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م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي  ١ 

   كلمة رئيس اللجنة

لى آله   محمد وع  نبينا األنبياء والمرسلين    خاتموالصالة والسالم على    رب العالمين،   الحمد هللا   

  .وصحبه أجمعين

تحديـد  ، و  تنظيم قطـاع الكهربـاء     إطارانطالقا من الدور المهم لكود النقل السعودي في         ف

فقـد  األدوار الحيوية لجميع مستخدمي شبكة نقل الكهرباء في المملكة العربيـة الـسعودية،            

ءة وأهليـة    من المسارعة في تنفيذ أهدافها بكفا       اللجنة اإلشرافية لكود النقل السعودي     تمكنت

  .تها اليسيرة لنشأة خالل هذه المدةعالي

قامـت اللجنـة    حيث  ،  )م٢٠٠٩ (ثاني ال  في عامها  أهم أعمال اللجنة  ويستعرض هذا التقرير    

 النقـل    كود ة في سبيل تطبيق   مثمراإلشرافية لكود النقل السعودي  في عمرها الفتي بجهود          

ى الكود، وأوصت لهيئـة تنظـيم       راجعت اللجنة جميع طلبات التعديالت عل      ، حيث السعودي

تم إكمال ورش التوعيـة بـالكود       كما   ،الكهرباء واإلنتاج المزدوج بما مجموعة ستة طلبات      

  ليصبح ما  فعقدنا في السنة المنصرمة أربع ورش إضافية في جده وينبع والجبيل والظهران           

تبطين  ورش، وحضرها مايزيد عن أربعمائة مشارك من المعنيـين والمـر           ةتم تقديمه سبع  

   .بالشبكة

 الذي تقدمه هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج لتحقيق          المستمر ويسرني أن أشيد بالدعم   

 أعضاء اللجنة والجهات الممثلة لها في تفاعلهم لتعزيز تطبيق كود           كرأهداف اللجنة، كما أش   

  .النقل السعودي

  

  رئيس اللجنة      
  حامد عبد اهللا السقاف/املهندس
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 ٢ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  تأسيس اللجنة

 بناء على قرار محافظ هيئـة تنظـيم الكهربـاء            اإلشرافية لكود النقل السعودي    تأسست اللجنة 

 وذلك طبقا   )م٤/٣/٢٠٠٨الموافق  (هـ  ٢٦/٢/١٤٢٩ وتاريخ   ١٢/٤٢٩واإلنتاج المزدوج رقم    

هيئـة تنظـيم     مجلس إدارة     من كود النقل السعودي المعتمد من قبل       ١٠-١لما ورد في الفقرة     

ليل العقبات التي قد تواجـه      هرباء واإلنتاج المزدوج بهدف تحقيق تطبيق الكود بفعالية و تذ         الك

، إضافة إلى ضمان تحقيق العدالة والشفافية مع جميع مستخدمي شبكة النقل في كل مـا                هتطبيق

األمر الذي سيؤثر مباشرة في تعزيز خطوات إنشاء سوق         . يتعلق بالتوصيل بالشبكة أو تشغيلها    

  .ة في المملكة العربية السعوديةالطاق

  أهداف اللجنة

 المراجعة المستمرة لكود النقل السعودي وتقديم التوصيات إلـى          و ه يساس األ إن هدف اللجنة  

  .هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج لضمان تحديث وتفعيل تطبيق كود النقل السعودي

  : وفيما يلي قائمة بأهم أهداف اللجنة

 والتوصـيات لتعـديل     المقترحات السعودي وإعداد    النقلتمرة لكود   المراجعة المس   ) أ 

  . .كود في حال وجود ما يستدعي ذلك أثناء التطبيق الفعلي من قبل مستخدميهال

استقبال و دراسة طلبات االستثناءات من بعض بنود كود النقل السعودي  من قبل               ) ب 

 واإلنتـاج  الكهرباء    هيئة تنظيم  إلىمستخدميه ورفع التوصيات على ما يتفق عليه        

  . المزدوج

استقبال و دراسة طلبات التعديالت على بنود كود النقل السعودي ورفع التوصيات              ) ج 

 . المزدوجواإلنتاجعلى ما يتفق عليه إلى هيئة تنظيم الكهرباء 

 الغيـر  الحـاالت / دراسة التعديالت الالزمة على الكود بناء على تقارير الحوادث      )د 

 .ل الشبكةمتوقعة والمقدمة من مشغ

تقديم المقترحات والتوصيات بشأن إرشاد تطبيق الكود لجميع مـستخدمي شـبكة              )ه 

