
  الثامناالجتماع    اللجنة اإلشرافية لكود النقل السعودي
Grid Code Supervisory Committee  

   
  م٠٣/٠٣/٢٠١٠

 

 GCSC  ٥ من ١صفحة 
 

    : االجتماعمدة
    ظهرًا  ٢:٠٠ ــ  صباحًا٨:٣٠:  الساعةمن 

  :الراعي  : الموقع
  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  هيلتون فندق � جده  

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

  م٢٠٠٩مناقشة تقرير اللجنة السنوي لعام   -٢

 � الغربية �يس مجموعة العمل المكلفة بمراجعة طلبات االستثناءات المقدمة من نشاط التوليد إفادة رئ  -٣
 .الشرآة السعودية للكهرباء والتأآد من مواصفات المصنعين للوحدات المتشابهة

   الشرآة السعودية للكهرباء�الغربية -التصويت على مجموعة من االستثناءات المقدمة من نشاط التوليد  -٤
09D005-09D014  

٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  
١٠-  

  دراسة االستفسار الوارد من لجنة متابعة التوصيات بالهيئة بخصوص الحوادث الهامة
  دراسة االستفسار الوارد من لجنة متابعة التوصيات بالهيئة بخصوص المناطق المعزولة

   التحكمدراسة االستفسار الوارد من لجنة متابعة التوصيات بالهيئة بخصوص فقد مرآز
  دراسة آلية للرد على االستفسارات بخصوص بعض بنود الكود والتي ترسل إلى اللجنة

   والذي نوقش في االجتماع السادس 09A024 مناقشة طلب التعديل المعدل 
   .القادمتحديد موعد ومكان االجتماع 

  .ما يستجد من أعمال  -١١

        :األعضاءالحضور 
  رئيس اللجنة  اءــة للكهربــسعوديالشرآة ال  حامد عبداهللا السقاف. م  -١
  المنظـــم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  فائز بن غيث الجابري. م  -٢
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  عبداهللا محمد العبـاس. د  -٣
  نشاط التوليد  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحــة  أحمد يعقوب الفريـح. م  -٤
  نشاط التوليد  شـرآة أرامكـو السعودية   محمود بهي الدين زيان.د  -٥
  نشاط النقـل  الشرآة السعودية للكهرباء  نزار محمد الخنيــزي. م  -٦
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يوسف الطاهـر. م  -٧
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  فؤاد محمد العبد القادر. م  -٨
  نشاط النقـل  شـرآـة مـرافـــق  خالد حذيفة النافعي. م  -٩
  آبار المشترآين  شـرآــة سـابــك  رشيد محمد الشبيـلي. م  -١٠

        :البدالء الحضور
  نشاط النقـل  الشرآة السعودية للكهرباء  أسامة سراج الدين السيد. م  -١
  نشاط النقـل  شـرآـة مـرافـــق  خالد حذيفة النافعي. م  -٢
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية   اليمنيفيصل. م  -٣
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  سؤوليةالم      :بنود االجتماع
  :مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١

بن�ود المقترح�ة له�ذا    الوتم مراجعة قامت اللجنة بمراجعة المحضر السابق وموقف تنفيذ المهام،       
  .االجتماع واالتفاق عليها

 
  

  م ٢٠٠٩مناقشة تقرير اللجنة السنوي لعام   -٢
وأبدت بعض  الذي أعدته السكرتارية، م و٢٠٠٩م اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة السنوي لعا  

  :يليآما  اليسيرة عليهالتعديالت 
 ).١(إلى ) ٢(ل عدد ممثلي الهيئة من يعدت -
عب��دالرحمن / لع��ضو المراق��ب للجن��ة المهن��دس ل باإلض��افةإض��افة ص��ور ال��سكرتارية  -

 .المهيزعي
طل��ب ، تع��دل إل���ى   ) ٢: (م لغوي��ًا عل��ى س���بيل المث��ال عب��ارة     مراجع��ة إدراج األرق��ا   -

 .وهكذا) طلبين(
  .إعادة ترتيب المالحق وتقديم الملحق الخاص بسجل التعديالت واالستثناءات -

  

