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    : االجتماعمدة
     ظهرا٣:٠٠ ــ  صباحًا٨:٣٠  :الساعةمن 

  :الراعي  : الموقع
  السعوديةأرامكو شرآة   قاعة االجتماع بمرآز البحوث والتطوير – هرانظال 

    : أجندة االجتماع
  مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١
 ا من نشاط التوليد بالشرآة السعودية للكهرباءاعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة مسبق  -٢

08D002-08D004  
  ).طلبات٦(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
  .مناقشة إعداد محاضر االجتماع باللغة اإلنجليزية بدال من العربية  -٨
  مكان اجتماع اللجنة القادم/تحديد موعد  -٩
  ما يستجد من أعمال أخرى -١٠

        :)عضاءاأل(الحضور
  رئيس اللجنة  الشرآة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. 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  سعوديةشرآة أرامكو ال  محمود بهي الدين زيان. د  -٤
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  نزار محمد سعيد الخنيزي. م  -٥
  نشاط النقل  شرآة مرافق  علي أحمد الشبيلي. م  -٦
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يحيى الزهراني. م  -٧
  توزيعنشاط ال  الشرآة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -٨
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -٩
  نشاط التوزيع  شرآة مرافق  خالد حذيفه النافعي. م -١٠
 آبار المشترآين  شرآة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م -١١
        :بدالءال
  مالمنظ  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  عبدالرحمن محمد المهيزعي. م  -١
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  العبد القادرمحمد فؤاد . م  -٢
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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 اللجنةراجعة تم م
د ) ١ ق بتحدي ا يتعل ةفيم دة زمني تثناء م اد م، )Derogation(لالس المهيزعي .أف

د      تثناء                1.11.10بأنه وفقا للبن دة لكل اس د م ى تحدي إن األول ود ف  وحال   ، من الك
تثناء مرت    دة االس ون م ددة تك دة مح ى م نص عل دم ال ل  ع صة لك دة الرخ ة بم بط

دة     ،محطة على حدةبحيث ينتهي االستثناء بانتهاء مدة الرخصة للمحطة            وتحدد م
رض   تثناء بغ ود         االس د الك زام ببن سنى االلت ي يت ة لك ة آافي رة انتقالي اء فت إعط

دة         . المذآور في طلب االستثناء    د الم ا     وبهذا فإن على مقدم الطلب تحدي  التي يراه
تثناء     لوحظ  وإذا  . نة وترفع توصيتها للهيئة    ثم تدرسها اللج   ،آافية تكرر طلب االس

ين د مع ن بن د لكي   م ك البن ديل ذل ة تع درس اللجن ذا يقتضي أن ت إن ه ضمن  ف ن
  .تطبيق الكود بشكل فعال

اد م) ١ صة ب   . أف ة المخت أن الجه ي ب ةالمهيزع ديلم بوقت الهيئ ط تع ة  راب اللجن
ا اإل  الموجود على م  كود النقل السعودي  اإلشرافية ل  ا    لوقعه ي ليتضمن رابط كترون

ود ال     للجن شامًال ل ة اإلشرافية لك سعودي  نق ق ب        ال ا يتعل ا  وآل م ا    و ،أعماله ك آم ذل
  .٠٦/٠٥/١٤٢٩ وتاريخ ٣٥/٤٢٩ نص عليه قرار معالي محافظ الهيئة برقم

 ،إلستثناء الممنوح ألرامكو ليس خاصا بها المهندس المهيزعي بأن اوضحأ )٢
تحقق فيه مسوغات االستثناء التي تحققت في شرآة بل يحق لكل مرخص له ت

تم  آما  ،لكودلأرامكو على حد سواء أن يقدم طلب اإلستثناء إلى اللجنة اإلشرافية 
 في السجل الوطني على ،رامكو مع اإلستثناءات الممنوحة لهاأنشر رخصة 
الرخصة رابط  (موقع الهيئة

htm.text%20licen/registry/sa.gov.ecra.www://http( .  
بعقد   نشاط النقل بالشرآة السعودية للكهرباءاميقبأفاد المهندس السقاف ) ٣

في السعودية للكهرباء موظفي الشرآة  استهدفتعمل تعريفية بالكود ورش 
الغربية ماثلة في المنطقة سيليها ورش م المنطقة الشرقية و ومنطقة الوسطىال

  .للشرآات والمؤسسات األخرى  ورش مماثلةبعد ذلكآما ستعقد  ،والجنوبية

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السقاف

        :الضيوف
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  عبداهللا العيسى.م  -١
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  أسامة السيد. م  -٢
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية   اد الرقبانعم. م  -٣
      :ابالغي

بعذرمع وجود (فائز الجابري . م  -١
  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  )بديل

بعذر مع وجود (محمد الطاهر. م  -٢
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  )بديل
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اعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة مسبقا من نشاط التوليد بالشرآة   -٢
  :08D002-08D004السعودية للكهرباء

نعين مستمرة للحصول على بأن االتصاالت مع المصالعباس . أفاد د −
المراسالت ف  .موجودةلوحدات ال حدود التشغيل اآلمن لإيضاحاتهم بخصوص

ومن المالحظ أن جميع . )ABB, GE, Alstom (مع شرآاتمستمرة 
 ومن ، من الكود2.4.2بند ال ال تتفق مع  في المنطقة الغربيةABBوحدات 

 .الصعب عمل استثناء لكل وحدة على حدة
مع طلب الزهراني على ضرورة ذآر تبريرات قوية س الفريح ووأآد المهند −

  .االستثناء
بحيث إذا انطبقت  ،محددةوضع قائمة شروط تأن  واقترح المهندس النافعي −

 . مباشرةوحدة فإنها تعطى استثناء أي على 
االستثناء آامال وبالصياغة  بأهمية تعبئة نموذج وأضاف المهندس علي −

 .المطلوبة
 فإنه  على الجميعه تطبيقاليمكن  بأن أي بند في الكودفؤاد وأوضح المهندس −

 . منهممكن التطبيق فيطلب استثناءصحيح و وإذا آان البند ،يجب تعديله
 متحفظة جًداضعون إعدادات يح بأن بعض المصنعين يروأضاف المهندس الف −

 وفي الحقيقة يمكن ،للمحافظة على معداتهم على حساب الشبكةلوحداتهم 
 . حتى للوحدات القديمةتاإلعدادالك تعديل ت

لتدعيم طلب مواصفات عالمية إلى بضرورة اإلحالة زيان . وأضاف د −
 . ذلك بدال من ذآر أسباب مجردة مناالستثناء

المصنعين عادة يهتمون بحماية وحداتهم بينما بأن وأوضح المهندس النافعي  −
م توافق  عد وهذا هو سبب،مشغلي الشبكة يهتمون بحماية الشبكة آكل

 .إعدادات آثير من الوحدات مع الحدود المذآورة في الكود
وأشار المهندس المهيزعي والمهندس عماد إلى أهمية تشكيل لجنة فرعية  −

 Frequency and Voltage(  والفولتيةفنية لدراسة حدود التردد
limits(المقدمة للجنة الفنية ودراسة التبريرات . 

إلى أسست من أجل هذا وال حاجة ة اإلشرافية وعقب المهندس حامد بأن اللجن −
 . لجنة مستقلة من أجل ذلكتشكيل

القضايا إال إذا بأنه ال يلزم الرجوع للمصنع في جميع وأوضح المهندس فؤاد  −
 .يؤثر على أمان الشبكةاالستثناء آان 

 .نحها استثناءمه اليكفي لميالوحدة قدآون وأوضح المهندس الفريح بأن  −
إرفاق إلى باإلضافة  تحديد الوحدات بضرورةامد النقاش وختم المهندس ح −

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

 وأشار بأن تبقى ،)التوليد الفنية بالنسبة للتوليد في الشرآة السعودية للكهرباء
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  .وليد معلقة لحين إآمال متطلبات االستثناءطلبات الت

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

   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 500A08طلب 
بكة والمستخدم العباس أنه في حالة حصول خالف بين مشغل الش. دوضح  −

 وال يكون قرار المشغل هو ،فإنه يجب تحكيم الهيئة أو أي جهة محايدة
من  (i) 2.5.2.14 آما هو مذآور في البند ،الحاسم والنهائي في هذه الحالة

 In case of a dispute between any(ةجمل و يجب إزالة الالكود
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 فإنه  −

 ألن آليهما يوضحان آيفية الفصل في ، من الكود1.5يجب تعديل البند 
 .المنازعات

 ويفهم منها أن ،غير واضح (i) 2.5.2.14وأضاف المهندس رشيد بأن البند  −
 فالبد من اإلشارة هنا للبند ،ة هو الحكم النهائي بدون استثناءمشغل الشبك

  .إلزالة اإلشكال) final( إضافة إلى تعديل الجملة هنا بحذف آلمة ،1.5
زيان بأن يجب تعديل هذا البند بحيث يتضح أن . شافع و دوأآد المهندس −

  .تالوحيدة في حالة المنازعا  النهائيةالفاصلة هو الجهة  ليسمشغل الشبكة
 (i) 2.5.2.14من البند بأن الجملة األخيرة وضح المهندس المهيزعي  −

أن يترافع إلى الهيئة يحق ألي مستخدم  بل ، قانونيا1.5 التتعارض مع البند 
 وهذا ما ،يرض بالحل المقترح من مشغل الشبكة في أي موضوع آانإذا لم 

يث التدرج  من ح وهو في مرتبه أعلى من الكود،نص عليه نظام الكهرباء
 .التشريعي

وحدات وأضاف المهندس الفريح وفؤاد بأن مشغل الشبكة مصلحته حماية  −
بكة في جميع نقاط  الش واتزانالتوليد وجميع أجزاء النظام  واستقرار

 .التوصيل
 ،أو نافذة التفريق بين آون القرار نهائي وأضاف المهندس المهيزعي بأهمي −

قانوني، فالمقصود هنا أن  ي أي مستند مقصودة لذاتها ففهذه لغة قانونية 
لتظلم منه أمام ا ةقرار المشغل نهائي من حيث النفاذ ال من حيث عدم قابلي