 .النقل
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 ٣ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  أعضاء اللجنة
هـ ٢٦/٢/١٤٢٩ وتاريخ١٢/٤٢٩بناء على قرار محافظ الهيئة رقم تم تشكيل اللجنة 

  .م٤/٣/٢٠٠٨الموافق 

  الجهات الممثلة في اللجنة: ١جدول 

  تكوين اللجنة
  النشاط الممثل

  عضو  رئيس
  تعيينجهة ال

٢  ١  
 

  نقل الطاقة

١  
  

  ١  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
  

١  
  

  )م و ٥٠٠محطات أكبر من (توليد الطاقة 

١  
  

 ٥٠٠محطات أقل أو تساوي من (توليد الطاقة 

  )م و
١ 

 

٢  
  

١  
  توزيع الطاقة 

١  
  

  شتركينكبار الم

 

١  
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 ٤ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  

  
  أحمد يعقوب الفريح. م  عبداهللا محمد العباس. د  مد عبد اهللا السقافحا. م

   المؤسسة العامة للتحلية-التوليد   الشركة السعودية للكهرباء-التوليد   الشركة السعودية للكهرباء– رئيس اللجنة

    
  محمد يحيى الزهراني. م  نزار محمد الخنيزي. م  محمود بهي الدين زيان. د

   الشركة السعودية للكهرباء-النقل   الشركة السعودية للكهرباء-النقل  ركة أرامكو السعودية ش–التوليد 

      
  فؤاد محمد العبد القادر. م  محمد يوسف الطاهر. م  علي أحمد الشبيلي.م

  ءلكهربا الشركة السعودية ل–التوزيع  الشركة السعودية للكهرباء-التوزيع   شركة مرافق–ء النقل 

      
  فائز غيث الجابري. م  رشيد محمد الشبيلي. م  خالد حذيفة النافعي. م  شافع الحاج عمر زيتون. م

   هيئة تنظيم الكهرباء–المنظم    شركة سابك-كبار المشتركين    شركة مرافق–التوزيع    شركة أرامكو السعودية-التوزيع

      
  سلطان غرمان العمري  يوسف عبداهللا الزهراني. م  د المهيزعيعبدالرحمن محم. م

   هيئة تنظيم الكهرباء-السكرتارية    الشركة السعودية للكهرباء-السكرتلرية   هيئة تنظيم الكهرباء– مراقب
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 ٥ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

 
  اللجنةنجازات إأهم 

  

  م٢٠٠٩أهم إنجازات اللجنة لعام : ١شكل 
 

  إعداد مسودة مهام وأدوار السكرتارية  )أ 

 مستند مهام وأدوار السكرتارية والذي يشرح واجبات ومسؤوليات للجنة بمناقشةقامت ا

سكرتارية اللجنة للقيام بالدعم والمساندة ألعمال اللجنة، ويبين االجراءات التفصيلية 

التعديالت على كود النقل و كذلك طلبات االستثناءات من لمراجعة وتمرير طلبات 

 أدائهاخالل لتي تقوم بها يع المتطلبات التنظيمية واتوضح المسودة جم. بعض بنود الكود

 أعمال اللجنة واالنشطة ذات  سجل يحتوي على نماذج و عناصرالعمال اليومية، ول

  .العالقة

   للجنةااللكترونياعتماد وتطوير الموقع    )ب 

، وذلك وفقا لقرار معالي محـافظ       نة اإلشرافية لكود النقل السعودي    للجاموقع  تطوير   تم

 من  االنتهاءوتم  . م١١/٥/٢٠٠٨هـ الموافق   ٦/٥/١٤٢٩ وتاريخ   ٣٥/٤٢٩ برقم   الهيئة
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 ٦ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

 م١/٢/٢٠٠٩إنشاء رابـط خـاص باللجنـة اإلشـرافية علـى موقـع الهيئـة فـي                  

SA.GOV.ECRA.WWW .  
  

 ت اللجنةاجتماعا   )ج 

ـ    الدعوةيمكن  ، و  على األقل أربع مرات سنويا     تعقد اللجنة اجتماعاتها    ات إلـى اجتماع

