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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." 

لب المعدل أعاله، وقد خرجت األصوات بقبول الطلب التصويت على الطتم  −
 )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 
بيع والشراء في سوق الطاقة بشكل مقارب لما هو معمول في سوق األسهم مما ال

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

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

عقب المهندس الفريح أن األمور المذآورة في آود القياس هي ما يتعلق بفواتير   −
، أما ما يتعلق بسعر الطاقة المبيعة ك آل مستخدم وهذه يجب أن تبقى سريةاستهال

  .فلم يتطرق له الكود

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

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

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

مقدم الطلب تعديله وتحديد المتطلبات على مشغل الشبكة وقد طلب األعضاء من  −
  . لمناقشتهللجنة ينبغي إفصاحها، ومن ثم تقديمه وتحديد البيانات التي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شافع

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

 . الالزمةجميع الجوانب الفنية والتجارية

 الهيئة بضرورة  مستشارناعإق كود تمه 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
 .بها عند إعداد آود الربط الكهربائي بإبقاء آود القياس أحد مكوناته

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

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

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

  .السعودية للكهرباء، فالشرآة أولى بعمل التعديالت الالزمة

  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  في االجتماع السابقبناء على النقاش   1.10.5بخصوص البند 

  ).١٣ صوت من ١١(بول  الطلب وآانت األغلبية بالقعلىالتوصية 

  
  
  
  

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

آان هناك شبه موافقة من اللجنة على طلبات االستثناءات أنه العباس . وضح د −
لوب لها استثناء إعداد نموذج لكل نوع من وحدات التوليد المط 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 ه وقد تم توقيع،لألمور المخالفة للكود
 وتم الحصول على إفادتهم بعدم المطابقة لمواصفات ناهماستشرنا المصنعين وخاطب

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

للجنة السابقة في اجتماعات اار 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

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

رمزي الطلبات المقدمة وقدم عرضا لمقارنة أنواع الوحدات في مهندس شرح ال −
، وأشار إلى  والمبررات لهاالمنطقة الغربية و نوع االستثناءات الالزمة لكل وحدة

إن المشكلة تكمن في  الزمن لحدود التردد والجهد فهل هو زمن مستمر أم متراآم 
اني إن المقصود في الكود هو  محمد الزهر/  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 التردد

لداعمة للطلب لكي يتم مهندس الجابري إلى ضرورة إرفاق المستندات اأشار ال −
دراستها بشكل آامل، وأوضح أن مدة االستثناء اليشترط أن تكون بمدة تصريح 

 .الوحدة، بل بالفترة الالزمة لتتوافق المعدة مع مواصفات الكود

 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
 إلزامية لجميع الوحدات بل بحسب الحاجة التي يراها مشغل الشبكة، وأما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سسادلاالجتماع  ا  اللجنة اإلشرافية لكود النقل السعودي
Grid Code Supervisory Committee  

   
١٠/٠٦/٢٠٠٩  

 

 GCSC  ٦ من ٦صفحة 
 

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
، نظرا لوجود معلومات آتابية  لديه للمحطة التاسعة بالمنطقة الدراسة لمبرراتها

 .ت التوليد بالغربية ومواصفاتها تتطابق مع الكودالوسطى و لنفس نوعية وحدا

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

 .، 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 المتشابهة في أآثر من منطقة خالف المنطقة الغربيةالمصنعين للوحدات 

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

ج الدراسة ئ وسيتم عرض نتاالواحدة أو زمن متراآم لعدة مرات خالل فترة معينة،
ريح زيان والمهندس الف. 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 الحضور ، ج إذا آ

ل عن     ين في    ،  مشارك ٦٠المتوقع اليق ى األعضاء الممثل و ومرافق   شرآة أرامك  وعل
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  
ستضافة الكريمة على االالمياه المالحة  تحليةلمؤسسة العامة ل الشكر والتقدير لجزيلقدم أعضاء اللجنة 

  .لالجتماع، وحفاوة االستقبال والضيافة

  
  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

 صورة لجميع األعضاء و المشارآين