إفادة رئيس مجموعة العمل المكلفة بمراجعة طلبات االستثناءات المقدمة من نشاط   -٣
 الشرآة السعودية للكهرباء والتأآد من مواصفات المصنعين � الغربية �ليد التو

 .للوحدات المتشابهة
بأن الفريق اجتمع مرة واحدة  وقد تعذر ) عبداهللا العباس. د(رئيس مجموعة العمل أفاد  -

مرة أخرى الرتباطات أعضاء الفريق، وقد تدارس الفريق في اجتماعه األول  االجتماع 
 المقدمة من توليد الغربية بالشرآة لما يخص مدى توافق وحدات تثناءاتاالس طلبات 

العليا والدنيا  للتردد والجهد في الشبكة، وخلص إلى ضرورة تقديم  التوليد مع الحدود 
 من  المصنع ألي إفادة عن مواصفات الوحدة بهذا الخصوص    data sheet   مرجع أو 

راسلة المصنعين على هذا األساس ولكن حتى تاريخه بم ، وقد آلف الفريق توليد الغربية 
 . تجاوب من المصنعين لم يحصل توليد الغربية على أي ردود أو 

وآالؤهم زيان أن يتم مراسلة المصنعين األساسيين في بلدانهم، بدال من . طلب د -
 . منهم مراجعهم ومواصفاتهم لوحدات التوليد المحددةالمحليين، وأن يطلب

 قبل تاريخ معين الموجودةخالد أن يمنح استثناء لجميع وحدات التوليد طلب المهندس  -
 .تحدده اللجنة

ود توضح أن بنود الكود الزمة  من الك2.3.1.4 ,1.3.2 حامد أن البندين المهندسأفاد  -
على طلبات التوصيل الجديدة والصادرة بعد اعتماد الكود، أما الموصولين حاليا بالشبكة 

 .تتوفر في منشآتهمالناء من الشروط التي فيقدمون طلبات استث

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      :الضيوف الحضور
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  رمزي يوسف آمفر . م  -١
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  شيخ محمد نظيم الدين. م  -٢

  :الغياب

معتذر مع وجود (محمد الزهراني . م  -١
  نشاط النقـل        الشرآة السعودية للكهرباء  )بديل

٢-  
٣-  

  )معتذر مع وجود بديل(علي الشبيلي . م
  )معتذر مع وجود بديل(شافع زيتون . م

  شـرآـة مـرافـــق
  شرآة أرامكو السعودية

  نشاط النقـل
  نشاط التوزيع

  مستشار قانوني  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  عبدالرحمن المهيزعي. م  -٤
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 التردد وهو غير مطلوب فنيا، و عموما حماية لزيادة أنه ال يوجد أحمدأوضح المهندس  -
وأفاد بأن المصنعين ال يمكن يفيدوننا %. ١٠الوحدات مصممة على تحمل زيادة التردد 

لعوازل في الوحدة فهو  حالة ايعرفوابقدرة تحمل الوحدات الموجودة حاليا، وذلك ألنهم ال 
 .يعتمد على ظروف التشغيل التي تعرضت لها الوحدة

أشار المهندس أسامة بأن أي وحدة يجب يكون فيها حماية من زيادة التردد وانخفاض  -
 .على الوحدةسلبيا التردد، فكالهما يؤثران 

نا يهمنا أوضح المهندس خالد أن الوحدة يحكمها عامالن وهما الحماية والقدرة الفنية و ه -
 .الترآيز على مقدرة الوحدة

 أنه يشترط لقبول طلب استثناء من األمور التصميمية للوحدة أن يرفق واتفقت اللجنة على -
إثبات من المصنع وذلك يشمل جوانب تحمل تذبذب الترددات والفولتية، وأما األمور 

 . فيكتفى فيها بدراسة داخليةtap changerالغير تصميمية مثل 
 وأرقامها وأنواعها من آل المناطق جميع الوحدات أسماءاق على أن يتم تحديد تم االتف -

والشرآات وترسل جميعا للمصنعين بواسطة اللجنة أو الهيئة للحصول على بياناتها 
 .التفصيلية

 بإمكان مراسلة المصنعين وطلب أسماء الشرآات المستخدمه لنفس أحمدوأفاد المهندس  -
 .النوع من الوحدات ومن ثم أخذ إفادتهم عن  قدرات وحداتهم وظروفها

 on load tap من الكود ينبغي تعديله ليشمل2.4.3 أن فصل أحمدواقترح المهندس  -
changer حيث أن % ١٠ فإن ذلك يحل مسألة التحكم بالفولتية علىoff load tap 
changerاليمكن التحكم بتذبذب الفولتية فيه . 

