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    :تاريخ ووقت االجتماع
     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(ا إم: الترجمة العربية لمسمى الكود  -٢
  مالحظات على طلبات االستثناءات والتعديالت على الكود  -٣
 المقدمة من نشاط التوزيع بشرآة استعراض ومناقشة طلبات االستثناء من بعض بنود الكود  -٤

  ونشاط التوليد بالشرآة السعودية للكهرباء، أرامكو
 المقدمة من نشاط التوزيع بشرآة ات التعديل على بعض بنود الكوداستعراض ومناقشة طلب  -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  يث الجابريفائز غ. 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
  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  لطاهرمحمد يوسف ا. 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  يسىعبداهللا الع.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
  اط التوزيعنش  شرآة أرامكو السعودية   اد الرقبانعم. م  -٥
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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 

ع) ١ ة م ةا المتابع ام ب لهيئ ديلللقي سعوديتع ل ال ود النق ط آ ى  راب  الموجود عل
ا اإل ا  لموقعه ضمن رابط ي ليت امًالكترون ود ال  للجنش رافية لك  شبكةة اإلش
سعودي ق بال ا يتعل ا وآل م افظ و، أعماله الي مح رار مع ه ق ا نص علي ك آم ذل
  .٠٦/٠٥/١٤٢٩ وتاريخ ٣٥/٤٢٩ الهيئة برقم

ابتداًء وستعقد ،  وأهدافهوأنظمته الشبكة كودشة عمل تعريفية بالقيام بور) ٢
ثم المنطقة الشرقية منطقة الوسطى الفي السعودية للكهرباء لموظفي الشرآة 
للشرآات والمؤسسات   بعد ذلكتآما ستعقد اجتماعا، والغربية والجنوبية

  .األخرى

 

  
  الجابري

  
  
  

  السقاف

   :الترجمة العربية لمسمى الكود  -٢
أو ) آود الشبكة السعودي(عربية لمسمى الكود إما الترجمة التم مناقشة  −

العباس تغيير الترجمة العربية لمسمى .طلب دوقد  ):آود النقل السعودي(
 .)آود النقل السعودي (بدال من) آود الشبكة السعودي (لىالكود إ

 ه سبق أن نوقش مسمى الكود باللغة االنجليزية بأنالسقافأوضح المهندس  −
 Grid(إلى ) Transmission Code(له من  وتم تعديمع المنظم

Code( ،جاءت وفقا لمراسالت  بكود النقل السعودي التسمية الحاليةلكن 
 . في مراسالته)النقل(مسمى  منظماختار الحيث ، باللغة العربية منظمال
 بكود الشبكة السعودي أولى ألنها مطابقة أوضح المهندس فائز بأن التسمية −

 .أ٢ فقرة١١ المادة -باءلما ورد في نظام الكهر
 .الالئحة التنفيذية نصت على مسمى آود النقل  بأنالسقافأشار المهندس  −
آود :  إلىتغيير التسمية العربية للكودأهمية اتفق جميع الحضور على قد و −

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

  
  

  العباس.د
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجابري

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

 : آما يلي وهي،اللجنة للتعديالت واالستثناءات
، )بند(ة معينة جزئي محددا بشكل واضح على  الطلبيكونينبغي أن  )١

  .وليس لكامل الفصل أو الباب
 .فترفق صورة منها مع الطلب، إذا تم اإلشارة ألي وثيقة )٢
 . الطلبتجنب استخدام االختصارات أو على األقل التعريف بها في بداية )٣

  
  
  

        :الغياب
  نشاط التوزيع  شرآة مرافق  )اعتذر( خالد حذيفه النافعي. م  -١
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وتوقيع صاحب ،  الطالبةتحديد الجهةوذلك بتفاصيل مقدم الطلب إعطاء  )٤
بالنسبة هو مدير إدارة خدمات التوليد الفنية  و-الصالحية لإلستثناءات

