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٢٥/٠٣/٢٠٠٩  

 

 GCSC  ٦ من ١صفحة 
 

    : 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 .  دطلب −
"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 −

وافقة الهيئة هندسية ونحوها من األمور آي يعتمد تمويلها من قبل الهيئة وذلك بعد م
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 التمويلوآلية عمل السكرتارية يصب في مصلحة الهيئة، 

 .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 −

مويل السكرتارية وأعمال  على إرسال توصية للهيئة بضرورة تتم االتفاق باألغلبية −
مع تحفظ عضو الهيئة على ذلك قبل  ، من الكود)1.10.1(لبند وتعديل االلجنة 

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

  .التوصية المراد إرسالها من قبل اللجنة بهذا الشأن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زيان. د
  
  
  السقاف

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

عتماد صاحب العباس الستكمال الحصول على ا. تم تأجيل ذلك بناء على طلب د
  .الصالحية للمحطات المحددة

  
  
  

  العباس. د

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

   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 130A08-160A08طلب 

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

 

  :أرامكو شرآة - لتوليد ا من 170A08-021A08طلب  

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

الطاقة من الدخول في سوق IPPالبنود التي تعيق تشجيع المستثمرين و  
زيان تأجيل مناقشة الطلبات . وحتي  يتم هذا طلب د ،والتوصيل بمنظومة النقل

  .المقدمة مسبقا
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     :االجتماع القادم  -٨
م د  ت ى عق ضاء عل اق األع ادم  االج اتف اع الق اع ال  وه-تم 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
ة التع  ة  القادم د الورش ى عق اق عل م االتف لت ة الجبي ي مدين الكود ف ة ب اريخ ريفي  بت

اريخ          ٢٢/٤/٢٠٠٩ ران بت ى األعضاء    ،  ٩/٦/٢٠٠٩، والورشة التي تليها في 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
  .لالزمةا

  األعضاء

  :مايستجد من أعمال أخرى  -١٠
س من آود ا من الهيئة عدة مواضيع مقترحة بخصوص آود القيستلمت اللجنةا) ١

 .النقل ليتم مناقشتها ولعمل التعديالت واإلضافات الالزمة على الكود

وضح المهندس شافع أن تفاصيل هذه المواضيع خارج عمل اللجنة، ويحتاج هذا  −
 .شاري متعاقدالعمل الست

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

 .مستقال عن الكوديكون 

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

 .من االستشاري تقديم التفاصيل واالجراءات الالزمة لتلك المواضيع

م مقترحاتهم والعناصر الالزم  من جميع األعضاء تقديالسقافطلب المهندس  −
إضافتها أو تعديلها على الكود من المواضيع المقدمة من الهيئة، ليتم مناقشتها 

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

، وإدراجها في ا ومناقشتهابالنقل إرسال معايير التخطيط لشبكة النقل ليتم مراجعته
  .الكود

زيان أن لكل شرآة معايير تخطيط خاصة بها وال يلزم تعميمها على . 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 : ة  مثلوسالمة الشبك

 .إستعادة الطاقة في حالة حدوث اإلطفاء التام ونحوه

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

 .فقد في الطاقة في تلك األماآنلخطورة حدوث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األعضاء
  

  



  امساالجتماع  اخل  سعودينقل الاللجنة اإلشرافية لكود ال
Grid Code Supervisory Committee  

   
٢٥/٠٣/٢٠٠٩  

 

 GCSC  ٦ من ٦صفحة 
 

معايير تطبيق في مرحلة اء أوضح المهندس السقاف أن الشرآة السعودية للكهرب −
 في المشاريع الحالية، ومنها خطة التطوير  الخاصة بهاالتخطيط لشبكة النقل

 .م٢٠١٣-م ٢٠٠٩لمرافقها لألعوام 

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

اللجنة إلى الهيئة توصية لتعديل الكود ليتضمن  ترفع وضح المهندس الجابري بأن −
 . حال اعتمادهااإلشارة إلى معايير التخطيط

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

  شكر وتقدير  
 وحفاوة ، على االستضافة الكريمة لالجتماعشرآة مرافق الشكر والتقدير لجزيلقدم أعضاء اللجنة 
  .االستقبال والضيافة

  
  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  
  
  

  

  
  
  

  
   المزدوجصورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج
 صورة لجميع األعضاء و المشارآين


