دة لكل اس د م  وحال  ، من الكود فإن األولى تحدي

دة الرخصة لكل                   تثناء مرتبطة بم دة االس دة محددة تكون م ى م عدم النص عل
دة الرخصة للمحطة                اء م تثناء بانته ، وتحدد   محطة على حدةبحيث ينتهي االس

ود            إعطاء ف مدة االستثناء بغرض     د الك زام ببن سنى االلت ترة انتقالية آافية لكي يت
تثناء  ب االس ي طل ذآور ف دة . الم د الم ب تحدي دم الطل ى مق إن عل ذا ف ي وبه  الت

ة          وحظ تكرر طلب       . يراها آافية، ثم تدرسها اللجنة وترفع توصيتها للهيئ وإذا ل
د                   ك البن ديل ذل لكي  االستثناء من بند معين  فإن هذا يقتضي أن تدرس اللجنة تع

  .نضمن تطبيق الكود بشكل فعال
اد م) ١ ة    . أف ط اللجن ديل راب وم بتع ة تق صة بالهيئ ة المخت أن الجه ي ب المهيزع

ضمن       ي ليت ا اإللكترون ى موقعه ود عل سعودي الموج ل ال ود النق رافية لك اإلش
ا،   ق بأعماله ا يتعل ل م سعودي وآ ل ال ود النق رافية لك ة اإلش امًال للجن ا ش رابط

ه   ص علي ا ن ك آم رقم  وذل ة ب افظ الهيئ الي مح رار مع اريخ ٣٥/٤٢٩ق  وت

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 آبار المشترآين  شرآة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م -١١

        :بدالءال

  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  عبدالرحمن محمد المهيزعي. م  -١

  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  العبد القادرمحمد فؤاد . م  -٢

        :الضيوف

  نشاط التوليد  سعودية للكهرباءالشرآة ال  عبداهللا العيسى.م  -١

  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  أسامة السيد. م  -٢

  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية  عماد الرقبان . م  -٣

      :الغياب

١-  
بعذرمع وجود (فائز الجابري . م

  )بديل
  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

٢-  
 مع وجود بعذر(محمد الطاهر. م

  )بديل
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء
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٠٦/٠٥/١٤٢٩.  
 ،إلستثناء الممنوح ألرامكو ليس خاصا بهاوضح المهندس المهيزعي بأن اأ )٢

بل يحق لكل مرخص له تتحقق فيه مسوغات االستثناء التي تحققت في شرآة 
، آما لكودلأرامكو على حد سواء أن يقدم طلب اإلستثناء إلى اللجنة اإلشرافية 

 في السجل الوطني ،رامكو مع اإلستثناءات الممنوحة لهاأتم  نشر رخصة 
رابط الرخصة  (على موقع الهيئة

htm.text%20licen/registry/sa.gov.ecra.www://http( .  
ل بالشرآة السعودية للكهرباء بعقد أفاد المهندس السقاف بقيام نشاط النق) ٣

ورش عمل تعريفية بالكود استهدفت موظفي الشرآة السعودية للكهرباء في 
المنطقة الوسطى و المنطقة الشرقية وسيليها ورش مماثلة في المنطقة الغربية 
  .والجنوبية، آما ستعقد بعد ذلك ورش مماثلة للشرآات والمؤسسات األخرى

  
  
  
  
  
  
  

  لسقافا

اعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة مسبقا من نشاط التوليد بالشرآة   -٢
  :08D002-08D004السعودية للكهرباء

العباس بأن االتصاالت مع المصنعين مستمرة للحصول على . أفاد د •
  .إيضاحاتهم بخصوص حدود التشغيل اآلمن للوحدات الموجودة

ومن ). ABB, GE, Alstom(فالمراسالت مستمرة مع شرآات 
 في المنطقة الغربية ال تتفق مع البند ABBالمالحظ أن جميع وحدات 

 . من الكود، ومن الصعب عمل استثناء لكل وحدة على حدة2.4.2
وأآد المهندس الفريح والزهراني على ضرورة ذآر تبريرات قوية مع  •

 . طلب االستثناء
، بحيث إذا واقترح المهندس النافعي أن توضع قائمة شروط محددة •

 .انطبقت على  أي وحدة فإنها تعطى استثناء مباشرة
وأضاف المهندس علي بأهمية تعبئة نموذج االستثناء آامال وبالصياغة  •

 .المطلوبة
وأوضح المهندس فؤاد بأن أي بند في الكود اليمكن تطبيقه على الجميع  •

ناء فإنه يجب تعديله، وإذا آان البند صحيح وممكن التطبيق فيطلب استث
 .منه

وأضاف المهندس الفريح بأن بعض المصنعين يضعون إعدادات متحفظة  •
جًدا لوحداتهم للمحافظة على معداتهم على حساب الشبكة، وفي الحقيقة 

 . حتى للوحدات القديمةتيمكن تعديل تلك اإلعدادا
زيان بضرورة اإلحالة إلى مواصفات عالمية لتدعيم طلب . وأضاف د •

 .آر أسباب مجردة من ذلكاالستثناء بدال من ذ
وأوضح المهندس النافعي بأن المصنعين عادة يهتمون بحماية وحداتهم  •

بينما مشغلي الشبكة يهتمون بحماية الشبكة آكل، وهذا هو سبب عدم 
 .توافق إعدادات آثير من الوحدات مع الحدود المذآورة في الكود

ل لجنة فرعية وأشار المهندس المهيزعي والمهندس عماد إلى أهمية تشكي •
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 Frequency and Voltage(  والفولتيةفنية لدراسة حدود التردد
limits (ودراسة التبريرات الفنية المقدمة للجنة. 