 .، وهذا ما يتوافق مع الممارسة العالميةالجهة المختصة
 بغالبية بعدم قبول الطلب وآانت النتيجة  التعديل على طلبوتم التصويت −

 .) صوت١٣ من صوت ٨( األصوات 
   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 600A08طلب 

 اتباع قواعد السالمة الخاصة مشغل الشبكةأن على العيسى المهندس وضح  −
 2.7.2.1  وأن البند،المستخدمعلى معدات  في حالة عملهدائما بالمستخدم 
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شبكة  خصوصا في حالة تداخل حدود ،من الكود 2.7.2.2 بندتعارض مع الي
 .المستخدمشبكة المشغل مع 

مشغل الشبكة اتباع قواعد السالمة الخاصة على وأآد المهندس فؤاد بأنه  −
 . المستخدمشبكة داخل حدودبالمستخدم دائما في حالة عمله 

 فالمشغل يجب عليه ،ين يكمالن بعضهما آال البندوضح المهندس حامد بأن −
الية  إال في حالة عمله في مناطق ع، دائمااتباع قواعد السالمة الخاصة

 به باإلضافة الخاصةيتبع قواعد السالمة الخطورة أو بجوار مواد سامة فإنه 
 . بالمستخدمالخاصةقواعد السالمة 

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

.آال البندين يضمنان سالمة جميع األطراف بأن ارونزلفريح المهندس اوأآد  −
 أصوات ٩(قبوله  وآانت اإلجابة بعدم ،وبعد ذلك تم التصويت على الطلب −

  .)١٣من 

عرض عن تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين شرآات إنتاج   -٤
  :الكهرباء
ل بين شرآات تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيزيان عرضا عن . قدم د

 وآيفية االستفادة منها في سوق ،األمريكية) Entergy(إنتاج الكهرباء لشرآة 
وآيفية تفصيلهم إلجراءات التوصيل  .الكهرباء في المملكة العربية السعودية

 . تلك الخاصة بالمستخدمينو ، عن تلك الخاصة بمشغل الشبكةالخاصة بالتوليد
 وأن للمستخدم ،ات المستخدمى لطلبشروط دراسة الجدومتطلبات و ثم وضح 

 وللمشغل تعديل التاريخ بما يتوافق مع ،التوصيل المناسب لهحرية اختيار تاريخ 
 System(زيان متطلبات تفصيلية أثناء دراسة .  ووضح د،حالة الشبكة

impact study(،واإلجراءات ذات العالقة .  

  

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

 2.3.1 فقرة في إجراءات التوصيل بالشبكة ن يتم إضافةأزيان ب. داقترح  −
بحيث يرتب أولوية دراسة طلبات  )a queue system(تأسيس نظام ل

 . تاريخ تقديم الطلبالمستخدمين بحسب
 اتفاقية التوصيل هندس المهيزعي بأن الهيئة حاليا تعمل على إعدادووضح الم −

تكاليف  ( والتي ستناقش عدة مواضيع من ضمنها،وضوابطه التفصيلية
 ). ومتطلبات رد مقدم الخدمة على المستخدم، ومدته ،التوصيل

 يوضح بأن مشغل الشبكة ، الكود2.3.1.2وضح المهندس حامد بأن البند  −
 وأن الكود ليس محال لها بل هو يوضح ،التفصيلية للتوصيل اإلجراءاتسيعد 

 .الخطوط العريضة لذلك
 تبين خطوات عامة 2.3.1.9 إلى 2.3.1.1زيان بأن البنود . وذآر د −
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مع جميع ضمان الشفافية في التعامل توضيح آلية  والبد من ،الغرضوالتفي ب
خدمين تلمسضمان أولوية دراسة الطلب ل ومن ذلك ،المستخدمين في الكود

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

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

 .ه فيهااج ألننا لم نصل للمرحلة التي نحت،الحالي
ال يمنع من إضافة النظام المقترح إذا آان ممكن  بأن نزارأوضح المهندس  −

 .سنتين أو نحوهاالتطبيق خالل مدة 
 أصوات من ٧( وآانت النتيجة بعدم قبوله ،ى المقترحوقد تم التصويت عل −

١٣( 
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 080A08طلب 

 من الكود إلى مكان نماذج 2.3.2ة في البند ضرورة اإلشارزيان . دوضح  −
 . والمستندات ذات العالقة،وإجراءات التوصيل

وضح المهندس حامد بأن نشاط النقل في الشرآة السعودية للكهرباء يقوم  −
 اإلجراءات والمواصفات المذآورة  صياغة حيث يتم جمع وتوحيد،بذلكحاليا 

 .دها بعد اعتماوسيتم نشرها في موقع الكود على اإلنترنتفي الكود 
 .على عدم قبول الطلب) ١٣ أصوات من ٩( باألغلبية وتم االتفاق   −

  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 090A08طلب 
 النص المقترح في  ويتم إضافة2.3.2.6أن يحذف البند زيان .  دطلب −

 .الطلب
 النص   تغطي2.3.4.9 إلى 2.3.4.7وضح المهندس أسامة بأن البنود  −

 . لتعديل الكود وال حاجة،المقترح في الطلب
 ولكن ليس في زيان صحيح. المهندس شافع بأن النص المقترح من دوضح  −

عودية للكهرباء الزالت تأخذ س ألن الشرآة ال،هذه الفترة من تطبيق الكود
 ولهذا ال يمكن أن تجبر الشرآة أي مستخدم بدفع مبالغ ،ةالحكومإعانات من 

 .ه لمنشأتباهضة لتعزيز الشبكة حتى يتم التوصيل
جملة من ال) disapprove(ضرورة حذف آلمة وضح المهندس رشيد ب −

البنود إلحالة إلى الشروط المذآورة في  وا2.3.2.6األخيرة من البند 
 . إلزالة اإلشكال الوارد2.3.4.9 إلى 2.3.4.7

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

الطرق الممكنة لتعزيز إلى ضرورة دراسة  هيزعيوأشار المهندس الم −
 .بشفافية وآيفية توزيع التكلفة على المستفيدين الشبكة
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زيان بأن على مشغل الشبكة دراسة إمكانية التوصيل للمستخدم .وأضاف د −
أو ) reject(آلمات  وينبغي تجنب ،بأقل تكلفة ممكنه على المستخدم

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

فرعية لدراسة موضوع  على أهمية إنشاء لجنه وأآد المهندس المهيزعي −
توزيع تكلفة تعزيز نظام النقل بين مقدم الخدمة و المستفيدين ورفع ما تنتهي 

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

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

 إعالم يجب حيث أنه ، من الكود(i) 2.3.4.2حذف البندبزيان . دطلب  −
 بدال من ،ة الكهرباء لكي يعدل طلبه من أنظمالشرط الذي خالفهالمستخدم  ب

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

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

 .مستشار القانوني للهيئةال
 ١٢( وآانت النتيجة بعدم قبوله ،التصويت بعد ذلك على الطلب المقترحوتم  −

 ) صوت١٣صوت من 
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 110A08طلب 

ذآر ال يجب  أن  حيث، من الكود(ii) 2.3.4.3زيان بحذف البند. طلب د −
بل يكون ذلك في  ،م طلب المستخدلتفاصيل التعزيزات الالزمة للشبكة لقبو

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

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

 .له
 ١١( وآانت النتيجة بعدم قبوله ،وتم التصويت بعد ذلك على الطلب المقترح −

 ) صوت١٣صوت من 
  : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 120A08طلب 

مطلوب في اختبار سرعة تعديل وقت التزامن ال ضرورة العباس. وضح د −
مذآور في البند  ال)Fast Start Capabilities Test (تشغيل الوحدةبدء 

 دقيقة حيث أن معظم وحدات ١٤دقائق إلى ١٠ من  من الكود4.9.7.10
 ويجب التفريق ، دقيقة لتتزامن مع الشبكة١٤-١٣التوليد الغازية تحتاج إلى 
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 .هنا بين الوحدات البخارية والغازية لتوضيح البند
من تعارض في الوقت المحدد ضرورة إزالة الالمهندس النافعي بأضاف و −

 .نهاية الكودالتعريف الوارد في  دقيقة في ١٥ هذا البند و دقائق في ١٠
هي للوحدات التي تدعي وأوضح المهندس حامد بأن هذه المدة المذآورة  −

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

 . الخدمةلهذه
شبكة النقل بعد حصول أي عطل وتذبذب في  أسامة بأن وأضاف المهندس −

 وهذا ما ،دقائق١٠ في مدة )60Hz( فإنها يجب تعود لحالة اإلستقرار،التردد
الوحدات فيتم االستعانة ب ذلك تحقيق ول.هو معمول به في معظم دول العالم

 . أو بفصل بعض األحمال،ائقدق١٠بالقدرة على التزامن خالل  التي تلتزم
 حيث أنه ، صحيحرووضح المهندس الزهراني بأن الطلب التعديل المقدم غي −

ر صحيح  وهذا غي،ينص على أن االلتزام بهذا البند يؤدي إلى تلف الوحدة
 .لتزام بهااالب واعدة الوحدات المطلوبة فقط منألن هذه خدمة 

 .اب الطلبسحانعلى من الجميع وتم االتفاق  −
  : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 130A08-016A08لب ط

أثاروا  والذين ، ممثلي التوليد بالغربية لعدم حضور،تم تأجيلها لالجتماع القادم
   .هذه الطلبات

  :مناقشة آلية إعداد التقرير السنوي  -٦
ة  الل إجراءات من دليل    ١٧أشار المهندس حامد إلى البند رقم        ديم   ،جن  بضرورة تق

ر  نوي تقري ة س ال اللجن ن أعم شة  ،ع ت مناق ة   وتم يع المقترح هالمواض م ،ل  وت
 ونزار  ، وهم المهندس حامد   ،اختيار مجموعة أعضاء للمشارآة في إعداد التقرير      

 .وفائز وعلي

 ونزار حامد
  وفائز وعلي

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

 فإعداد المحضر باللغة ،في االجتماع تشمل مصطلحات انجليزية آثيرة
 .يزية يسهل فهم المحضرلاإلنج

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

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

 .التقرير السنوي والمتضمن للنقاط المدرجة في المحاضر
المحضر  وآانت النتيجة توصي بإعداد ، هذا االقتراحالتصويت علىو تم  −