طلب المهندس حامد مناقشة طلبات االستثناء التي التستدعي إحضار إثبات من المصنع،  -
 إلى أن تقوم اللجنة الفرعية بإعداد  التي تحتاج إحضار إفادة المصنعوتأجيل األخرى
 . التوصية فيها

ير باقي الطلبات التي التستدعي إثبات المصنع، العباس إآمال تحض. وطلبت اللجنة من د -
  .لمناقشتها في االجتماع القادم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  العباس. د

  

/ العباس. د
  السكرتارية

 الشرآة �الغربية -التصويت على مجموعة من االستثناءات المقدمة من نشاط التوليد  -٤
  09D005-09D014السعودية للكهرباء 

 الشرآة - من التوليد 005D09 ,007 ,009 ,012 ,015 ,016, 018 اتطلبال
   :السعودية للكهرباء

تم االتفاق على تأجيل مناقشتها حتى يتم إرفاق اإلثباتات الالزمة من المصنعين  -
 .للوحداتوالتردد بخصوص حدود الفولتية 

  
 الشرآة - من التوليد 060D09 ,008 ,010 ,013 ,017 ,019 الطلبات 

   :للكهرباءالسعودية 
  متكرر نظام اليشترط أن تكون في المطلوبةللوحداتيضاح أن الحماية االحتياطية تم اال -

redundant systemوفي لوحة مفاتيح مستقلة . 
 حسبأفاد المهندس نظيم الدين أن وحدات التوليد يوجد بها الحماية االحتياطية األساسية  -

 .اإليضاح اآلنف الذآر
ت التوليد متطابقة مع شروط أن وحدااتضح ستثناءات حيث تم االتفاق على سحب اال -

 .2.5.2.7 في الفصل الكود
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   : الشرآة السعودية للكهرباء- من التوليد 011D09 ,014 الطلبات 
 .لعدم إمكانية االلتزام به لطبيعة تصميم المعدةاالتفاق على منح االستثناء تم  -

 سنة إلى تاريخ استبدال المحول أو ١٥ن مالمذآور تعديل مدة االستثناء تم االتفاق على  -
  .تعديله

دراسة االستفسار الوارد من لجنة متابعة التوصيات بالهيئة بخصوص الحوادث   -٥
  الهامة

وضح المهندس فائز أن الهيئة قامت بهذه الدراسة وآلفت االستشاري لدراسة بعض  -
 .االنقطاعات في الشبكة وأسبابها وطرق تالفيها

نسخة من التقرير الذي استخلصت منه هذه التوصيات أن يرسل للجنة زيان . لب دط -
 .وذلك للتمكن من دراسة خلفية التوصية ومبرراتها ومناقشتها

 بعض أوضح المهندس فائز أن الهيئة ال توصي بنشر التقرير ألنه قد يؤثر على سمعة -
 .الشرآات

الحوادث الهامة في آودي النقل طلب المهندس فائز أنه ينبغي توحيد تعريف مصطلح  -
 .والتوزيع وآذلك اإلجراءات الالزمة لها وإرسال إفادة للهيئة بهذا الخصوص

زيان أن هذا يحتاج لدراسة محتوى آود النقل والتوزيع وأوجه الشبه . أوضح د -
واالختالف والخروج بالتوصية المقترحة، وليس فقط تعديل التعريف بل آل اإلجراءات 

 .هامةبالحوادث ال
، وسيتم ضح المهندس حامد أنه تم مراجعة الكود النقل وليس هناك حاجه في تعديلهأو -