 .ي الشرآة السعودية للكهرباءفللتوليد 
 . في طلب واحد ذي عالقةتجنب وضع أآثر من موضوع غير )٥
، تحدد وصف المعدة المطلوب لها االستثناء، في حالة طلب االستثناء )٦

 إزالة اإلشكالوما هي خطة ، بالكود ولماذا اليمكن االلتزام، وحالة المعدة
 .الكود بلاللتزاموالتاريخ المتوقع ، فيها

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

 . المراد تعديلهبالكود
، طلبات التعديل واالستثناء فقط تكون للمواضيع المذآورة ضمن الكود )٩

ل إجراءات مث، التي لها عالقة بالكود ولكنها خارجهوليس لإلجراءات 
 .الصيانة والتوصيل التفصيلية

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

 التي تمنع الكود من تشغيل النظام بموثوقية لألشياء كونالتعديالت تف
 .وعدالة

مقدم (رتبطون بالشبكة لها مصدر واحد وهو المت اطلبات االستثناء )١١
  مصادر وهي٣بينما طلبات التعديل لها ، )لشبكةاستخدم مالخدمة و

 لها اتوطلبات االستثناء .واللجنة نفسها، والمنظم، بالشبكةالمرتبطون 
تجمع  بينما طلبات التعديالت، األولوية بالمناقشة والتقديم للهيئة العتمادها

وسيتم ،  ويعدل الكود على أساسهايتم فرزهاثم ، ملبشكل آا تدرسو
  .ألخذ الخبرة الكافيةتعديل الكود بعد أخذ فترة من التطبيق 

  : من بعض بنود الكوداتاستعراض ومناقشة طلبات االستثناء  -٤
:  بأن آلية مناقشة طلبات االستثناءات والتعديالتالسقافوضح المهندس  −

األعضاء يتم طرح االستفسارات من المقدم طلبه ثم  بأن يشرح هي
  .يكون التقرير لألعضاء فقطثم ، والضيوف على الطلب

  :آاآلتي،  طلبات استثناءات٤قد تم مناقشة و
  

   : من المهندس شافع001D08طلب 
 أوضح المهندس حيث،  من الكود4.9.7 بندتم مناقشة طلب االستثناء على  −

 من تشغيل  الداخليينهالي مقاووشرآة أرامكو  هذا البند يعيق  أنشافع
 .محطات اإلنتاج المزدوجوصيانة 

 .من البند المذآور لكي يتبين اإلشكال الفقرة تحديدوطلب المهندس الفريح  −
عدة فصول من  طلب استثناء من ه اليمكنوطلب المهندس السقاف بأن −

  
  
  
  
  
  
  
  
  شافع
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 وإرفاق متطلبات الشرآة  باالستثناءويشترط تحديد الفقرة المعنية، الكود
 .بشكل وافي لدراسته  الواردة مع الطلبرة في التبريراتالمذآو

بطلب تعديل تعريف  مرتبط هذا الطلبندس شافع بأن وأوضح المه −
 وقد طلب تعديل )Captive generation (ةداخلي التوليد المحطاتب

 هي التي 4.9.7.2 بأن الفقرة ضافأو، 08A001لتعريفها في طلب 
 أن ينتظروا ممثل مشغل الشبكة لكي اليمكن تطبيقها ألنهم ال يستطيعون

وبما ، آل اختبار مما يترتب عليه إعاقة لسير العملعلى يصادق يشاهد و
 المالكة الشرآةيترتب على ذلك أيضا من التزامات قانونية ومالية أمام 

أوضحت آثيرا من النقاط الهيئة وأضاف بأن  ،والمشغلة لتلك المحطات
ت بين الطرفين حول منح التراخيص  النقاشاأثناءالواردة في الكود 