  .) صوت١٣ أصوات من ٩ (باللغة العربية

  



  االجتماع  الرابع  سعودينقل الاللجنة اإلشرافية لكود ال
Grid Code Supervisory Committee  

   
٢٠٠٩ / ٠١ / ١٩  

 

GCSC  ١٠ من ٩صفحة 
 

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

اع  اء وقت االجتم شتها النته ذار عن مناق م االعت اع ،ت ي االجتم ا ف يتم طرحه  وس
  .القادم

  

  :االجتماع القادم  -٩
ن  ك أعل ب ذل اع عق ة اإلجتم ة نهاي يس اللجن د ، رئ ى عق ضاء عل اق األع د اتف   بع
ادم  اع الق اع ال وه-االجتم امسو االجتم ة خ وم ا- للجن اءال ي اريخ ربع  بت

ـ٢٨/٣/١٤٣٠ ق ه ي ،م٢٥/٣/٢٠٠٩ المواف ع ف ة ينب ضافةمدين ن باست رآة م   ش
  .مرافق

  
  علي
خالد 

  السكرتارية

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

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

محضر  وفقا ل للهيئةاللجنة تم رفع توصية أوضح المهندس السقاف بأنه
آود (من لترجمة العربية لمسمى الكود وذلك بأن تعدل ا ،االجتماع السابق
 هبأنالهيئة ورد استيضاح من  و .)بكة السعوديآود الش ( إلى)النقل السعودي

حيث أن ) آود شبكة نقل الكهرباء السعودي(قد يكون من األنسب التغيير إلى 
 وبناء عليه تم التصويت في .الشبكة بدون تعريف تشمل النقل والتوزيع

 : االجتماع على عدة تسميات وهي
 ،آود النقل السعودي .١
  ،آود الشبكة السعودي  .٢
 ،النقل السعوديآود شبكة  .٣
  ،آود شبكة نقل الكهرباء السعودي .٤
 .آود منظومة نقل الطاقة السعودي .٥

  .آود الشبكة السعودي: مسمى ل) أصوات٧(التصويت باألغلبية وآانت نتائج 
 .االلجنة سابق أوصت به ماو موافق لوه

والمؤسسة العامة للتحلية  طلب األعضاء في شرآة أرامكو ومرافق وسابك −
هم في مختلف مناطق ستهدف موظفيتل تعريفية بالكود ورش عمبعقد 

جبيل  وجده الينبع ومدينة  في  عمل وقد تم االتفاق على عقد ورشة،األعمال
 مرشيحهم  عددفي تلك الشرآات إرسالالممثلين  وعلى األعضاء ،والظهران

 ليتم ، إلى السكرتارية الورش والموقع المقترح لعقدالجهات التي يمثلوها،من 

  
  المهيزعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  و زيانشافع

  رشيد
  خالدعلي و

  الفريح
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 في  القادمةعملالورشة تاريخ تم االتفاق على آما  .ال الترتيبات الالزمةإآم
  .م٢٠٠٩/ ٢٤/٣ فيمدينة ينبع 

  شكر وتقدير  
 ، على االستضافة الكريمة لالجتماعأرامكوشرآة  الشكر والتقدير لجزيلقدم أعضاء اللجنة 

  .ة االستقبال والضيافةواوحف

  
  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  
  
  

  

  
  
  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

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

  :الراعي  : الموقع
مرافق المياه والكهرباء شرآة   فندق الهوليدي إن – ينبع  

  بالجبيل وينبع
    : أجندة االجتماع

  مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١

  مناقشة التقرير السنوي للجنة  -٢

   ليتم االنطالق منها إلعداد الخطة االستراتيجيةاللجنة" رؤية"و " الةرس"تحديد   -٣

  مناقشة مسودة مهام وأدوار السكرتارية  -٤

طباعتها، والتعاقد  دراسة ضرورة اعتماد تمويل من الهيئة ألعمال السكرتارية، مثل إعداد التقارير و   -٥
   .عمالهامع استشاريين وغير ذلك مما يلزم لتسهيل قيام اللجنة بأ

  السعودية للكهرباء مسبقا من نشاط التوليد بالشرآة  اعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة   -٦
 08D002-08D004   

   08A013-08A021  ) طلبات٩(على بعض بنود الكود  استعراض ومناقشة طلبات التعديل   -٧

  مكان اجتماع اللجنة القادم/تحديد موعد  -٨

  القادمة وعدد الحضور المتوقع الورشة مكان /تحديد موعد  -٩

  ما يستجد من أعمال أخرى  -١٠

        :األعضاء
  رئيس اللجنة  الشرآة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. م  -١
  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  فائز غيث الجابري. م  -٢
  نشاط التوليد  رباءالشرآة السعودية للكه  عبداهللا محمد العباس. د  -٣
  نشاط التوليد  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  أحمد يعقوب الفريح. م  -٤
  نشاط التوليد  شرآة أرامكو السعودية  محمود بهي الدين زيان. د  -٥
  نشاط النقل  شرآة مرافق  علي أحمد الشبيلي. م  -٦
  عنشاط التوزي  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد الطاهر. م  -٧
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -٨
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -٩
  نشاط التوزيع  شرآة مرافق  خالد حذيفه النافعي. م  -١٠
  آبار المشترآين  شرآة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م  -١١
        :بدالءال
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  قي بوخمسينصد. م  -١
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  أسامة السيد. م  -٢
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  المسؤولية      :بنود االجتماع

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

ود          تصميمقامت ب  الهيئة بأن   جابري ال المهندسأفاد  ) ١ ة اإلشرافية لك امًال للجن  رابطا ش
ة     النقل السعودي وآل ما يتعلق بأعمالها      رابط      و ، ونشره على موقع الهيئ يتم تحديث ال س

  .دوريا
عمل بعقد ورش  شاط النقل بالشرآة السعودية للكهرباء ناميقبأفاد المهندس السقاف  )٢

  ومنطقة الوسطىالفي السعودية للكهرباء موظفي الشرآة  استهدفتتعريفية بالكود 
قامت الشرآة يوم أمس بورشة تعريفية للكود آما  ،الغربية المنطقة المنطقة الشرقية و

 من  مشارك٧٠قرابة استهدفت جميع الشرآات في منطقة ينبع الصناعية وقد حضرها 
  . مختلف شرآات المدينة الصناعية في ينبع

  :تم مناقشة توفير السكرتارية من الهيئة، وتم إيضاح ما يلي) ٣

 وتاريخ ٣٥/٤٢٩أشار المهندس السقاف بعدم تفعيل قرار المحافظ  رقم  −
رشح فيه موظف بالهيئة للقيام بأعمال السكرتارية، ولكن  هـ ، والذي ٦/٥/١٤٢٩

بالشرآة السعودية للكهرباء هو الذي يقوم  الفترة الماضية آان نشاط النقل خالل 
  . بذلك

أوضح المهندس الجابري بأن نشاط النقل هو المسؤول عن توفير الدعم اإلداري  −
 .واللوجستي للجنة اإلشرافية لكود النقل وفقًا لما ورد في آود النقل السعودي

 للجنةالتفاق في االجتماع األول والثاني أوضح المهندس السقاف و رشيد أنه تم ا −
 .على توفير الهيئة للسكرتارية وبذلك جاء القرار المذآور أعاله

وهنا أوضح المهندس الجابري بأن ذلك القرار جاء استجابة لرغبات األعضاء في  −
اللجنة لضمان الحيادية ولكن ذلك ال يتنافى مع استمرار مقدم خدمة النقل في تقديم 

 .داري واللوجستي آما نص عليه آود النقل السعوديالدعم اإل

 من -ديلطلب تع–أوضح المهندس المهيزعي ضرورة إرسال توصية رسمية  −
 من الكود بحيث تكون الهيئة هي المسؤولة عن )1.10.1(اللجنة لطلب تعديل البند 

  حال رأت اللجنة أن يتم توفير السكرتارية،توفير السكرتارية بدال من نشاط النقل
 .من قبل المنظم

 أي توصية تصدرها اللجنة يتعين إرسال نسخة منها أضاف المهندس الفريح أن −
 . وعند استالم الرد عليها يتعين إرسال صورة من الرد لألعضاء-  للعلم–لألعضاء 

 
  

  
  
  
  
  

        :الضيوف
  مستشار قانوني  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  عبدالرحمن المهيزعي. م  -١
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية   عبداهللا الزهراني. م  -٢

      :بالغيا

بعذر مع وجود  (نزار الخنيزي. م  -١
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  )بديل

بعذر مع وجود  (محمد الزهراني. م  -٢
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  )بديل
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  مناقشة التقرير السنوي للجنة  -٢
إلى اله ، والذي تم إرساستعرض المهندس السقاف موضوعات وفقرات التقرير −

أثنى جميع ، وقد  و إلبداء مالحظاتهم عليهجميع األعضاء قبل االجتماع لدراسته
إعداده، وتم االتفاق على رفعه في الحضور على التقرير السنوي والجهد المبذول 

  .ةقترحالم  التكميليةللهيئة بعد عمل بعض التعديالت

  
  

  

  ها إلعداد الخطة االستراتيجيةاللجنة ليتم االنطالق من" رؤية"و " رسالة"تحديد   -٣
أوضح المهندس السقاف أهمية وضع رسالة ورؤية تحدد اختصاص اللجنة بشكل  −

 .واضح

 ١٢/٤٢٩قرار محافظ الهيئة رقم أوضح المهندس شافع بأن  −
 . وضح األدوار المنوطة باللجنةتشكيل اللجنة بخصوص هـ ٢٦/٢/١٤٢٩وتاريخ

" رسالة"راحاتهم للسكرتارية ليتم صياغة وقد تم االتفاق على أن يرسل الجميع اقت −
  .شاملتين ألعمال اللجنة وأهدافها" رؤية"و

  
  
  
  
  
  
  
  

  األعضاء

   مناقشة مسودة مهام وأدوار السكرتارية  -٤
المهندس السقاف فقرات وعناصر مسودة مهام وأدوار السكرتارية، والتي تم أوضح 

وقد تم االتفاق على  .ليهاع وإبداء مالحظاتهم مراجعتهاإرسالها مسبقا لألعضاء ل
 :المالحظات والمقترحات التالية

المهندس المهيزعي أن موظف السكرتارية يجب أن يكون متفرغا أو شبه أوضح  −
 جهة واحدة متفرغ للقيام بدوره المطلوب، ويجب توحيد مرجعية السكرتارية إلى

 . ويكون هناك تواصل مع الجميع دون استثناء رئيس اللجنة فقطوهي

 هذه اللجنة تتطلب مهندس عة أعمال سكرتاريةاف المهندس المهيزعي أن طبيأض −
آهربائي إضافة إلى الجانب اإلداري ، وفي حال رأت اللجنة تولي شخص إداري 
.لهذه المهمة فال بد من مساندته من قبل مهندس شبه متفرغ للقيام بمهام السكرتارية

 أيام ١٠خالل "عبارة بحيث تنقل  ٣العباس بتصحيح الرسم البياني رقم . د شارأ −
 .معتمدةة النسخإلى إعداد مسودة محضر االجتماع بدال من ال" عمل

في سياق الفقرة ) hire(أشار المهندس المهيزعي إلى عدم مناسبة استخدام آلمة  −
أمام آلمة " coordinate for"ة عبارة العباس إضاف. ، وعليه أقترح د) 3.3.2(
"hire "في هذه الفقرة. 