وعقب المهندس حامد بأن اللجنة اإلشرافية أسست من أجل هذا وال حاجة  •
 . لجنة مستقلة من أجل ذلكإلى تشكيل

مصنع في جميع القضايا إال وأوضح المهندس فؤاد بأنه ال يلزم الرجوع لل •
 .إذا آان االستثناء يؤثر على أمان الشبكة

 .وأوضح المهندس الفريح بأن آون الوحدة قديمه اليكفي لمنحها استثناء •
إرفاق باإلضافة إلى  تحديد الوحدات وختم المهندس حامد النقاش بضرورة •

 designسواء آانت اعتماد المصنع أو (المستندات التي تدعم الطلب
criteria(، صاحب الصالحية  وضرورة توقيع الطلب من) إدارة خدمات

، وأشار بأن )التوليد الفنية بالنسبة للتوليد في الشرآة السعودية للكهرباء
  .تبقى طلبات التوليد معلقة لحين إآمال متطلبات االستثناء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العباس.د

   على بعض بنود الكود تالتعديالاستعراض ومناقشة طلبات   -٣
08A005-08A010:  

   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 500A08طلب 

العباس أنه في حالة حصول خالف بين مشغل الشبكة . وضح د •
والمستخدم فإنه يجب تحكيم الهيئة أو أي جهة محايدة، وال يكون قرار 

 هو مذآور في البند المشغل هو الحاسم والنهائي في هذه الحالة، آما
2.5.2.14 (i) من الكود و يجب إزالة الجملة)In case of a 

dispute between any party on such issues, the 
TSP shall be the final deciding authority ( من البند

  .المذآور

وأضاف المهندس علي والنافعي بأنه في حالة تعديل هذا البند من الكود  •
 من الكود، ألن آليهما يوضحان آيفية الفصل 1.5ديل البند فإنه يجب تع

 .في المنازعات
غير واضح، ويفهم منها  (i) 2.5.2.14وأضاف المهندس رشيد بأن البند  •

أن مشغل الشبكة هو الحكم النهائي بدون استثناء، فالبد من اإلشارة هنا 
إلزالة ) final(، إضافة إلى تعديل الجملة هنا بحذف آلمة 1.5للبند 

  .اإلشكال

زيان بأن يجب تعديل هذا البند بحيث يتضح أن .وأآد المهندس شافع و د •
مشغل الشبكة ليس هو الجهة الفاصلة النهائية الوحيدة في حالة 

 . المنازعات
 (i) 2.5.2.14وضح المهندس المهيزعي بأن الجملة األخيرة من البند  •

 مستخدم أن يترافع إلى  قانونيا، بل يحق ألي1.5التتعارض مع البند  
 ،يرض بالحل المقترح من مشغل الشبكة في أي موضوع آانالهيئة إذا لم 

 من  وهو في مرتبه أعلى من الكود،وهذا ما نص عليه نظام الكهرباء
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 .حيث التدرج التشريعي
وأضاف المهندس الفريح وفؤاد بأن مشغل الشبكة مصلحته حماية وحدات  •

  واستقرار واتزان الشبكة في جميع نقاط التوليد وجميع أجزاء النظام
 .التوصيل

وأضاف المهندس المهيزعي بأهمية التفريق بين آون القرار نهائي أو  •
قانوني، فالمقصود نافذ، فهذه لغة قانونية  مقصودة لذاتها في أي مستند 

لتظلم ا ةهنا أن قرار المشغل نهائي من حيث النفاذ ال من حيث عدم قابلي
 .، وهذا ما يتوافق مع الممارسة العالميةة المختصةمنه أمام الجه

وتم التصويت على طلب التعديل وآانت النتيجة بعدم قبول الطلب بغالبية  •
 ). صوت١٣ صوت من ٨( األصوات 

   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 600A08طلب 

وضح المهندس العيسى أن على مشغل الشبكة اتباع قواعد السالمة  •
ة بالمستخدم دائما في حالة عمله على معدات المستخدم، وأن البند الخاص

 من الكود، خصوصا في حالة 2.7.2.2 يتعارض مع البند 2.7.2.1
 .تداخل حدود شبكة المشغل مع شبكة المستخدم

وأآد المهندس فؤاد بأنه على مشغل الشبكة اتباع قواعد السالمة الخاصة  •
 .ل حدود شبكة المستخدمبالمستخدم دائما في حالة عمله داخ

وضح المهندس حامد بأن آال البندين يكمالن بعضهما، فالمشغل يجب  •
عليه اتباع قواعد السالمة الخاصة دائما، إال في حالة عمله في مناطق 

عالية الخطورة أو بجوار مواد سامة فإنه يتبع قواعد السالمة الخاصة به 
 .باإلضافة قواعد السالمة الخاصة بالمستخدم

، في )shall(إلى ) will(أضاف المهندس رشيد بأنه ينبغي تعديل آلمة و •
 . لتقوية العبارة وزيادة وضوحها2.7.2.2الجملة األخيرة من البند 

وأآد المهندس الفريح ونزار بأن آال البندين يضمنان سالمة جميع  •
 .األطراف

 ٩(وبعد ذلك تم التصويت على الطلب، وآانت اإلجابة بعدم قبوله  •
  ).١٣ات من أصو

عرض عن تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين شرآات إنتاج   -٤
  :الكهرباء

تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين زيان عرضا عن . قدم د
 وآيفية االستفادة منها ،األمريكية) Entergy(شرآات إنتاج الكهرباء لشرآة 

 وآيفية تفصيلهم إلجراءات .ية السعوديةفي سوق الكهرباء في المملكة العرب
التوصيل الخاصة بالتوليد عن تلك الخاصة بمشغل الشبكة، و تلك الخاصة 

ثم وضح متطلبات و شروط دراسة الجدوى لطلبات المستخدم، . بالمستخدمين
وأن للمستخدم حرية اختيار تاريخ التوصيل المناسب له، وللمشغل تعديل 

زيان متطلبات تفصيلية أثناء . لة الشبكة، ووضح دالتاريخ بما يتوافق مع حا
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  .، واإلجراءات ذات العالقة)System impact study(دراسة 