أنه توليد  أرامكو بتوليدصنفت آما و، لمنشئات التوليد التابعة ألرامكو
على آثير من بنود الكود، والتي  وأنها أعطيت استثناءات من الهيئة، داخلي
 التراخيص بناء عليها، وأآد المهندس شافع أن جميع هذه إصدارجرى 

مادها من قبل الهيئة ويجب مراجعة  هي أمور قد جرى اعتاإليضاحات
 من قبل الهيئة أو إيضاحهالكود والتأآد من عدم وجود أي تعارض لما تم 

 .تم االتفاق بموجبه
وأوضح المهندس الزهراني بأن توليد أرامكو ال يعتبر توليد داخلي فال  −

 ميجاوات أوسحبها من الشبكة بدون تنسيق ١٧٠٠يمكن أن يتم ضخ قرابة 
ألن التوليد الداخلي له صالحية فصل وحداته للصيانة ، مع المشغل

 .وصيلها بدون الرجوع لمشغل الشبكةأوت
وأوضح المهندس الجابري بأن االستثناء الممنوح ألرامكو بخصوص  −

 ، يعفيها من التنسيق مع مشغل الشبكةمالتوليد الداخلي ل
ود سبق بأنه ال داعي لعمل استثناء من بنواختتم المهندس السقاف النقاش  −

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

  :العباس. من د200D08طلب 
 بأن مرحالت انخفاض التردد  الطلب وأوضحشرح المهندس رمزي −

 هيرتز وأن مقاومتها ٥٨٫٢ل من   لم تصمم على ترددات أقالموجودة
 . وليس آما ذآر في الكود هيرتز٠٫٣ إلى ٠٫١٥لفترات تتراوح من 

تمثل سامة بأن القيم المذآورة في منحنى قدرة المرحل س أوأوضح المهند −
 الوحدة على قدرةم من  أعلى عادةيكونوالذي -القدر اآلمن لحماية الوحدة

 .التحمل
ليس على الفقرة طلب االستثناء صحيح ولكنه وأوضح المهندس زيان بأن  −

 والتي تحدد ، من الكود2.5.5.9 ,2.5.5.8بل متعلق بفقرة ، 2.4.2
 .الوحدات والمعدات وخصائص تشغيلهانطاق تصميم 

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 ،  هيرتز٥٧ردد إلى متصلة بالنظام حتى لو وصل الت
 ٥٨  أعلى منآثيرة مخالفة فإعدادات مرحالتها موضوعة على ترددات

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

نية أن تبقى وهذا يوضح إمكا، هيرتز بدون أي ضرر على الوحدة٥٧
 .هيرتز٥٧ثانية على تردد ٣٠الوحدة متصلة بالشبكة لمدة 

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

 . أبدا فهو غير ممكن عمليا القديمةاليمكن أن تصل إليه بعض الوحدات
مهندس أسامه بأنه ينبغي إحضار تبرير من المصنع للوحدة بأن هذا وذآر ال −

ألن هناك ، آود الشبكةالمذآورة  الشروطالتردد  ال تتحمله الوحدة حسب 
فمثال وحدات جي ،  تضر بالشبكة قدوحدات وضعها المصنع على إعدادات

إي في المحطة التاسعة بالرياض وضع المصنع إعداداتها األولية لمرحالت 
هيرتز مما قد يؤدي إلى حصول إظالم تام ٥٩٫٢خفاض التردد على ان

ولكن تم ،  من النظامللشبكة المترابطة في حالة خروج بعض الوحدات
 . بعد معرفة ذلك مباشرةتعديلها

وأوضح المهندس رشيد بأن طالب االستثناء ينبغي أن يرفق ما يثبت أنه  −
أن الحدود المذآورة بذل جهده مع المصنع لاللتزام بمواصفات الكود و

 .بر هي الحد األقصى لتحمل المعدةللمعدة تعت
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. د من003D08طلب 
 جي إي تتحمل إعدادات وحداتشرح المهندس رمزي الطلب وأوضح بأن  −

 %.١٠آحد أقصى واليمكن أن تصل إلى % ٨إلى 
وآل وحدات ، للنظام وليس للوحدة% ١٠وأوضح المهندس الفريح بأن  −

-on-load-tap(مغير الجهد التوليد يجب ترتبط بالنظام من خالل 
changer(. 