األولى والخامسة من وصف عمل السكرتارية ن الفقرتيزيان حذف .  دلبط −
"Technical Professional " في الملحقA. 

من  الملحق " Administrative Clerk "ة الثالثوظيفةال الحضور حذف طلب −
A. 

 والسؤال الثامن من القوائم الواردة في  حذف األسئلة الثالثة اُألَولزيان .  دطلب −
  .Dو  Bالملحق 

 من السؤال الرابع من القوائم "required" بكلمة "critical"آلمة استبدال  −
  .D و Bالواردة في  الملحق 
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  .E و Cحذف الملحق  زيان .  دطلب −

حذف فقرات النص من صلب التقرير و المرتبطة  ضرورة أشار المهندس الطاهر ب −
  .بالمالحق الملغاة

، مثل إعداد التقارير و ةسكرتاريهيئة ألعمال الدراسة ضرورة اعتماد تمويل من ال  -٥
   .والتعاقد مع استشاريين وغير ذلك مما يلزم لتسهيل قيام اللجنة بأعمالها طباعتها،  
 المهندس المهيزعي بضرورة رفع توصية للهيئة عند الحاجة ألي استشارة أوضح −

عد موافقة الهيئة هندسية ونحوها من األمور آي يعتمد تمويلها من قبل الهيئة وذلك ب
حال رأت اللجنة تولي الهيئة (من الكود ) 1.10.1(على توصية اللجنة بتعديل البند 

 ).تقديم الدعم المالي ألعمال اللجنة بدًال من مقدم خدمة النقل

 أن الهيئة هي الجهة الممولة ألعمال السكرتارية، حيث أن  المهندس شافعأشار −
 تحددها الهيئة حسب ما التمويلئة، وآلية عمل السكرتارية يصب في مصلحة الهي

 .تقرره

اقترح المهندس الجابري أن تشكل لجنة لدراسة أوجه التمويل الالزمة للسكرتارية  −
 .وتكون اللجنة برئاسة عضو الهيئة

 . من الكود ورفعه للهيئة)1.10.1(زيان إعداد طلب تعديل للبند . اقترح د −

 للهيئة بضرورة تمويل السكرتارية وأعمال تم االتفاق باألغلبية على إرسال توصية −
مع تحفظ عضو الهيئة على ذلك قبل  ، من الكود)1.10.1(لبند اللجنة وتعديل ا

التحديد الواضح والشامل ألوجه التمويل المطلوبة وانتقال مسؤولية توفير الدعم 
اإلداري واللوجستي من مقدم خدمة النقل إلى الهيئة وبعد موافقة الهيئة على 

  .توصية المراد إرسالها من قبل اللجنة بهذا الشأنال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زيان. د
  
  
  السقاف

السعودية  مسبقا من نشاط التوليد بالشرآة  اعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة   -٦
   08D002-08D004  للكهرباء

العباس الستكمال الحصول على اعتماد صاحب . تم تأجيل ذلك بناء على طلب د
  .حية للمحطات المحددةالصال

  
  
  

  العباس. د

   على بعض بنود الكود تاستعراض ومناقشة طلبات التعديال  -٧
08A013-08A021:  

   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 130A08-016A08طلب 

سوف يتم تعديل هذه الطلبات لتصبح طلبات استثناءات بدال العباس أنه . دوضح  −
 . ، وسيتم عرضها الحقا على اللجنةمن آونها طلبات تعديالت

 

  :أرامكو شرآة - لتوليد ا من 017A08-021A08طلب  

زيان بأن أحد االدوار الحيوية للجنة هو ضمان بأن آود التشغيل متالئم مع .أشار د −
 هو إزالة  للجنةالدور الحيوي االخر الذي يجب  تفعيلة. المعايير العالمية المناظرة
من الدخول في سوق الطاقة IPP المستثمرين و  البنود التي تعيق تشجيع
زيان تأجيل مناقشة الطلبات .  وحتي  يتم هذا طلب د،والتوصيل بمنظومة النقل

  .المقدمة مسبقا

  
  
  
  
  

  
  

  



  امساالجتماع  اخل   لكود النقل السعودياللجنة اإلشرافية
Grid Code Supervisory Committee  

   
٢٥/٠٣/٢٠٠٩  

 

 GCSC  ٦ من ٥صفحة 
 

     :االجتماع القادم  -٨
م د  ت ى عق ضاء عل اق األع ادم  اتف اع الق اع ال  وه- االجتم ة سادسو االجتم وم - للجن  ي
اريخ    ربعاءالا ة    في    ،م١٠/٦/٢٠٠٩ الموافق    هـ ١٧/٦/١٤٣٠ بت ر مدين ضافة  الخب   باست

  .المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من

 الفريح
  السكرتارية

  :القادمة للتعريف بالكود موعد الورشة   -٩
اريخ    ل بت ة الجبي ي مدين الكود ف ة ب ة التعريفي ة  القادم د الورش ى عق اق عل م االتف ت

اريخ      ، والورشة التي تليها ف    ٢٢/٤/٢٠٠٩ ران بت ى األعضاء    ،  ٩/٦/٢٠٠٩ي الظه وعل
ي  ين ف ة      الممثل ة للتحلي سة العام ابك والمؤس ق وس و ومراف رآة أرامك دد ش ال ع   إرس

ماء ات يح مرشوأس ن الجه ا هم م ي يمثلوه ال   الت تم إآم سكرتارية، لي ى ال ات  إل الترتيب
  .الالزمة

  األعضاء

  :مايستجد من أعمال أخرى  -١٠
س من آود ايئة عدة مواضيع مقترحة بخصوص آود القي من الهستلمت اللجنةا) ١

 .النقل ليتم مناقشتها ولعمل التعديالت واإلضافات الالزمة على الكود

وضح المهندس شافع أن تفاصيل هذه المواضيع خارج عمل اللجنة، ويحتاج هذا  −
 .العمل الستشاري متعاقد

 قد تضمن شرحا استعرض المهندس السقاف المواضيع المقترحة و وضح أن الكود −
 .لبعض المواضيع المقترحة

أضاف المهندس السقاف أن مناقشة هذه المواضيع المقترحة والتوصية بالتعديالت  −
المناسبة على الكود تجاهها، هو من صميم عمل اللجنة، لكن تفصيل اإلجراءات لها 

 .يكون مستقال عن الكود

ديله على الكود هو من أآد المهندس الجابري أن مراجعة ما يلزم إضافته وتع   −
صميم عمل اللجنة، بحيث يدرس العناصر الالزمة لكل موضوع مقترح ثم يطلب 

 .من االستشاري تقديم التفاصيل واالجراءات الالزمة لتلك المواضيع

 من جميع األعضاء تقديم مقترحاتهم والعناصر الالزم السقافطلب المهندس  −
ع المقدمة من الهيئة، ليتم مناقشتها إضافتها أو تعديلها على الكود من المواضي

 . بالتفصيل في االجتماع القادم
 اقتراح من المهندس الجابري بأن تطلب اللجنة من المرخص له استلمت اللجنة) ٢

، وإدراجها في بالنقل إرسال معايير التخطيط لشبكة النقل ليتم مراجعتها ومناقشتها
  .الكود

يط خاصة بها وال يلزم تعميمها على زيان أن لكل شرآة معايير تخط. أوضح د −
 مشغل ISO معايير تحكم الشبكة آكل هو من اختصاص الجميع، ولكن وجود

 الشبكة

ه يجب أن يبين لمستخدمي الشبكة الجوانب المتعلقة بأمان أضاف المهندس أسامة أن −
حدود انخفاض الجهد، ومدى االنقطاعات المتعاقبة، وخطة : وسالمة الشبكة  مثل

 .الطاقة في حالة حدوث اإلطفاء التام ونحوهإستعادة 

 في آافة أجزاء الشبكة N-1وأوضح المهندس أسامة أن الشرآة تنهج طريقة  −
 N-2باستثناء مخارج التوليد في المحطات والربط بين المناطق فإنها تستخدم 

 .لخطورة حدوث فقد في الطاقة في تلك األماآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األعضاء
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معايير تطبيق في مرحلة اء ة للكهربأوضح المهندس السقاف أن الشرآة السعودي −
 في المشاريع الحالية، ومنها خطة التطوير  الخاصة بهاالتخطيط لشبكة النقل

 .م٢٠١٣-م ٢٠٠٩لمرافقها لألعوام 

أشار المهندس المهيزعي إلى مناسبة فصل معايير التخطيط في وثيقة  مستقلة،  −
 .على أن تتم اإلشارة إليها في الكود

اللجنة إلى الهيئة توصية لتعديل الكود ليتضمن  ترفع ري بأنوضح المهندس الجاب −
 . حال اعتمادهااإلشارة إلى معايير التخطيط