  :استعراض ومناقشة طلبات التعديالت على بعض بنود الكود  -٥
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 070A08طلب 

 2.3.1زيان بأن يتم إضافة فقرة في إجراءات التوصيل بالشبكة . اقترح د •
بحيث يرتب أولوية دراسة طلبات ) a queue system(لتأسيس نظام 

 .المستخدمين بحسب تاريخ تقديم الطلب
ووضح المهندس المهيزعي بأن الهيئة حاليا تعمل على إعداد اتفاقية  •

التوصيل وضوابطه التفصيلية، والتي ستناقش عدة مواضيع من ضمنها 
 ).قدم الخدمة على المستخدمتكاليف التوصيل، ومدته ، ومتطلبات رد م(

 الكود، يوضح بأن مشغل الشبكة 2.3.1.2وضح المهندس حامد بأن البند  •
سيعد اإلجراءات التفصيلية للتوصيل، وأن الكود ليس محال لها بل هو 

 .يوضح الخطوط العريضة لذلك
 تبين خطوات عامة 2.3.1.9 إلى 2.3.1.1زيان بأن البنود . وذآر د •

بد من توضيح آلية ضمان الشفافية في التعامل مع والتفي بالغرض، وال
جميع المستخدمين في الكود، ومن ذلك ضمان أولوية دراسة الطلب 

 .للمستخدمين الذين طلبوا التوصيل بنفس النقطة
يمكنهم التوصيل بحرية مع ) IPPs(وأضاف المهندس خالد بأن جميع  •

 ).queue system(، فال حاجة إلى نظام )open bids(الشبكة 
أضاف المهندس شافع بأن هناك أمور أهم من النظام المقترح في الوقت  •

 .الحالي، ألننا لم نصل للمرحلة التي نحتاجه فيها
أوضح المهندس نزار بأن ال يمنع من إضافة النظام المقترح إذا آان  •

 .ممكن التطبيق خالل مدة سنتين أو نحوها
 أصوات من ٧(بعدم قبوله وقد تم التصويت على المقترح، وآانت النتيجة  •

١٣( 
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 080A08طلب 

 من الكود إلى مكان 2.3.2زيان ضرورة اإلشارة في البند . وضح د •
 .نماذج وإجراءات التوصيل، والمستندات ذات العالقة

وضح المهندس حامد بأن نشاط النقل في الشرآة السعودية للكهرباء يقوم  •
جمع وتوحيد صياغة اإلجراءات والمواصفات حاليا بذلك، حيث يتم 

المذآورة في الكود وسيتم نشرها في موقع الكود على اإلنترنت بعد 
 .اعتمادها

 .على عدم قبول الطلب) ١٣ أصوات من ٩(وتم االتفاق باألغلبية  •
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 090A08طلب 

مقترح في  ويتم إضافة النص ال2.3.2.6زيان أن يحذف البند . طلب د •
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 .الطلب
 تغطي النص  2.3.4.9 إلى 2.3.4.7وضح المهندس أسامة بأن البنود  •

 .المقترح في الطلب، وال حاجة لتعديل الكود
زيان صحيح ولكن ليس . وضح المهندس شافع بأن النص المقترح من د •

في هذه الفترة من تطبيق الكود، ألن الشرآة السعودية للكهرباء الزالت 
 الحكومة، ولهذا ال يمكن أن تجبر الشرآة أي مستخدم تأخذ إعانات من

 .بدفع مبالغ باهضة لتعزيز الشبكة حتى يتم التوصيل لمنشأته
من الجملة ) disapprove(وضح المهندس رشيد بضرورة حذف آلمة  •

 واإلحالة إلى الشروط المذآورة في البنود 2.3.2.6األخيرة من البند 
 .كال الوارد إلزالة اإلش2.3.4.9 إلى 2.3.4.7

وأضاف المهندس الفريح بضرورة إيجاد معادلة لتقسيم تكلفة تعزيز  •
 .الشبكة على جميع المستفيدين منها، وال تكون التكلفة على مستخدم واحد

وأشار المهندس المهيزعي إلى ضرورة دراسة الطرق الممكنة لتعزيز  •
 .الشبكة وآيفية توزيع التكلفة على المستفيدين بشفافية

زيان بأن على مشغل الشبكة دراسة إمكانية التوصيل للمستخدم . دوأضاف •
أو ) reject(بأقل تكلفة ممكنه على المستخدم، وينبغي تجنب آلمات 

)disapprove ( لكي نشجع المستثمرين على الدخول في تطوير سوق
 .الكهرباء

فرعية لدراسة موضوع وأآد المهندس المهيزعي على أهمية إنشاء لجنه  •
كلفة تعزيز نظام النقل بين مقدم الخدمة و المستفيدين ورفع ما توزيع ت

 وأن الهيئة يسعدها أن تقدم أي ،تنتهي إليه اللجنة من توصيات إلى الهيئة
 .مساندة أو دعم بهذا الخصوص

 أصوات ٩(ثم تم التصويت على الطلب، وآانت النتيجة بعدم قبوله  •
 ).صوت١٣من
  :مكوأرا شرآة -لتوليد ا من 100A08طلب 

 من الكود، حيث أنه يجب إعالم (i) 2.3.4.2زيان بحذف البند. طلب د •
المستخدم  بالشرط الذي خالفه من أنظمة الكهرباء لكي يعدل طلبه، بدال 

 .من رفض طلبه بحجة أنه مخالف للنظام
 من الكود يوضح اإلشكال 2.3.4.7وضح المهندس حامد بأن البند   •

 تحديد التعديالت الالزمة لطلب العارض، ومن واجبات مشغل الشبكة
 وفقا (i) 2.3.4.2المستخدم لكي يتم قبوله، وتم إضافة هذا البند 

 .لمتطلبات المستشار القانوني للهيئة
وتم التصويت بعد ذلك على الطلب المقترح، وآانت النتيجة بعدم قبوله  •