  .إضافية وفقا لحاجة العمل

  اجتماعات اللجنة التي تمت خالل الفترة الماضية: ٢جدول 

  الراعيمكان االنعقاد عدد الحضور  التاريخ  االجتماع

 ٢٣/٣/٢٠٠٨  االجتماع األول 
  ١٢أعضاء 
  ١ضيوف 
  ١غياب 

مقر /الرياض
   الهيئة

  ٥/٥/٢٠٠٨  االجتماع الثاني

  ١٠أعضاء 
  ٢بدالء 

  ١ضيوف 
  ٣غياب 

  /الرياض
فندق  
   شيراتونال

  االجتماع الثالث
٢١/١٠/

٢٠٠٨  

  ١٢أعضاء 
  ٥ضيوف 
  ١غياب 

مقر / الرياض 
   شركه سابك

 ١٩/١/٢٠٠٩  االجتماع الرابع

  ١١أعضاء 
  ٢بدالء 

  ٣ضيوف 
  ٢غياب 

قاعه /الظهران
االجتماع بمركز 

البحوث 
  والتطوير

  

 ٢٥/٣/٢٠٠٩  االجتماع الخامس

  ١١أعضاء 
  ٢بدالء 

  ٢ضيوف 
  ٢غياب 

فندق /  ينبع 
  الهوليدي إن

 ١٠/٦/٢٠٠٩  االجتماع السادس

  ١٣أعضاء 
  ١بدالء 

  ٤ضيوف 
  ١غياب 

 فندق /الخبر
  جولدن توليب

 ٣/١١/٢٠٠٩  االجتماع السابع

  ١٢أعضاء 
  ٢بدالء 

  ٢ضيوف 
  ٢غياب 

 فندق –الرياض 
  ماريوت
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 ٧ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  

  

 

  نةلمحة من اجتماعات اللج: ٢شكل 

 

  

  لمحة من اجتماعات اللجنة: ٣شكل   
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 ٨ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  

  

 لمحة من اجتماعات اللجنة: ٤شكل   

 

 

  

  

  لمحة من اجتماعات اللجنة: ٥شكل 
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 ٩ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

 

  
  

 لمحة من اجتماعات اللجنة: ٦شكل 

  

  

  

  

  

إحصائية اجتماعات اللجنة

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

اإلجتماع 
األول

اإلجتماع 
الثاني 

اإلجتماع 
الثالث 

اإلجتماع 
رابع  ال

االجتماع 
الخامس 

االجتماع 
السادس 

االجتماع 
السابع 

عدد الحضور

الغياب

البدالء

  

 عدد المشاركين في اجتماعات اللجنة: ٧شكل 
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 ١٠ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  االستثناء/ طلبات التعديل   )د 

الثالث طلبات االستثناء من كـود النقـل        ناقشت اللجنة اعتبارا من اجتماعها      

السعودي وكذلك طلبات التعديل على بنود الكود ، حيث قامت اللجنة بتوضيح       

ووضع أساس للتفرقة بين طلبات التعديل وطلبات االستثناء وحاالت استخدام          

كل منهما، و تم تطوير نموذج لطلبـات االسـتثناءات ونمـوذج لطلبـات              

  . من مستخدمي الشبكةم استخدامهاالتعديالت ليت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  خطوات تمرير طلبات التعديالت واالستثناءات: ٧شكل 

   

    

 تسليمه للجنة
نةتستشير اللج

ذوي االختصاص

يبلغ المنظم المنظم يقرر
 اللجنة

تبلغ اللجنة
 مقدم الطلب

تتخذ اللجنة 
اإلجراء المطلوب

 إجراءات التعديل واالستثناء

 

تنهي اللجنة 
 مراجعة الطلب

تقدم اللجنة 
 توصيتها للمنظم

 إعداد المقترح
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 ١١ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  :طلب تعديل وفقا للجدول التالي) ٤٤(عرض على اللجنة عدد 
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جهة التمثيل
  

  حسب الجهة للجنةعدد طلبات التعديالت المقدمة: ٨شكل 

 . بطلب اللجنةينطلب) ٢(د  وتم تأجيل عداًطلب ) ٢٤(تم مناقشه عدد  •

 .طلبات لعدم مناسبتها وإلعادة تقديمها كطلبات استثناء) ٤(تم سحب عدد  •

 .طلب) ١( تم طلب إيضاحات من الجهات صاحبة الطلبات على عدد  •

 . بطلب الجهة المقدمةاًطلب) ٢٠(تم تعليق عدد  •

 .اتطلب) ٦(تم اتخاذ توصيات بالموافقة والرفع إلى الهيئة على عدد  •

 .اًطلب) ١١(تم رفض وإبداء األسباب على الرفض لعدد  •
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 إحصائية متابعة طلبات التعديالت: ٩شكل 



  سعودينقل الاللجنة اإلشرافية لكود ال
Grid Code Supervisory Committee  

 

 ١٢ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  : استثناءات وفقا للجدول التاليطلب) ٧٤(عرض على اللجنة عدد 
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جهة التمثيل
  

  عدد طلبات االستثناءات المقدمة: ١٠شكل
 

   .وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة الطلبات األخرى، طلبات) ٤(تم مناقشه  •