واتفق األعضاء أن معايير التخطيط يجب جعلها مستقلة عن الكود إلعطائها مرونة  −
  .عديل حسب الحاجةفي الت

  شكر وتقدير  
 على االستضافة الكريمة لالجتماع، وحفاوة شرآة مرافقوالتقدير ل الشكر جزيلقدم أعضاء اللجنة 
  .االستقبال والضيافة

  
  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  
  
  

  

  
  
  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

 صورة لجميع األعضاء و المشارآين
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    : االجتماعمدة
    راعص ٤:٠٠ ــ  صباحًا٨:٣٠  :الساعةمن 

  :الراعي  : الموقع
  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  جولدن توليبفندق  –الخبر  

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

   09A023-09A024  الكود   كو على بعض بنود المقدمة من أرام استعراض ومناقشة طلبات التعديل   -٢

القياس  آود باب التعديالت على   دراسة بعضالهيئة بخصوص  استعراض آراء األعضاء نحو مقترح   -٣
   .الخامس النقل، والذي قدم للجنة في االجتماع  من آود 

   09A022  مناقشة طلب التعديل   -٤

 الشرآة السعودية - الغربية  المنطقة - من نشاط التوليداعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة  -٥
    09D005-09D074   للكهرباء

  مكان اجتماع اللجنة القادم/تحديد موعد  -٦

  القادمة وعدد الحضور المتوقع مكان الورشة /تحديد موعد  -٧

        :األعضاء
  رئيس اللجنة  الشرآة السعودية للكهرباء  حامد عبداهللا السقاف. 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  شرآة أرامكو السعودية  محمود بهي الدين زيان. د  -٤
  نقلنشاط ال  الشرآة السعودية للكهرباء  نزار محمد الخنيزي. م  -٥
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يحيى الزهراني. م  -٦
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  الطاهريوسف محمد . م  -٧
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -٨
  عنشاط التوزي  شرآة أرامكو السعودية  شافع الحاج عمر زيتون. م  -٩
  نشاط التوزيع  شرآة مرافق  خالد حذيفه النافعي. م -١٠
  آبار المشترآين  شرآة سابك  رشيد محمد الشبيلي. م -١١
  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  فائز غيث الجابري. م -١٢
  مستشار قانوني  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  عبدالرحمن المهيزعي. م -١٣
        :الءبدال
  نشاط النقل  شرآة مرافق  سلمان الزهراني. م  -١

        :الضيوف
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  رمزي آمفر. م  -١
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  شيخ نظيم الدين .  م  -٢
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  المسؤولية      :بنود االجتماع

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

أفاد المهندس السقاف بقيام نشاط النقل بالشرآة السعودية للكهرباء بعقد ورش عمل              )١
ة الوسطى و   ي المنطق اء ف سعودية للكهرب شرآة ال وظفي ال تهدفت م الكود اس ة ب تعريفي

ة   الشرآةعقدت، آما    والمنطقة الجنوبية  المنطقة الشرقية و المنطقة الغربية      ورش مماثل
شرآة ور ال ت ورش لجمه ة فنظم سات ذات العالق شرآات والمؤس ن ال ارجي م   الخ

ة  ورشة ال يوم أمس   وآان، في مدينة ينبع والجبيل   تعريفية للكود  ود  سابعةال  التعريفي  للك
 مشارك من مختلف الشرآات والمؤسسات       ١٠٠في مدينة الظهران وقد حضرها قرابة       

  .ذات العالقة
ى ضرورة إلى تغيير التسمية العربية أفاد المهندس المهيزعي بأن الهيئة التر )٢

 طابقة متالنقلات اللجنة، حيث أن التسمية بكود للكود، والذي نوقش مسبقا في اجتماع
مع الالئحة التنفيذية، وإذا آان للجنة أي مالحظات على الالئحة فيتم إرسالها آمالحظة 

مرة أخرى   يابرأي اللجنة آتاب ، وتم اتفاق األعضاء على رفع الموضوععلى الالئحة
  .للهيئة

 
  

  
  
  
  
  

الكود   المقدمة من أرامكو على بعض بنود  استعراض ومناقشة طلبات التعديل   -٢
  09A023-09A024   

   :أرامكو شرآة - زيعلتوا من 230A90طلب 
 تنص على إعطاء 5.3.6.2  يجب إضافة فقرة في البند  أنه اهللادالمهندس عبوضح  −

 موافق لما جاء في ذاه إلنتاج المزدوج، حيث أنأولوية في التشغيل لمحطات ا
لوقود لتحقيق أفضل ل  أمثلضمن استخدامسيالمادة الرابعة من نظام الكهرباء و 

من  في العديد  بهمعمولهذا النوع من الدعم و. يوطنعائد ممكن لالقتصاد ال
لتشيك البلدان مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والنمسا وجمهورية ا

 . والمجر وبولندا وآرواتيا والتفيا وسلوفينيا وسلوفاآيا

 أن تخفيض استهالك  ينص على5.3.6.2  أوضح المهندس الزهراني أن البند  −
 الوقود من أولويات تشغيل المحطات، وهذا يغني عن إضافة الفقرة المقترحة حيث

حطات اإلنتاج حيث أن إعطاء أولوية لمأنه سابق ألوانه في المرحلة الحالية و
 . إال إذا اتفق عليه في اتفاقية شراء الطاقةي وحدهه أل إعطاءالمزدوج اليمكن

ما يوازي  مليون برميل من النفط حاليا    أوضح المهندس شافع بأن المملكة تستهلك  −
في السنوات القادمة نظرا للزيادة  وسيتضاعف هذا الرقم . يوميا لتوليد الكهرباء
االقتصادية لتوليد الكهرباء بما فيها   البدائل يجب تشجيعلذا . اءالمطردة على الكهرب

. المنخفضة مشاريع التوليد ذات الكفاءة التوليد المزدوج مع التأآيد على الحد من 
للمشاريع الرأسمالية المستقبلية وليس للوضع مالئمة الكود وبناًء عليه، فيجب 

 .الراهن فقط

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نشاط التوليد  شرآة أرامكو السعودية  علي القحطاني. م  -٣
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية   نيعبداهللا الزهرا. م  -٤

      :الغياب
  نشاط النقل  شرآة مرافق )بعذر مع وجود بديل( علي الشبيلي. م  -١
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الحالي في المملكة لتخفيض استهالك الوقود لتوجه أضاف المهندس الجابري أن ا −
 منح لم تعد تهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج في إنتاج الكهرباء، وأن 

 وليس أحادية - آهرباء وماء-خيص ألي محطة إال إذا آانت مزدوجة اإلنتاجاتر
 .-  فقطآهرباء-الغرض

وأن جميع محطات األولوية لمحطات اإلنتاج المزدوج  أن  الفريحأآد المهندس −
 . ذات إنتاج مزدوج آانتم١٩٨٢التحلية الجديدة مند عام 

إعطاء أولوية لمحطات اإلنتاج المزدوج اليمكن إال إذا أوضح المهندس النافعي أن  −
التشغيلية  والتي تحدد جميع االعتبارات اتفق عليه في اتفاقية شراء الطاقة

  . الشبكةوالتجارية بين محطة التوليد ومشغلواالقتصادية 

زيان أنه ال ينبغي إضافة الفقرة المقترحة في الكود ألن الكود أصال لم . أوضح د −
 ".merit order "ة وال جدول الطاقة وإرساليفصل خطوات ترحيل

ة إلرسال الطاقة  وضح الجوانب الفنية والتشغيليأوضح المهندس السقاف أن الكود −
والذي سيفصل جميع المعلومات ة فمكانها في آود السوق وأما الجوانب التجاري

 .التي تحكم عمل سوق الكهرباء

ومقبل على العباس أن وضع سوق الكهرباء لم يستقر بعد في المملكة، . أوضح د −
تغيرات آبيرة ويلزم أن يكون هناك تقييم اقتصادي والتزام من محطات اإلنتاج 

ألرخص المزدوج وهذا غير حاصل حاليا فليست محطات اإلنتاج المزدوج هي ا
وليس هناك التزام من هؤالء المنتجين ، وأن األولوية حاليا إلنتاج غير الكهرباء 

والكهرباء تأتي آناتج ثانوي مما يؤدي إلى صعوبة التزام محطات اإلنتاج المزدوج 
بخطط مقابلة األحمال وبالتالي حصول ربكة بالنظام وعدم التوازن بين اإلنتاج 

 في المنطقة الغربية من طرح أحمال بشكل مستمر واألحمال وأبلغ مثال مايحصل
نه يتحفظ على اتخاذ مثل هذا القرار بتضمينه بالكود إخالل هذا الصيف وعليه ف

 .حتى لو صوت عليه باألغلبية

ذآر أولوية لمحطات اإلنتاج المزدوج اليكفي أوضح المهندس الزهراني أن مجرد  −
 أو تغذية األحمال أو التصدير أو غير إال بتحديد نطاقها، هل هو أولوية في التشغيل

 .ذلك

 وحدات التوليد المزدوج  أن األعضاء أجمعت علىأوضح المهندس شافع أن آراء −
 .لها األولوية لكن طريقة تطبيقها أشكلت على البعض

أشار المهندس السقاف أن الالئحة التنفيذية لم تفصل وتوضح الطريقة العملية  −
 .زدوج في التشغيل آما هو متطلب في نظام الكهرباءإلعطاء األولوية للتوليد الم

أوضح المهندس الجابري أن إضافة التعديل المقترح على الكود يجعل لغته مثل لغة  −
 من عدم يمنع ال في الكودطريقة تطبيق المقترح عدم شرح نظام الكهرباء، و

 .اإلشارة إليه في الكود
 لدراسة التجربة اللجنة اقترح المهندس المهيزعي تشكيل مجموعة من أعضاء −

 .السعودية في مشاريع محطات اإلنتاج المزدوج ألخذ الدروس المستفادة منها

أوضح المهندس عبداهللا أنه يجب الفصل بين الجوانب الفنية والتجارية لمحطات اإلنتاج  −
في اتفاقيات توضح المزدوج فالجوانب الفنية يجب توضيحها في الكود والجوانب التجارية 

 .الطاقةشراء 
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 : آاآلتي أوصى المهندس السقاف بقبول الطلب بعد تعديله ليكون −
Adding a new clause  after the clause 5.3.6.2:
 "The TSP will give priority in dispatch for cogeneration plants taken 
into consideration the conditions under clause 5.3.6.2." 