 ) صوت١٣ صوت من ١٢(
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 110A08طلب 
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 من الكود، حيث أن ال يجب ذآر (ii) 2.3.4.3ن بحذف البندزيا. طلب د •
تفاصيل التعزيزات الالزمة للشبكة لقبول طلب المستخدم، بل يكون ذلك 

 ).offer of connection(في عرض التوصيل المقدم من المشغل
وضح المهندس حامد بأن التفاصيل المذآورة هنا ليست المقصودة بنطاق  •

للتعزيزات المطلوبة، وأن ) scope of work(العمل التفصيلي 
استشاري الهيئة القانوني أصر على تزويد المشترك بهذه المعلومات عند 

 .تقديم العرض له
وتم التصويت بعد ذلك على الطلب المقترح، وآانت النتيجة بعدم قبوله  •

 ) صوت١٣ صوت من ١١(
  : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 120A08طلب 

عباس ضرورة تعديل وقت التزامن المطلوب في اختبار سرعة ال. وضح د •
المذآور في ) Fast Start Capabilities Test(بدء تشغيل الوحدة 

 دقيقة حيث أن معظم ١٤دقائق إلى ١٠ من الكود من 4.9.7.10البند 
 دقيقة لتتزامن مع الشبكة، ١٤-١٣وحدات التوليد الغازية تحتاج إلى 

 .لوحدات البخارية والغازية لتوضيح البندويجب التفريق هنا بين ا
وأضاف المهندس النافعي بضرورة إزالة التعارض في الوقت المحدد من  •

 . دقيقة في التعريف الوارد في نهاية الكود١٥ دقائق في هذا البند و ١٠
وأوضح المهندس حامد بأن هذه المدة المذآورة هي للوحدات التي تدعي  •

، وال ينطبق على جميع )Fast Start(وتسجل بأنها سريعة البدء 
الوحدات وهذا يحدده متطلبات المشغل من التوليد، ومن لديه القدره على 

 .ذلك يسجل لهذه الخدمة
وأضاف المهندس أسامة بأن شبكة النقل بعد حصول أي عطل وتذبذب في  •

دقائق، وهذا ١٠في مدة ) 60Hz(التردد، فإنها يجب تعود لحالة اإلستقرار
ولتحقيق ذلك فيتم االستعانة . ول به في معظم دول العالمما هو معم

دقائق، أو بفصل ١٠بالوحدات التي تلتزم بالقدرة على التزامن خالل 
 .بعض األحمال

ووضح المهندس الزهراني بأن الطلب التعديل المقدم غير صحيح، حيث  •
أنه ينص على أن االلتزام بهذا البند يؤدي إلى تلف الوحدة، وهذا غير 

 .يح ألن هذه خدمة مطلوبة فقط من الوحدات الواعدة بااللتزام بهاصح
 .وتم االتفاق من الجميع على انسحاب الطلب •

  : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 130A08-016A08طلب 
تم تأجيلها لالجتماع القادم، لعدم حضور ممثلي التوليد بالغربية، والذين أثاروا 

  . هذه الطلبات

  :مناقشة آلية إعداد التقرير السنوي  -٦
م   د رق ى البن د إل دس حام ة، بضرورة ١٧أشار المهن ل إجراءات اللجن  من دلي

ه،                 شة المواضيع المقترحة ل ة، وتمت مناق ال اللجن تقديم تقرير سنوي عن أعم

حامد ونزار 
  وفائز وعلي
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د،             وتم اختيار مجموعة أعضاء للمشارآة في إعداد التقرير، وهم المهندس حام
 . وفائز وعليونزار

  :مناقشة إعداد محاضر االجتماع باللغة اإلنجليزية بدال من العربية  -٧
أن معظم النقاط التي يتم وضح ب و، المهندس الفريحهذا االقتراحقدم  •

 فإعداد المحضر ،مناقشتها في االجتماع تشمل مصطلحات انجليزية آثيرة
 .المحضريزية يسهل فهم لباللغة اإلنج

وأفاد المهندس المهيزعي بأن الهيئة غالبا ليس عندها اعتراض على هذا  •
االقتراح، واألولى إعداد المحضر باللغة العربية لتتماشى مع أنظمة الهيئة 

 .واحتياجاتها فيما يتصل بإعداد التقارير
زيان بأن إعداده باللغة العربية أفضل، حيث أن هذا يسهل . وأوضح د •

 .ر السنوي والمتضمن للنقاط المدرجة في المحاضرإعداد التقري
 هذا االقتراح، وآانت النتيجة توصي بإعداد المحضر التصويت علىو تم  •

  ). صوت١٣ أصوات من ٩(باللغة العربية 

  

 :مناقشة طلبات التعديالت على بعض بنود الكودكمال است  -٨
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 170A08-021A08طلب  

اع      تم االعتذا  اع         ،ر عن مناقشتها النتهاء وقت االجتم ا في االجتم يتم طرحه  وس
  .القادم

  

  :االجتماع القادم  -٩
اع            ة اإلجتم ة نهاي يس اللجن ن رئ د           ،عقب ذلك أعل ى عق اق األعضاء عل د اتف  بع

ادم  اع الق اع ال -االجتم و االجتم امس وه ة خ وم اال- للجن اء ي اريخ ربع  بت
ع   م، في ٢٥/٣/٢٠٠٩ الموافق   هـ٢٨/٣/١٤٣٠ ضافة من شرآة     مدينة ينب   باست

  .مرافق

  
  علي
خالد 

  السكرتارية

  :مايستجد من أعمال أخرى -١٠
/ المهندس) المستشار القانوني(اتفق جميع األعضاء على أهمية مشارآة  •

عبدالرحمن المهيزعي بشكل دائم في اجتماعات اللجنة آمراقب باإلضافة 
ماع بإيضاحاته القانونية إلى العضو الممثل للهيئة، حيث أنه أثرى االجت