 .إرسال الرد للهيئة

  العالميةاألآوادآود النقل وأوضح المهندس الطاهر أنه تم تعديل آود التوزيع بناء على  -
ب جوا الموجودة وسيتم مناقشة هذا الطلب في اجتماع لجنة آود التوزيع القادم، وإرسال

  . بخصوصهللهيئة

  

دراسة االستفسار الوارد من لجنة متابعة التوصيات بالهيئة بخصوص المناطق   -٦
  المعزولة

أوضح المهندس فائز أن المناطق المعزولة مثل منطقة طبرجل ليس لها إجراءات  -
 .طوارئ محددة

ل به في أوضح المهندس الطاهر أن هناك استثناءات آثيرة في التشغيل أآثر من المعمو -
 .الشبكات المترابطة

اتفقت اللجنة على أن الكود وضح متطلبات التخطيط والتشغيل وهي شاملة لجميع  -
   .الشبكات المترابطة والمعزولة والحاجة لمتطلبات خاصة بالمناطق المعزولة

  

دراسة االستفسار الوارد من لجنة متابعة التوصيات بالهيئة بخصوص فقد مرآز   -٧
  التحكم

 .نظام التحكم أنه غير عملي وجود نظام احتياطي مكرر لكامل خالدمهندس وضح ال -
وضح المهندس أسامة أنه يوجد وسائل اتصال احتياطية لمراآز التحكم في نشاط النقل  -

 . في حالة تعطل نظام التحكم األساسيبالشرآة السعودية للكهرباء
لحاالت الطارئة مثل فقد ياطية لجمع اتوضح المهندس حامد أن الكود ذآر توفر خطط اح -

، وهذا يجيب من الكود4.7.3.9مراآز التحكم وأي جزء من الشبكة وذلك في الفصل 
 .على استفسار االستشاري

 أنه ليس عمليا أن يتم تضمين خطة الطوارئ في الكود ألن ذلك أحمدأوضح المهندس  -
رر تحديثها سيجعله دليل تشغيلي للشبكة، وخطط التشغيل ينبغي إبقاؤها مستقلة لتك
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 .وتعديلها
 .زيان أنه اليمكن تعميم خطة الطوارئ للجهات الخارجية لسريتها. العباس ود. أضاف د -

 آما هو موجود اتفق معظم األعضاء أنه يكتفى باإلشارة في الكود لوجود خطة الطوارئ -
  .4.7.3.9في الفصل 

ي ترسل إلى دراسة آلية للرد على االستفسارات بخصوص بعض بنود الكود والت  -٨
  اللجنة

أوضح رئيس اللجنة بأنه يرد العديد من االستفسارات إلى اللجنة من بعض الجهات  -
رأيها حيال آلية الرد على ذلك هل تعرض على اللجنة أم  الخارجية ، وطرح على اللجنة 
  .ترسل بواسطة البريد اإللكتروني

اللجنة بالرد عليها مباشرًة دون  يقوم رئيس أنوبعد المناقشة والمداولة اتفقت اللجنة على  -
الت هي التي تعرض على اللجنة عرضها على اللجنة ، وتظل طلبات االستثناءات والتعدي

  .فقط

  
  
  السقاف

   والذي نوقش في االجتماع السادس 09A024 مناقشة طلب التعديل المعدل   -٩
نة حتى  المهندس فيصل طلبه بشأن تأجيل العرض على اللجأرامكوقدم مندوب شرآة 
  .االجتماع القادم

  

  فيصل

١٠ 
-  

  :القادم تحديد موعد ومكان االجتماع 
 هـ الموافق٠٣/٠٧/١٤٣١  بتاريخالثالثاءيوم التاسع للجنة  على عقد االجتماع اتفق األعضاء

  .الخبربمدينة  سابك،شرآة  باستضافة م١٥/٠٦/٢٠١٠

  
  

رشيد، 
  السكرتارية

  شكر وتقدير  
على االستضافة  لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوججزيل الشكر والتقدير أعضاء اللجنة رئيس وقدم 

  .الكريمة لالجتماع، وحفاوة االستقبال والضيافة

  
  

  حامد عبداهللا السقاف

  

   السعودينقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال
  

  
  

  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج
 رآينصورة لجميع األعضاء و المشا