 الطلب المعدل أعاله، وقد خرجت األصوات بقبول الطلب التصويت علىتم  −
  مالحظه لك. لم يصوت رشيد ألنه تأخر في الوصول– )١٢ أصوات من٨(المعدل 

   :أرامكو شرآة - زيعلتوا من 240A90طلب 
من الكود أو تعدل بحيث  7.7.5حذف الفقرة  قترحيأنه اهللا د المهندس عبوضح −

 وهذا . الكشف عنها للجمهورجبتحدد البيانات التي تعتبر سرية والبيانات التي ي
ن  يتم اإلعال مثالة الطاقة األوروبيمعمول به في العديد من دول العالم ففي سوق

عروض ، وآذلك والصيانةنقل  توسيع شبكة ال، ومشاريعMWhسعر الطاقة عن 
 هو معمول في سوق األسهم مما بيع والشراء في سوق الطاقة بشكل مقارب لماال

سيعطي شفافية للسوق ويشجع الجميع على التنافس بدون أي حيادية، وهذا سيزيد 
وسيساعد .ا يتماشى مع أهداف إنشاء اللجنةوهو ممن حيوية وآفاءة سوق الطاقة 

 . على اتخاذ القرارات التنفيذيةجميع أفراد السوقد، ويولشرآات التالموردين ، و

س الفريح أن األمور المذآورة في آود القياس هي ما يتعلق بفواتير عقب المهند  −
، أما ما يتعلق بسعر الطاقة المبيعة استهالك آل مستخدم وهذه يجب أن تبقى سرية

  .فلم يتطرق له الكود

 التاريخية ولكن البيانات والتوقعات إتاحة البياناتالعباس انه يمكن قبول . عقب د −
  .أن تكون متاحة للجميعالمستقبلية فال ينبغي  

أوضح المهندس عبداهللا أن المثال المذآور في الطلب يشمل معلومات تشغيلية  −
 .نللمستخدميوتجارية  

: أوضح المهندس السقاف أن الطلب ينبغي أن يكون على الباب السادس من الكود −
 .باب البيانات والمعلومات المتداولة بين أعضاء السوق

م الطلب تعديله وتحديد المتطلبات على مشغل الشبكة مقدوقد طلب األعضاء من  −
  . لمناقشتهللجنةوتحديد البيانات التي ينبغي إفصاحها، ومن ثم تقديمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شافع

التعديالت على   دراسة بعضخصوص الهيئة ب استعراض آراء األعضاء نحو مقترح   -٣
  الخامس  النقل، والذي قدم للجنة في االجتماع  القياس من آود  آود باب  

بعض المواضيع المقترحة من الهيئة تضمنت جوانب  أن المهندس النافعيأوضح  −
تجارية وإلضافتها في الكود يلزم إصدار آود القياس منفصال عن آود النقل ليشمل 

 . الالزمةفنية والتجاريةجميع الجوانب ال

 الهيئة بضرورة  مستشارناعإقكود تم ه أثناء إعداد الأوضح المهندس السقاف أن −
اس أما الجوانب ي آجزء من الكود لتوضيح الجوانب الفنية للقإبقاء باب آود القياس

، وهذه اآللية تم إقناع دول الربط الخليجي التجارية فسيتم تفصيلها في آود السوق
 .إعداد آود الربط الكهربائي بإبقاء آود القياس أحد مكوناتهبها عند 

أوضح المهندس الجابري أن الهيئة تطلب دراسة جدوى إضافة النقاط والمواضيع  −
 .المقترحة علي الكود

أوضح المهندس السقاف أنه تم إعداد جدول مقارنة بين آود النقل السعودي  −
. م التوصية على آل موضوع منها إليها وت الهيئةخرى التي أشارتوالكودات األ
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 .وسيتم إرسالها لألعضاء إلرسال مالحظاتهم ومن ثم ترفع للهيئة

عقب المهندس المهيزعي أنه ال حاجة لالستعانة باستشاري إلضافة ما يلزم من  −
  الشرآةه تم إعداد الكود أساسا بجهود موظفيأن على الكود حيث تعديالت

  .بعمل التعديالت الالزمةالسعودية للكهرباء، فالشرآة أولى 

  األعضاء

   09A022  مناقشة طلب التعديل   -٤
هـ بخصوص ٦/٥/١٤٢٩ وتاريخ ٣٥/٤٢٩رقم إشارة لقرار معالي محافظ الهيئة  −

تم إعداد طلب تعديل على الكود فقد توفير الهيئة للدعم اإلداري ألعمال اللجنة 
وتم التصويت على  االجتماع السابقفي بناء على النقاش   1.10.5بخصوص البند 

  ).١٣ صوت من ١١( الطلب وآانت األغلبية بالقبول علىالتوصية 

  
  
  
  

السعودية  مسبقا من نشاط التوليد بالشرآة  اعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة   - ٥
   09D005-09D074  للكهرباء

ت االستثناءات آان هناك شبه موافقة من اللجنة على طلباأنه العباس . وضح د −
إعداد نموذج لكل نوع من وحدات التوليد المطلوب لها استثناء  المقدمة بشرط 

في  التوليد وعليه  عمل قطاع عمليات  الطلب من مدير المحطة المعنية ،وتوقيع
  الموجودة حالياجميع المحطاتل  على  إعداد طلبات استثناءاتالمنطقة الغربية

 بعد أن والمسئولينا من أصحاب الصالحية هتم توقيع وقد ،لألمور المخالفة للكود
 وتم الحصول على إفادتهم بعدم المطابقة لمواصفات استشرنا المصنعين وخاطبناهم

. وأضاف د .و سيتم إعداد طلبات مماثلة للمحطات في المناطق األخرى. الكود
مواصفات   ما ورد بكود النقل من تحفظ علىهم لدي بالشرآةالتوليدالعباس أن نشاط 

في اجتماعات اللجنة السابقة ار بوضوح أشاألداء المطلوبة من محطات التوليد آما 
انه لم يتم أخذ رأي التوليد عند إعداد الكود وال تتوافق القيم الواردة به مع 

 . القائمة بالشرآة التوليدمواصفات وتصاميم  معظم محطات

البد من إرفاق مواصفات زيان إلى أن الطلب لكي يكون مقبوال فإنه .أشار د −
 .المصنع للوحدة المذآورة في طلب االستثناء

رمزي الطلبات المقدمة وقدم عرضا لمقارنة أنواع الوحدات في شرح المهندس  −
، وأشار إلى  والمبررات لهاالمنطقة الغربية و نوع االستثناءات الالزمة لكل وحدة
 هو زمن مستمر أم متراآم إن المشكلة تكمن في  الزمن لحدود التردد والجهد فهل

محمد الزهراني إن المقصود في الكود هو  /  وقد أشار المهندس،خالل فترة معينة
، وسيتم  وليس مستمر لفترة واحدة في السنة الواحدة لعدة مراتالزمن التراآمي
 .التحقق من ذلك

وضح المهندس السقاف أنه تم إعداد الكود بحيث يفسر الزمن المطلوب لحدود  −
 .بأنه مستمر للحادثة الواحدة وليس تراآمي في الحاالت الطارئة ددالتر

لداعمة للطلب لكي يتم أشار المهندس الجابري إلى ضرورة إرفاق المستندات ا −
دراستها بشكل آامل، وأوضح أن مدة االستثناء اليشترط أن تكون بمدة تصريح 

 .ودالوحدة، بل بالفترة الالزمة لتتوافق المعدة مع مواصفات الك

حدود : ني أن الطلبات المقدمة تصب في أربع مواضيعاأوضح المهندس الزهر −
 مغير الجهد وجود الفولتية التشغيلية، وحدود التردد، ومعدات الحماية للوحدات، و

وبالنسبة لمعدات الحماية فهي ليست . )on-load-tap-changer (للمحول
  مشغل الشبكة، وأماإلزامية لجميع الوحدات بل بحسب الحاجة التي يراها
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فهو  على ذلك،  مغير الجهد فهو غير ممكن للوحدات الغير مصممةبخصوص
 يستلزم تغيير حول، واشتراط إضافتهيعتمد على وجوده في تصميم ومواصفات الم

وص حدود تذبذب الفولتية والتردد فإنها تحتاج مزيد من  وأما بخص. بأآملهحولالم
معلومات آتابية  لديه للمحطة التاسعة بالمنطقة ، نظرا لوجود الدراسة لمبرراتها

 .الوسطى و لنفس نوعية وحدات التوليد بالغربية ومواصفاتها تتطابق مع الكود

أوضح المهندس الفريح أنه الينبغي استثناء جميع الوحدات القديمة بحجة أنها  −
ء من قديمة، و يالحظ أن بعض الوحدات المذآورة في الطلبات تحتاج استثناء ابتدا

 .، وهذا يحتاج إلى إثبات حيث أنه تردد منخفضهيرتز 60.6تردد 

 الفاصل في قبول الطلب وليس زيان أن مواصفات المصنع للوحدة هي. أوضح د −
 . الوحدةل عليهاشتغتي ت الاإلعدادات

مواصفات  للتأآد من  الطلبات ولمراجعة  تم االتفاق على تشكيل مجموعة  −
من ثم ، و ة في أآثر من منطقة خالف المنطقة الغربيةالمتشابهالمصنعين للوحدات 

، وآذلك التوصية من عدمها بتعديل الكود الطلباتهذه  بخصوص ةعد توصيت
بخصوص الزمن المقبول لحدود التردد والفولتية وهل قصد به زمن مستمر للمرة 

 ج الدراسةئ وسيتم عرض نتاالواحدة أو زمن متراآم لعدة مرات خالل فترة معينة،
زيان والمهندس الفريح . من دتشكلت المجموعة وقد .  للجنةفي االجتماع القادم

  .العباس. والمهندس الزهراني، وبرئاسة د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العباس. د

     :االجتماع القادم  -٦
وم ال   - للجنة   بعسا وهو االجتماع ال   - اتفاق األعضاء على عقد االجتماع القادم      تم ا ي  ءثالث