مما ساهم في حسم آثير من المسائل بشكل فعال ، وآذلك نظرا للطبيعة 
القانونية للكود التي تستدعي شرح العديد من المسائل القانونية المرتبطة 

 .بالجانب الفني
  :الترجمة العربية لمسمى الكود •

ا لمحضر  تم رفع توصية اللجنة للهيئة وفقأوضح المهندس السقاف بأنه
آود (من لترجمة العربية لمسمى الكود االجتماع السابق، وذلك بأن تعدل ا

 و ورد استيضاح من الهيئة .)آود الشبكة السعودي ( إلى)النقل السعودي
) آود شبكة نقل الكهرباء السعودي( قد يكون من األنسب التغيير إلى هبأن

  
  المهيزعي
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اء عليه تم  وبن.حيث أن الشبكة بدون تعريف تشمل النقل والتوزيع
 : التصويت في االجتماع على عدة تسميات وهي

 ،آود النقل السعودي .١
  ،آود الشبكة السعودي  .٢
 ،آود شبكة النقل السعودي .٣
  ،آود شبكة نقل الكهرباء السعودي .٤
 .آود منظومة نقل الطاقة السعودي .٥

آود الشبكة : لمسمى)  أصوات٧(وآانت نتائج التصويت باألغلبية 
  .السعودي

 . لما أوصت به اللجنة سابقاوهو موافق
طلب األعضاء في شرآة أرامكو ومرافق وسابك والمؤسسة العامة  •

للتحلية بعقد ورش عمل تعريفية بالكود تستهدف موظفيهم في مختلف 
مناطق األعمال، وقد تم االتفاق على عقد ورشة عمل في مدينة ينبع 

 الشرآات والجبيل  وجده والظهران، وعلى األعضاء الممثلين في تلك
إرسال عدد مرشيحهم من الجهات التي يمثلوها، والموقع المقترح لعقد 

آما تم االتفاق . الورش إلى السكرتارية، ليتم إآمال الترتيبات الالزمة
  .م٢٠٠٩/ ٢٤/٣على تاريخ ورشة العمل القادمة في مدينة ينبع في 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شافع و زيان

  رشيد
  علي وخالد

  حالفري

  شكر وتقدير  
 ، على االستضافة الكريمة لالجتماعشرآة أرامكو الشكر والتقدير لجزيلقدم أعضاء اللجنة 

  .وحفاوة االستقبال والضيافة

 
  

  حامد عبداهللا السقاف

  
رئيس اللجنة اإلشرافية لكود النقل 

  السعودي
  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

 المشارآينصورة لجميع األعضاء و
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  ٢امللحق 
قرارات احملافظ لتشكيل اللجنة
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   ٣ امللحق
طلبات االستثناءات التي متت مناقشتها
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Appendix II 

Form for seeking derogation from the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by: 
Shafi Zeitoun
Saudi Aramco

Date of 
Submission:
25 August 2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08D001

Detail of the Applicant: 
Name, signature, and official stamp: Address (including phone, fax, and 

email) 

Saudi Aramco Dhahran LIP bldg 3150
(03) 872-9694 

e-mail: S.ZEITOUN@ARAMCO.COM

  
Sections(s)/clauses of the Code from which Derogation is being sought:
Various subsections out of Chapter 4 ( Operating Code) relevant to the operation 
and maintenance of SA and its 3rd Party cogeneration plants including generation 
testing capacities requirements as mandated by subsection # 4.9.7 and the release 
of  generation units from the network  as stipulated in subsection 4.3.4.12

Reason(s)/justification for seeking the requested Derogation (clearly state the 
reasons for requesting the Derogation also including the information required in 
section 1.11 of the Grid Code for seeking Derogations. Attach additional supporting 
information, if necessary): 

SA and its 3rd party cogeneration plants are operated and maintained in 
accordance with internal procedures governed by company internal requirements 
for steam and power. 

Implications if the request is denied: 

Saudi Aramco will be hindered from operating and maintaining its cogeneration 
units including the 3rd party in the most optimal way to meet the company’s 
requirements and obligations.

Requests should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa

 



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 

Appendix II 

Form for seeking derogation from the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Name
GTS, SEC – WR

Date of 
Submission:
15.09.2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08/D/002

Detail of the Applicant: 
Name, signature, and official stamp:
Dr. Abdullah Al-Abbas
Saudi Electricity Company (Generation)

Address (including phone, fax, and 
email):

Sections(s)/clauses of the Code from which Derogation is being sought:
 

2.4.2 
Frequency Variations 

Reason(s)/justification for seeking the requested Derogation (clearly state the 
reasons for requesting the Derogation also including the information required in 
section 1.11 of the Grid Code for seeking Derogations. Attach additional 
supporting information, if necessary): 
The justification for such revision is the Under-Frequency settings for generators 
protection. Most of the generators have Under-Frequency settings of 58.2 Hz and, 
therefore, will be off the bar at this frequency level. These settings are set by the 
OEM of generators and thus cannot be changed.
More-over the under-frequency (load shedding setting) for SEC-WR starts from 
59.5 Hz.
That means at this frequency the load will be shed to improve the system 
frequency.
Even in USA, in various regions the under frequency (load shedding) setting starts 
from 59.3 Hz. Attached herewith please find the under-frequency setting of various 
regions in North America.
We therefore feel that this setting of 57.0 Hz may please be revised. 
Implications if the request is denied:
We believe that the generation can not guarantee the operation of the power 
system for the duration as mentioned in SAGC. It is because of the fact that most 
of the GT units will go out of system or trip at this level of frequency.