مغير  تعمل بدون  القديمةي بأن آثير من الوحداتلكن بين المهندس رمز −
 .الجهد

تحديد الوحدات التي يطلب  فأوضحت اللجنة بأن الطلب مقبول لكن يجب −
  .وإرفاق المستندات الداعمة للطلب، لها االستثناء

  :العباس. من د004D08طلب 
 Pole slip ( مرحلذآر بأنشرح المهندس رمزي الطلب و −

protection( ويوجد فقط في ، قديمةجميع الوحدات ال ال يوجد في
 في جميع الوحدات أم ممكن توفيره فهل يجب، الوحدات البخارية الجديدة
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 .عمل طرق أخرى بديلة تفي بالغرض
وأنه  2.5.2.11بأنه ينبغي تحديد الفقرة المعنية السقاف وأوضح المهندس  −

ه هذآما نص الكود على أن مشغل الشبكة هو الذي يحدد الحاجة إلى 
 .اتفاقية التوصيل مع ذلك المستخدم في المرحالت

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

 إعطاء توصية استثناء حيث فال يلزم وبهذا . المجاورة التوليدوحدةلحماية 
، لوحدات الموجودة إال إذا أوصى بذلك مشغل الشبكةأن ذلك ال يلزم ل

 .وبالنسبة للوحدات الجديدة فسيتم توضيح ذلك في اتفاقية التوصيل
أن الحماية وهي ،  االستثناءطلبالفقرة الثانية من بين المهندس رمزي ثم   −

االحتياطية ال توجد لكثير من الوحدات القديمة وخصوصا تلك المزودة 
 .هل يلزم تبديل نظام الحماية فيهاف، كتروميكانيكابنظام حماية اإلل

 أن يتم تحديد الوحدات القديمة  جدوى الطلب علىواتفق الحضور على −
 مدروسة لترقيةالمطلوب لها استثناء لفترة معينة على أن يتم إرفاق خطة 

  .نظام الحماية في تلك الوحدات
المسموحة زمنية وطلب الحضور من المهندس الجابري أن يفيدهم بالمدة ال −

  . سنوات أم أآثر٣لالستثناء هل هي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الجابري

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

 Captive (افع الطلب بأن تعريف الوحدات الداخلية المهندس شوضح −
generation( مفهوم الهيئة في الرخصة الممنوحة تعديله ليشمل  يجب

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

بالتنسيق مع ومن أهمها االختيار المطلق لمواقع التوليد الواردة في الكود 
 ،شبكة النقلظروف بدون أن تمنع بواسطة آود الشبكة أو شبكة النقل 

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

 من البنود التي تم اعتمادها من قبل  غير ذلكإلىاالنقطاعات المفاجأة 
 .الهيئة

وأوضح المهندس السقاف بأن تعريف الوحدات الداخلية آما ورد في الكود  −
وطلب المهندس ، بشبكة النقل مباشر يشمل الوحدات التي ليس لها ارتباط 

 .لتعريف المقترح ليتم مناقشته بوضوحلالسقاف أن يتم إرفاق نص 
 أن يتم توضيح اإلستثناء الممنوح شافعمهندس وطلب المهندس رشيد من ال −

أن مستخدمين آخرين لمكن يألرامكو فهل هو حاله خاصة بها أم أنه 
  أن االستثناءوأ، من تعريف الوحدات الداخلية وما شروط ذلكيستثنوا 
 . فقطفي أماآن معينةوخاص ممنوح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجابري/شافع
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 ما يضاحبإوقد عقب المهندس شافع بأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة  −
 آانت هذه االستثناءات هي حالة خاصة بمنشئات شرآة أرامكو فقط إذا