اريخ  ـ١٥/١١/١٤٣٠بت ق ه ة ال٣/١١/٢٠٠٩ المواف ي مدين اضم، ف ن ري ضافة م  باست
  .)نشاط التوزيع (شرآة السعودية للكهرباءال

 العبدالقادر
  السكرتارية

  :القادمة للتعريف بالكود موعد الورشة   -٧
م ا د  ت راح عق ة  قت ي مدين الكود ف ة ب ة التعريفي ة  القادم دةالورش ان ، ج الحضور إذا آ

ل عن     ين في    ،  مشارك ٦٠المتوقع اليق ى األعضاء الممثل و ومرافق    وعل  شرآة أرامك
ة   ة للتحلي سة العام ابك والمؤس دد وس ال ع ماء إرس ح وأس ات  ي مرش ن الجه ي  هم م الت

  .الترتيبات الالزمة إلى السكرتارية، ليتم إآمال  يمثلوها

شافع، زيان، 
رشيد، خالد، 

  علي

  شكر وتقدير  
على االستضافة الكريمة المياه المالحة  تحليةلمؤسسة العامة ل الشكر والتقدير لجزيلللجنة قدم أعضاء ا

  .لالجتماع، وحفاوة االستقبال والضيافة

  
  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

 مشارآينصورة لجميع األعضاء و ال
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    : االجتماعمدة

    ظهراً  ١٢:٣٠ ــ  صباحا٩:٠٠ً  :الساعةمن 

  :الراعي  : املوقع

  )نشاط التوزيع(الشركة السعودية للكهرباء    فندق ماريوت–الرياض  

    : أجندة االجتماع

  مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ املهام  -١

  )09A022طلب التعديل (داري واللوجسيت مناقشة تفصيلية ملقترح تقدمي اهليئة للدعم اإل  -٢

 09A026 – 09A025مناقشة طلبات التعديالت   -٣

 الشركة السعودية – الغربية –إفادة رئيس جمموعة العمل املكلفة مبراجعة طلبات االستثناءات املقدمة من نشاط التوليد   -٤
  .للكهرباء والتأكد من مواصفات املصنعني للوحدات املتشاهبة 

  .ديد موعد ومكان االجتماع والورشة التعريفية القادمني حت  -٥

  .ما يستجد من أعمال  -٦

        :األعضاء

  رئيس اللجنة  اءــة للكهربــالشركة السعودي  حامد عبداهللا السقاف. م  -١
  مـــاملنظ  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج  فائز بن غيث اجلابري. م  -٢

  نشاط التوليد  الشركة السعودية للكهرباء  اسـعبداهللا حممد العب. د  -٣
  نشاط التوليد  ةــاملؤسسة العامة لتحلية املياه املاحل  حـأمحد يعقوب الفري. م  -٤
  نشاط التوليد  و السعوديةـركة أرامكـش  حممود هبي الدين زيان. د  -٥
  لـنشاط النق  الشركة السعودية للكهرباء  زيــنزار حممد اخلني. م  -٦
  نشاط التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء  رـمد يوسف الطاهحم. م  -٧
  نشاط التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء  فؤاد حممد العبد القادر. م  -٨

  نشاط التوزيع  و السعوديةـركة أرامكـش  شافع احلاج عمر زيتون. م  -٩
  نشاط التوزيع  قـــرافـة مـركـش  خالد حذيفة النافعي. م -١٠
  كبار املشتركني  كــابـة ســركـش  ليـ حممد الشبيرشيد. م -١١
  مستشار قانوين  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج  يـعبدالرمحن املهيزع. م -١٢

        :بدالءال

  لـنشاط النق  الشركة السعودية للكهرباء  أسامة سراج الدين السيد. م  -١
  قـلنشاط الن  قـــرافـة مـركـش  خالد حذيفة النافعي. م  -٢

      :لضيوفا

  املنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج  عبداهللا الشهري . م  -١

  نشاط التوزيع  شركة أرامكو السعوديـة  فيصـل اليمين. م  -٢
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  املسؤولية      :بنود االجتماع

  :مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ املهام  -١

   :توضيح ما يلي ومت ، ومناقشة مامت تنفيذه،خطة تنفيذ مهام اللجنةمت مراجعة 

ص التوصيات اليت مت رفعها نتيجة االجتماع السابق،        رود إجابات اهليئة خبصو   و أفاد املهندس السقاف ب    -
  :كالتايل

 حنو إعطاء األولوية يف الترحيل حملطـات اإلنتـاج          ٢٣موافقة اهليئة على توصية اللجنة للتعديل رقم         •
 .املزدوج

 .نتظار حلني مراجعة الالئحة التنفيذية حاليا وااللكودلاعتراض اهليئة على تعديل املسمى العريب  •

  . خبصوص تقدمي الدعم من اهليئة٢٢هليئة على توصية اللجنة للتعديل رقم اعتراض ا •

املوجودة يف  ) من اختصاص سعادة النائب للشؤون التنظيمية       ( تغيري مجلة    املهيزعي إىل    املهندسأشار   -
 ، كما يـرى  ) من اختصاص اهليئة    ( من جدول متابعة تنفيذ مهام اللجنة ، وتغيري اجلملة إىل           ) ٩(الفقرة  

وأن هيئـة   ( وهي  ) ٢(من احملضر السادس للجنة يف البند       ) ٣(تعديل احد الفقرات املوجودة يف صفحة       
 –تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج مل تعد متنح تراخيص ألي حمطة إال إذا كانـت مزدوجـة اإلنتـاج           

ـ       . ) - كهرباء فقط    – وليس أحادية الغرض     –كهرباء وماء    ت تـصدر   والصحيح أن اهليئة مـا زال
  .التراخيص للمحطات أحادية الغرض

 أوضح املهندس السقاف بأن أي تعديالت على احملضر جيب أن تتم قبل اعتماد احملضر حيث الميكـن                  -
  .حاليا الرجوع للمحضر وإعادة اعتماده

 أو سحبه وعدم تركه ٢٤إاء طلب التعديل ) املهندس شافع(طلب املهندس السقاف من عضو اللجنة    -
  . حيث سيتم إغالقه من السكرتاريةمعلقا

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  شافع

   اهليئة للدعم اإلداري واللوجسيتتفصيلية ملقترح تقدميمناقشة   -٢

   )09A022طلب التعديل ( 

ـ   رحبت اللجنة  -  ة باستضافة سعادة نائب حمافظ هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج للشؤون التنظيمي
   .يعبداهللا الشهر/ الدكتور 

 يف حمـضرها      تقدمي اهليئة للدعم اإلداري واللوجسيت       أن اللجنة ناقشت موضوع    رئيس اللجنة أوضح   -
 . واخلامس والسادس ، وأن أعضاء اللجنة لديهم الرغبة يف مساع وجهة نظر اهليئة هبذا اخلـصوص                الثاين

ندس اجلـابري و سـلطان      الشهري واملهندس املهيزعي وامله   .وأشاد مبشاركة اهليئة املتمثل يف حضور د      
  .م من اهليئة ومشاركة مشكورة منهاالعمري ما هو إال دع

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  :الغياب
  نشاط النقـل        الشركة السعودية للكهرباء) بعذر مع وجود بديل( د حيىي الزهراين حمم. م  -١
  نشاط النقـل  قـــرافـة مـركـش )بعذر مع وجود بديل ( علي الشبيــلي . م  -٢
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 الشهري بشكر اللجنة ورئيسها على جهودهم ونشاطهم امللموس يف اللجنة، مث أوضح أن اهليئة               .د بدأ   -
 ال ترغب بأن متثل الدور الرقايب على اللجنة ، وقد شكلت هذه اللجنة لتنظيم امور املرخص هلم بينـهم                  

رغب بفرض سيطرهتا على    البني مث ترفع التوصيات للهيئة للنظر فيها وإقراراها ، كما أوضح بأن اهليئة ال ت              
، وقد قامت اهليئة مبساندة      فقط كما هو معمول به دولياً      هي جهة حمايدة وتنظيمية    أعمال اللجنة بل     إدارة
إىل االنسحاب التـدرجيي مـن      يئة  اهل هتدف    يف مرحلة تأسيس و    لكون اللجنة ة يف الوقت الراهن     اللجن

  . يف املستقبلاملشاركة يف أعمال اللجنة

لدراسات اخلاصـة باللجنـة     ل  اهليئة متويلكد على ضرورة    األعضاء أ  أوضح رئيس اللجنة بأن بعض       -
، وأيضاً من منافع ذلك ستكون الدراسات اللجنة حمايدة ولن متثل طـرف             وكيفية احلصول على متويلها   

  .لهمعني ألي مرخص 

 وإشرافها ضروري لضمان انسيابية عمل اللجنـة ولـضمان          اهليئةمشاركة   شافع بأن    أشار املهندس  -
 وبقائها داعمة للجنـة     اللجنة، فاهليئة هي اجلهة اإلشرافية على أعماله      حيادية التمويل واإلشراف إلعمال     

   .ضرورة ملحة

سات ، والدعم اإلداري واللوجـسيت ،       الدرا: الشهري بأننا ميكن فصل النقاش إىل قسمني        . د أجاب   -
ن يقوم فريق مشكل من اللجنة مبتابعة تلك        أبالنسبة للدراسات ومتويلها فاهليئة مستعدة بذلك ولكن جيب         

 باإلسـهام الدراسات وبناء على توصية ترفعها اللجنة للهيئة، وبالنسبة للدعم اإلداري فاهليئة مـستعدة              
 احملاضر اخلاصة باللجنة كما يتطلبه مهام سكرتري اللجنة وأسوة          ادوإعدواملساعدة يف ترتيب االجتماعات     

  . الدوريةاالستضافةببقية األعضاء يف 

 أوضح املهندس اجلابري يف حال رغبة اللجنة بطلب متويل لعمل أي دراسة فإن على اللجنة رفع توصية        -
  .للهيئة بذلك

 لالجتماع أو تعويضه كصرف تـذكرة        املهندس فؤاد بأن بعض اجلهات ترفض ارسال مندوهبا        أشار -
سفر أو انتداب أو مكافآة مقطوعة نظري كل جلسة مثالً كما هو حاصل مع بعـض اعـضاء اللجنـة                    