Requests should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa
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Appendix II 

Form for seeking derogation from the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Name
GTS, SEC – WR

Date of 
Submission:
15.09.2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08/D/003

Detail of the Applicant: 
Name, signature, and official stamp:
Dr. Abdullah Al-Abbas
Saudi Electricity Company (Generation)

Address (including phone, fax, and 
email):

Sections(s)/clauses of the Code from which Derogation is being sought:
 

2.4.3 
Voltage Variations 

 
Reason(s)/justification for seeking the requested Derogation (clearly state the 
reasons for requesting the Derogation also including the information required in 
section 1.11 of the Grid Code for seeking Derogations. Attach additional 
supporting information, if necessary): 

The justification for such revision is that the +10% Over-Voltage settings are on 
higher side and most of the GE Units will trip by reaching to this level. Therefore, 
+10% over-voltage for 30 minutes cannot be achieved. The over-voltage settings 
are adopted by the OEM and cannot be changed. 
We therefore suggest that 108% level will be the more practical approach. At-least 
the timings should be reduced.

Implications if the request is denied:

We believe that the generation can not guarantee the operation of the power 
system for the voltage level specially the duration as mentioned in SAGC. 
Because most of the GE units will go out of circuit creating problems for the 
system stability. More-over such a level of overvoltage for such a long time can 
stress the older units.

Requests should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa
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Appendix II 

Form for seeking derogation(s) from the Saudi Arabian Grid Code 

Submitted by:
Deliverer 
GTS, SEC – WR

Date of 
Submission:
15.09.2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08/D/004

Detail of the Applicant: 
Name, Signature, and official  stamp:
Dr. Abdullah Al-Abbas
Saudi Electricity Company (Generation)

Address (including phone, fax, and 
email): 

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed derogation:

2.5.2 
Protection Equipment/Schemes 

Brief description of the proposed derogation:

 Pole Slip protection is not available for most of the generators and needs to be 
discussed. 

 Back-up protection is not available on some of the generators; especially 
those having old electro-mechanical protection relays and hence the 
protection scheme has to be modified for implementation of back-up 
protection on the generators. 

 
Justification of the proposed derogation (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

The protection system as installed on the generators has been approved and 
tested by the OEM of generators and as such they have deemed it sufficient to 
protect the generators from each type of ensuing fault. However, to have more 
reliability and security of the system and to cope with the SAGC requirements, we 
have to install this protection on the generators. This has to be discussed with TSP 
before implementation. Flexibility in SAGC should be made till this protection is 
incorporated on the units. However this indeed is a very difficult task. 

Implications if the proposed derogation is not accepted:

The generation has no implication if the said modification is not accepted.

Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa
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 ٤امللحق 
 طلبات التعديالت التي متت مناقشتها
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Appendix I 
Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 

Code 
Submitted by:
Deliverer
Shafi Zeitoun
Saudi Aramco 

Date of 
Submission:
25 Aug 2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08A001

Detail of the Applicant: 
Name, Signature, and official stamp: Address (including phone, fax, and 

email):
Saudi Aramco Dhahran LIP bldg 3150
(03) 872-9694 
e-mail: S.ZEITOUN@ARAMCO.COM

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification: 
Section #1 ( General), Section 1.16.1 

Brief description of the proposed modification: 

1. Section # 1 General: Include definition of captive cogeneration as defined by 
ECRA
2. Section # 1.16.1: Revise to state that in the event of conflict between the provision 
of the Grid Code and contract or agreements between the TSP and/or ECRA and a 
User, the provision of the standing contract or agreement shall govern. 
3. Section 3.3.1.2: Revise to give the users the right to review the requirements for 
users to modify or install new plants or apparatus  
Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for proposing 
the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

1. For section 1 General: Captive cogeneration facilities are recognized but ECRA 
but not the Grid Code
2. For section 1.16.1:.Various derogations were granted by ECRA and contained 
within the issued ECRA Licensing Agreement with SA. Such agreement should take 
precedence over the relevant sections of Grid Code whenever there is a conflict 
between the two
3. For section 3.3.1.2: This section impose additional cost on users and new 
projects and thus users should review and agree on these requirements 
Implications if the proposed modification is not accepted: As currently stated in 
section 1.16.1 the Grid Code provisions govern in the event of conflict with a contact 
or agreement with TSP or ECRA. This will undermine contracts or agreements 
between users, TSP and ECRA and will lead to dispute. 

For section 3.3.1.2, requiring users to install new plants or apparatus may adversely 
impact the project economics and lead to project cancellation unless users are 
involved in this process.
Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa

Appendix I 
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Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer
Dr. Abdullah Al-Abbas
Saudi Electricity 
Company 
(Generation) 

Date of 
Submission:

15/09/2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08A004

Detail of the Applicant: 
Name, Signature, and official stamp:

Abdallah M. Al-Essa

Address (including phone, fax, and 
email):
Tel : 4032222 Ext. 18199
Mob: 0503246585
E-mail: AMESSA@SE.COM.SA

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification:
Clauses clause 2.5.1.1 and clause 2.5.2.9

Brief description of the proposed modification: 
It seems that clause 2.5.1.1 and clause 2.5.2.9 contradicts each other. As the 
connection point is not specified, it can be other than isolating devices (such as 
isolating switch or circuit breaker), this code shall specify connection point clearly.

Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

There will be miss understanding of the connection point as may somebody  
understand the connection point as any things for example contactor or cable or 
other equipments

Implications if the proposed modification is not accepted:

Not clear for connection points 

Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa
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Appendix I 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer
Dr. Abdullah Al-Abbas
Saudi Electricity 
Company 
(Generation) 

Date of 
Submission:

15/09/2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08A005

Detail of the Applicant:  
Name, Signature, and official stamp:

Abdallah M. Al-Essa

Address (including phone, fax, and 
email):
Tel : 4032222 Ext. 18199
Mob: 0503246585
E-mail: AMESSA@SE.COM.SA

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification:
Clause 2.5.2.14 (i) 

Brief description of the proposed modification: 
Why should the TSP be the final deciding authority in case of dispute and not a 
third party?

Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

The third party can judge the dispute between transmission , generation , and 
distribution  

Implications if the proposed modification is not accepted:
 

Some issues may not be closed as a result of not having a third party.

Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa
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Appendix I 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer
Dr. Abdullah Al-Abbas
Saudi Electricity 
Company 
(Generation) 

Date of 
Submission:

15/09/2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08A006

Detail of the Applicant: 
Name, Signature, and official stamp:

 
Abdallah M. Al-Essa

Address (including phone, fax, and 
email):
Tel : 4032222 Ext. 18199
Mob: 0503246585
E-mail: AMESSA@SE.COM.SA

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification: 
Clause 2.7.7.1 

Brief description of the proposed modification: 
 

Clause 2.7.7.1 the TSP shall follow the user safety rules in all cases.

Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

Implications if the proposed modification is not accepted:

 

Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa
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Appendix I 
 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer 
Mahmoud B. Zayan

Date of Submission:

September 15, 2008

Registration No. (to be 
assigned by GCSC Secretariat): 

08A007 
Detail of the Applicant: Member of GCSC
Name, Signature, and official stamp:

Mahmoud Bahi El-Din Zayan

Address (including phone, fax, and 
email): Dhahran Heights Bldg. 9155, 
Room R48, Saudi Aramco, Dhahran, 
31311, Tel: +966 3 876 – 0299
Tel: +966 3 876 - 0319

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification: 
2.3.1.10 (proposed new section) 

Brief description of the proposed modification: 
The TSP shall establish a queue system where each generation interconnection 
request is assigned a queue number based on the order of receiving the 
interconnection request. The queue system shall be web-based accessible to all 
Users. The system need not reveal identity of Users, but should list basic information, 
such as request date, connection point, voltage level, added generation capacity 
(MW), in-service date and current status of request. Grid Impact Studies will be 
performed in the order established by the queue.
Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary): 
In the US, the queue system is mandated by FERC order 888. Under such system all 
Users know their position in the queue. This is important because, for example, when 
two generators want to connect to the same point on the Grid, the first User in the 
queue may not have an adverse impact on the transmission system, but the second 
may overload some of the transmission lines, and hence costs of necessary upgrades 
may differ between the two based on their impact. Having a queue system is essential 
to provide new entrants with information they need to determine the feasibility of 
connecting to a particular location on the grid. It also projects transparency to all 
participants, and instill confidence in the system. Additionally, it is very important in 
determining when to add potential generators to the TSP’s power system base case 
model.
Implications if the proposed modification is not accepted: 
Adding generation units belonging to a User ahead in the queue to the base case 
model may alter the impact on the transmission system of all the other units farther 
down in the queue. Typically units belonging to Users who signed an Interconnection 
Agreement are only added to the short circuit and stability models, whereas 
generators who signed a Transmission Service Agreement are added to the load flow 
model. Consideration should also be given to account for Users ahead in the queue 
who may cancel their project later on? The point here is these issues can be very 
complex and procedures for handling every little detail have to be outlined and 
documented in the standard generation interconnection agreement.
Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa

 



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 

Appendix I 
 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer 
Mahmoud B. Zayan

Date of Submission:

September 15, 2008

Registration No. (to be 
assigned by GCSC Secretariat):
08A008

Detail of the Applicant: Member of GCSC

Name, Signature, and official stamp:

Mahmoud Bahi El-Din Zayan

Address (including phone, fax, and 
email):

Dhahran Heights Bldg. 9155, Room 
R48
Saudi Aramco
Dhahran, 31311
Tel: +966 3 876 – 0299
Tel: +966 3 876 - 0319

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification: 
 

2.3.2 
Brief description of the proposed modification: 

The TSP should have separate and standardized documents containing required 
forms to secure a generation interconnection and detailing the steps and 
procedures for requesting interconnections which applies uniformly to all entities 
requesting interconnection to the grid.

Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

This section is much too simple for handling all procedures required to secure an 
interconnection to the Grid. The TSP should have separate and standardized 
documents containing all forms required to secure a generation interconnection 
and detailing the steps and procedures for requesting interconnections which 
applies uniformly to all entities requesting interconnection to the Grid.

Implications if the proposed modification is not accepted:

The current format of all-in-one document does not fully answer all the questions 
and does not provide details of all requirements and procedures. This will lead to a 
lot of confusion and opens the door for varying interpretations and repeated 
requests for clarifications by Users.
Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa

 



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 

Appendix I 
 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer 
Mahmoud B. Zayan

Date of Submission:

September 15, 2008

Registration No. (to be 
assigned by GCSC Secretariat):
08A009

Detail of the Applicant: Member of GCSC

Name, Signature, and official stamp:

Mahmoud Bahi El-Din Zayan

Address (including phone, fax, and 
email): Dhahran Heights Bldg. 9155, 
Room R48, Saudi Aramco, Dhahran, 
31311, Tel: +966 3 876 – 0299, Tel: 
+966 3 876 - 0319

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification: 
2.3.2.6 

Brief description of the proposed modification: 
“If the Grid Impact Study indicates that the : Delete whole paragraph and replace with

proposed User Development will (or may) result in the degradation of the Grid, the 
study report will determine the modifications and upgrades necessary to maintain 
system integrity and reliability. The report will also provide a high level cost estimate of 
such modifications. If certain modifications were deemed necessary to maintain short 
circuit levels or system transient stability, then said modifications are considered 
mandatory. Whereas, if certain modifications were deemed necessary to alleviate 
loadflow or thermal limit violations on the TSP’s network, then those modifications are 
considered optional. If the User declined to pay for the mandatory upgrades, the TSP 
may disapprove the User’s application. Though, the User may elect to decline paying 
for the optional upgrades, the TSP will have the right to curtail the User’s power 
injection into the Grid to avoid overloading the Transmission network.

Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):
Determination of adverse effect on the Grid is done through the Grid Impact Study, 
and that is the one way to determine if the reliability and integrity of the Grid is 
preserved. It suffices to say that if the User declined the optional upgrades, then the 
User may not be able to utilize the full capacity of his generation which will affect 
User’s Return on Investment. It should be noted also that method of recovery and 
distribution of upgrade costs amongst Users should be explained and provided by the 
TSP. For instance, many utilities consider the upgrade costs to be earned credit that 
the User can use for future transmission service/tariffs because, at the end, the TSP 
will own the wires, not the User who paid upfront for the upgrades! 
Implications if the proposed modification is not accepted:
There is no need to create disputes over whether or not an Interconnection 
request is likely to degrade the Grid because the Grid Impact Study will bear that 
out. 

Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa

 



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 

Appendix I 
 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer 
Mahmoud B. Zayan

Date of Submission:

September 15, 2008

Registration No. (to be 
assigned by GCSC Secretariat):
08A010

Detail of the Applicant: Member of GCSC

Name, Signature, and official stamp:

Mahmoud Bahi El-Din Zayan

Address (including phone, fax, and 
email):

Dhahran Heights Bldg. 9155, Room 
R48
Saudi Aramco
Dhahran, 31311
Tel: +966 3 876 – 0299
Tel: +966 3 876 - 0319

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification:
 

2.3.4.2 
Brief description of the proposed modification: 

 
Delete item (i): 

 
Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

If there is any provision in the Electricity Law that could be breached as a result of 
the User Development, then it should be stated in the Grid Code, since all Users 
are bound by the Grid Code. Inserting such language gives the TSP absolute 
authority and scares Users since it introduces undue risk on their investment. If 
there are any risks resulting from the new Interconnection or modifications 
proposed by the User, it will be revealed by the Grid Impact Study and subsequent 
studies. Based on the results of these Studies, the TSP can present a list of 
modifications and upgrades (with cost estimates) required to maintain system 
integrity, and if the User is willing to pay up front to cover the upgrade costs, then 
why should there be any objection. Need to have a transparent open access 
system to encourage investors and IPPs to come in and participate in the growth 
of the Kingdom’s electricity infrastructure.
Implications if the proposed modification is not accepted:

Such vague statements discourage new entrants and places undue risks on 
investments.

Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa

 



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 

Appendix I 
 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer 
Mahmoud B. Zayan

Date of Submission:

September 15, 2008

Registration No. (to be 
assigned by GCSC Secretariat):
08A011

Detail of the Applicant: Member of GCSC

Name, Signature, and official stamp:

Mahmoud Bahi El-Din Zayan

Address (including phone, fax, and 
email):
Dhahran Heights Bldg. 9155, Room 
R48, Saudi Aramco, Dhahran, 31311
Tel: +966 3 876 – 0299
Tel: +966 3 876 - 0319

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification:
2.3.4.3 (ii) 

Brief description of the proposed modification: 
:Delete section 

Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):

As stated earlier, modifications and upgrades and their costs are direct results of 
the Grid Impact and Facilities Studies that will be presented to, and agreed upon 
by, the User. The User typically performs his own parallel study so those studies 
will have to stand on their own technical merits. The TSP is required to come up 
with a method for cost allocation of upgrades deemed necessary to alleviate 
problems caused by the addition/modification of a User’s facility. Additionally, the 
studies will have to show that these problems did not exist prior to the 
addition/modification of User’s facility. This process needs to be transparent 
because a User paying for a transmission upgrade will not own that line, and terms 
of repayment has to be outlined; for example, be used as credit for future 
transmission service. The premise is, the TSP will always own the wires, but the 
User is advancing the payment for the upgrades to be able to inject power into the 
grid within the desired timeframe. If other Users, applying to inject power near the 
same connection point, are also contributing to same violation, then the cost of 
upgrades has to be proportionally allocated amongst all such Users.
Implications if the proposed modification is not accepted:

It projects a mindset that the TSP has absolute authority over the Interconnection 
process. What if the modifications contained in the “Offer” are not supported by the 
Grid Impact Study?
Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa

 



  سعودينقل الشرافية لكود الاللجنة اإل
Grid Code Supervisory Committee  

 

 

Appendix I 

Form for seeking amendment(s) in the Saudi Arabian Grid 
Code 

Submitted by:
Deliverer
Dr. Abdullah Al-
Abbas
SEC (Generation) 

Date of 
Submission:

15/09/2008

Registration No. (to be assigned 
by GCSC Secretariat):
08A012

Detail of the Applicant: 
Name, Signature, and official stamp:

Abdallah M. Al-Essa

Address (including phone, fax, and 
email):
Tel : 4032222 Ext. 18199
Mob: 0503246585
E-mail: AMESSA@SE.COM.SA

Sections(s)/clauses of the Code to be affected by the proposed modification: 
Clause 4.9.7.10 

Brief description of the proposed modification: 
Clause 4.9.7.10 fast start capability test, the units shall have the capability to start 
up and synchronize with the grid within 10 minutes. As per the design of the 
different types of gas turbine units, 10 minutes is considered short.  Start up times 
is normally around 13 to14 minutes for most of the units while the steam turbines 
take hours.

Justification of the proposed modification (clearly state the reasons for 
proposing the modification. Attach additional supporting information, if necessary):
This issues (fast start capability) not directly belong to generation as they take 
recommendation from manufacturer and they can not force machine to harmful 
operations and resulting damage to generation machines. 

Implications if the proposed modification is not accepted:
Force generation units to fast start beyond their capability may damage the units 

Proposals should be submitted to GCSC Chairman at the following address:
Transmission Regulation Department, TBU Building (B), Second Floor, Al-Marooj
P.O. Box: 57, Riyadh 11411. 
Tel: (01) 4087510;  Fax: 4087511; Email: APTRGMG@se.com.sa



  
  

 

 

    



  
 
 
  

  
   

  
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secretariat 
Grid Code Supervisory Committee 

Al-Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
http://www.ecra.gov.sa/GCSC/Index.htm 
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