 انه ال يمكن قبول أو إلىآما أشار .  تعريف الوحدات الداخلية وإيضاح
 خالف لما جاء في أي ما تضمن إذاالموافقة على أي بند من بنود الكود 

 .الترخيص الممنوح للشرآة
أن يرسل لهم صورة من الرخصة وقد طلب األعضاء من المهندس شافع  −

الممنوحة ألرامكو واالستثناءات الممنوحة لهم من الهيئة لكي يستطيعوا فهم 
 .الحالة المذآورة

المذآورتين على فقرة تين مالحظ لمناقشة الال داعيأنه  شافع ذآر المهندس −
 التي يجب االتفاق  حيث أن النقطة األولى هي األساس3.3.1.2 ,1.16.1

  .عليه أوال
  :العباس.د من 003A08, 002A08طلب 

 ستثناءلموضوعين في طلبات اال لنفس االعباس بأن المناقشة السابقة.ذآر د −
 .كفيت
وأوضح المهندس السقاف بضرورة مناقشة هذين الطلبين الحقا خصوصا  −

  .رب العالمية في ذلكاولمناقشة التج، تذبذب التردد ألهميتهموضوع 
 :العباس.من د 004A08طلب 

 ,2.5.1.1 يوجد تعارض بين فقرة بأنهالطلب هذا ندس العيسى المه وضح −
في   هل يشترط أن تكون قاطع للدائرة، في تحديد نقطة التوصيل2.5.2.9

 وهل يشترط جميع الحاالت مثل حالة وجود محول بين التوليد والنقل
 .ترآيب قاطع في حالة عدم وجوده في نقطة التوصيل حاليا

 وجود محول بين التوليد حالة في أن نقطة التوصيلوبين المهندس نزار ب −
 . للمحول)High voltage pushing( هي والنقل

 بل ف بأن الفقرتين المذآورتين اليوجد تعارض بينهماوبين المهندس السقا −
  المعدات في نقطة التوصيل في جميع لتوضيح ماهيةانتهما متكامل
يختلف من حالة  توصيل وتحديد المعدات المشترطة في آل نقطة، الحاالت

 سيحدد بالتفصيل في اتفاقية التوصيل الخاصة بتلك النقطةو، إلى أخرى
شكال حول  اإلزال وبهذا . جميع األعطال عن الشبكةلضمان عزل

  .ة في آود الشبكة لتعديل الفقروال داعي، ض المذآورالتعار
  :العباس. زيان ود.  من د011A08-005A08طلب 

وسيتم طرحها في االجتماع ، شتها النتهاء وقت االجتماعتم االعتذار عن مناق
  .القادم

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

  .النتهاء وقت االجتماعنظرا تم تأجيلها لالجتماع القادم 
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  :االجتماع القادم  -٧
ساعة       عقب ذلك أ   د ال اع عن ة اإلجتم ة نهاي را ١٢:٣٠علن رئيس اللجن د  ،  ظه بع

 تهاو االجتماع الرابع للجنة في سن      وه - االجتماع القادم  اتفاق األعضاء على عقد   
ى وم ا-األول ين ي اريخ الثن ق ٢٢/١/١٤٣٠ بت ة ب١٩/١/٢٠٠٩ المواف المنطق
شرقية ضافة،ال ن باست و شرآة  م س، أرامك ل من ال وم آام دة ي يكون لم اعة وس

واردة              عصرا ٤-صباحا٨ ات ال ر من الطلب شة عدد أآب تم مناق رد     - لي  - أو التي ت
  .للجنة

  
  شافع

  

  السكرتارية

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

  .وة االستقبال والضيافةاوحف، لالجتماع

  
  حامد عبداهللا السقاف

   
   السعودينقلاللجنة اإلشرافية لكود الرئيس 

  
  
  

  

  
  
  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

 صورة لجميع األعضاء و المشارآين