  .، فيلزم دعم انتدابات وبدالت حضور االجتماعاتاإلشرافية لكود التوزيع

جنة إال مـن     الشهري بأن اهليئة ال تستطيع صرف تذاكر سفر أو انتداب ألي عضو يف الل              .دجاب   أ -
  .كان تابعاً لقطاع اهليئة فقط

 ذلك سـيكون داعـم      نأل أوضح املهندس اخلنيزي بضرورة استمرار أعضاء من اهليئة يف هذه اللجنة             -
  .وممارسة قوية هلا

متابع ملا تصدره اللجنة من توصيات وآراء ضـروري         من اهليئة   بأن وجود عضو     أضاف املهندس فؤاد     -
  .لهيئةلتصل الفكرة بشكل صحيح ل

 املمارسة العاملية تستدعي مشاركة املنظم يف اللجان اإلشـرافية وأمهيـة            لسقاف أن ااملهندس  أوضح   -
  .دورها يف ذلك

يف ، وبقاء مشاركتها الشهري موافقة اهليئة على متويل الدراسات اليت حتتاجها اللجنة  . د بعد ذلك أعلن     -
  .اللجنة يف الوقت الراهن
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 09A026 – 09A025مناقشة طلبات التعديالت   -٣

   الشركة السعودية للكهرباء-من النقل 025A09طلب تعديل 

 من الكود حيث من 3.3.5بتحديث البند حامد السقاف بأن هذا الطلب يتعلق /  أوضح املهندس -
وهي منشورة على موقع اهليئة  هليئة من ااملعتمدة) معايري التخطيط(املناسب اإلشارة لوثيقة املواصفات 

  .اإللكتروين وموقع الشركة السعودية للكهرباء

  :زيان بأنه من املناسب تعديل الصياغه املقترحه لتصبح كاآليت.  أضاف د-

"The TSP shall apply the TSP Planning Criteria and 
Standards (established by the TSP and approved by ECRA), 
in the planning and development of the Transmission 

System."   

  . على الطلب بالصياغة املعدلةاملوافقة باإلمجاعمتت وبعد املناقشة  -

   الشركة السعودية للكهرباء-من النقل 602A09طلب تعديل 

صوص  اهليئة لدراسة عدة مواضيع خب اقتراحكان على ضوء وأنه شرح املهندس السقاف الطلب -
يف االجتماع على ضوء الدراسة املقارنية باب كود القياس، واليت نوقشت التوصيات خبصوصها 

 . الالزمة يف الكودالسابق، وكان من املناسب عمل بعض التعديالت لتضمني بعض املواضيع 

 :إىل عدم مناسبة بعض املصطلحات الواردة يف الطلب املقترح، وهي كاآليت فؤاد املهندس أشار -

غريحمددة، وكذلك املصطلح  7.14.1 فقرة املقترحةاليف "periodically" صطلحاملن بأ
"recovering"حيث أن املعمول به حاليا أن  غري واقعي7.14.3 النقطة الثانية من الفقرة يف 

 وأبدى املهندس .الذي جيمع املستحقات من مجيع املشتركني وليس  نشاط النقلنشاط التوزيع هو 
 .بندلى الفؤاد حتفظه ع

 وضع ليكون فيه مرونه بدال من 7.14.1أوضح املهندس السقاف أن املصطلح الوارد يف الفقرة  -
حتديد مدة ثابته بل يترك ذلك حسب احلاجة اليت يراها نشاط النقل وخيتلف هذا من حاله ألخرى، 

ادات وخبصوص موضوع مجع املستحقات فهو يف حالة املشتركني املوصولني مباشرة بالنقل بعد
 .مباشرة

أوضح املهندس اجلابري بأن العمل جار على تكوين كيانات والشركة القابضة هي املشتري  -
 .املسؤول للطاقه وهو من سيحاسب مجيع األطراف والعجز سيكون على حسابه

اقترح املهندس اخلنيزي أن باب كود القياس ينبغي أن يكون شامال جلميع اجلوانب املتعلقة  -
 . الفنية أو القانونية أو التجاريةباملقايسات سواء

 كما  عن الكود، أوضح املهندس السقاف بأن إعداد الكود مت على فصل أي جزء مايل أو تكاليف -
 مستقل وشامل بالقياس والعدادات كان، يف ضوء اقتراحها الذي أشارت له اهليئة سنغافورةكود أن 
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ما أن اهليئة مل توضح شكل السوق  كت،العدادادمات وذلك ألن لدى سنغافورة شركة خاصة خب
 .مستقبالً

، واقترح بالتصويت عليها بالكامل  كما هي عليه دون تغيري  الكودأوضح املهندس فؤاد إبقاء بنود -
 .سواء باملوافقة على مجيع التعديالت أو رفضها باجلملة 

، وسيتم  البنود الختالف موضوعاتبنداً بنداًباألغلبية ان يتم التصويت على الطلب رأت اللجنة  -
 .فصل هذا الطلب إىل عدة طلبات تعديل بناًء على ذلك

 .أقترح املهندس اجلابري بتشكيل فريق عمل من اللجنة لدراسة الوضع احلايل وحتديث كود النقل -

 خبصوص مناقشة وأجاب رئيس اللجنة بأن تبقى اعمال اللجنة مجاعية أفضل من تشكيل فرق عمل -
 .طلبات التعديالت

 Metering Access and" حنو تعديل عنوان الفقرة من  األوىل من الطلببندلخبصوص ا -
Sealing " إىل"Metering Access and Security " : أوضح املهندس السقاف
 جيد ولكن التعديل يقوي ويعزز املعىن ، مث صوتت اللجنة على تعديل  العنوان املوجودبأن نص
صل على النسبة املطلوبة مت إلغاء طلب تعديل حي مل ، وحيثمثانية أصوات) ٨(عارضه العنوان و
 .العنوان

أوضح املهندس :  حنو اإلشارة للمواصفه اخلاصه بكبائن العداداتخبصوص البند الثاين من الطلب -
 مت اقتراح اإلشارة إليها يف الكود ألا توضح TMSS-01-01السقاف أن املواصفه 

ول هبا يف الشركة السعودية لكهرباء، وقامت اللجنة لعدادات واملعمكبائن ااملواصفات العامة ل
، وسترفع التوصيه للهيئة أصوات) ٧( وحصلت على موافقة اللجنة بعدد بالتصويت على البند

 .بذلك

 Characteristics of" حنو إضافة بند جديد عن خبصوص البند الثالث من الطلب -
Metering Equipments Seals" : وحصلت ى البندعلقامت اللجنة بالتصويت 

 على أن يتم إضافة الفقرات املقترحة على البند املوجود أصوات) ١٠(على موافقة اللجنة بعدد 
وسترفع من الفقرة األوىل، " security"، مع تعديل الطلب حبيث حتذف كلمة 7.12مسبقا 

 .التوصيه للهيئة بذلك

 ,Damage, Tempering" حنو إضافة بند جديد عن خبصوص البند الرابع من الطلب -
or Unauthorized Interference with Metering Equipment" :

 مع تعديل صوت) ١١(قامت اللجنة بالتصويت على البند وحصلت على موافقة اللجنة بعدد 
 determining"من الفقرة الثانية بالعبارة  "recovering"الطلب حبيث تستبدل الكلمة 

recoverable charge " للهيئة بذلكيةالتوصوسترفع .  
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 – الغربية –إفادة رئيس جمموعة العمل املكلفة مبراجعة طلبات االستثناءات املقدمة من نشاط التوليد   -٤
 الشركة السعودية للكهرباء والتأكد من مواصفات املصنعني للوحدات املتشاهبة

 املصنعني  املصنعني، وتأخر بعضواب بعض املناطق مل خياطالعباس بأن. دأفاد رئيس جمموعة العمل  -
 إيضاحاهتم، وهذا سبب تأخر رفع توصية الفريق للجنة، ولكن جاءرسال إ عن الذين مت خماطبتهم

  بالوسطى وكان موافق ملا هو موجود يف الغربية وهبذا زال GEإيضاح من مصنعي وحدات 
 وأقترح أن  من املصنعني،املعلومات الواردةالذي ذكره مشغلي الشبكة  يف الوسطى ختالف اال

 .متضي اللجنة يف دراسة الطلبات

حسب ماذكر ،  خبصوص هذه الطلبات اجملموعةتوصيةيرسل للجنة أن العباس . طلبت اللجنة من د -
  .يف االجتماع السابق قبل االجتماع القادم

  

  

  

  

  

  

  

  العباس

  

  حتديد موعد ومكان االجتماع والورشة التعريفية القادمني  - ٥

شخصاً حىت اآلن ، ونظراً ) ١٥( رئيس اللجنة بأن العدد املسجل يف الورشة القادمة مل يتجاوز أوضح -
ورش سبع ، وقد سبق أن نظمت الشركة السعودية للكهرباء لكون العدد املسجل غري كايف لعقد الورشة

 رأت اهليئة  إذا، إالأخرىاململكة فاللجنة ترى بأا كافية وال حاجة لعقدها مرة خمتلف مناطق يف عمل 
  .ضروره لذلك

   االجتماع القادم

 بتاريخ األربعاء يوم - للجنة الثامن وهو االجتماع - اتفاق األعضاء على عقد االجتماع القادممت
 أفاد ممثل اهليئة و، مبدينة جدههيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج ، باستضافة  م٢٤/٠٢/٢٠٠٩

  .قوم بتأكيد موقع االجتماع بعد التنسيق مع اهليئةفائز اجلابري بأنه سي/ املهندس 

  

  

  

  
  

  

  

  

  السكرتارية

  

  شكر وتقدير  

على االستضافة الكرمية  )نشاط التوزيع ( للشركة السعودية للكهرباء  الشكر والتقدير جزيلأعضاء اللجنة رئيس وقدم 
  .لالجتماع، وحفاوة االستقبال والضيافة

  

  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقللجنة اإلشرافية لكود الرئيس ال

  

  

  صورة هليئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج املزدوج
 صورة جلميع األعضاء و املشاركني