  .طلبات) ٣(طلب إيضاحات من الجهات صاحبة الطلبات على عدد تم  •

  .طلب) ١(تم رفض وإبداء األسباب على الرفض لعدد  •

  .طلب) ٠(تم اتخاذ توصيات بالموافقة والرفع إلى الهيئة على عدد  •
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  إحصائية متابعة طلبات االستثناءات: ١١شكل 
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 ١٣ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  تكوين مجموعات العمل   )ه 

ثاني على إمكانية إنشاء فرق عمل حيث يمكن ألي عـضو           اتفقت اللجنة في اجتماعها ال    

المشاركة في فرق العمل التي تشكلها اللجنة و إن اختيار أعضاء الفريق سيكون حسب              

االختصاص و ال يمنع ذلك من مشاركة أي عضو يبدي الرغبة في المشاركة بأي فريق               

  .إذا كان هناك إضافة للفريق

االستثناءات المعدلة والمقدمة لمراجعة طلبات    ٢٠٠٩وقد تم تكوين فريق عمل خالل عام        

وللتأكد مـن      09D074-09D005  للكهرباء   السعودية   مسبقا من نشاط التوليد بالشركة       

، ومن ثم    مواصفات المصنعين للوحدات المتشابهة في أكثر من منطقة خالف المنطقة الغربية          

من األعضاء التاليـة أسـمائهم       هذه الطلبات، وقد تشكلت المجموعة       تعد توصية بخصوص  

  :وهم

 رئيساً      عبداهللا العباس. د •

 عضواً       محمود زيان. د •

 عضواً        أحمد الفريح •

 عضواً       محمد الزهراني •

  

 النقل القياس من كود  باب كود  الموضوعات المقترحة من الهيئة على   دراسة  )و 

نب الفنية للقياس أما الجوانب التجارية فسيتم تفصيلها في كود باب كود القياس الجوايوضح 

 جدول مقارنة ت اللجنة عدوقد درست اللجنة المواضيع والعناصر المقترحة من الهيئة وأالسوق، 

حيال المواضيع المقترحة، بين كود النقل السعودي والكودات األخرى التي أشارت الهيئة إليها 

 وقد تم اعتمادها 09A029-09A026 في الطلبات رقم ع منها كل موضو التوصية علىمت وت

  .من الهيئة
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 ١٤ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  

   النقل السعوديكودب متعلقهإنجازات أخرى 

  
 أهم إنجازات تطور كود النقل السعودي: ١٢شكل

 

 تطوير الموقع االلكتروني للكود  )أ 

حيث أن كود الشبكة سيكون المرجع الرئيسي لكل المتعاملين في سوق الكهرباء في 

خاص بكود النترنت اإلتم تدشين موقع ملكة كما سيحكم عمل وأداء شبكة النقل، فقد الم

 بناء على -النقل السعودي و التقارير المتعلقه به وذلك وفقا لمتطلبات رخصة النقل

 الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء للشركة والتي تؤكد على - ج٨الشرط التاسع، البند 

  .لشبكةن يطلبه من  مستخدمي اضرورة نشر الكود وتقديمه لم

يمكن الوصول إلى الموقع  قناة اتصال مباشرة مع جميع مستخدمي الكود، و الموقعوفري

   :خالل الرابط التالي على موقع الشركة من 
http://www.se.com.sa/SEC/Arabic/Menu/PowerTransmissionNetwok/ 

المطلوب جداول البيانات  باإلضافة إلى ،لقد تضمن هذا الموقع معلومات مفيدة عن الكود

وكذا نماذج طلب  مستخدمي الشبكة الحاليين أو عند طلب الربط بها، تعبئتها من 

  .التعديالت على الكود أو االستثناءات التي يطلبها مستخدمي الشبكة
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 ١٥ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

 ر دليل المستخدم للكودإصدار ونش  )ب 

 دليل المستخدم ليسهل على مستخدمي الكود فهم مواضيع الكود وتسلسلها إعدادتم 

حيث احتوى الدليل على الكثير من الصور والرسومات والجداول المناسبة المنطقي، 

قد تم صياغة الدليل و .إليضاح تخطيط مواضيع الكود وعالقتها التكاملية ببعضها

  . الكودالسائدة في بنود  مع مراعاة تجنب الصياغة القانونيةط مبّسبأسلوب فني

 

 توفير االجراءات والمواصفات المشار إليها في الكود  )ج 

تم تجميع وتبويب جميع المواصفات واإلجراءات المشار إليها في الكود، من أجل 

جمع عدد من المواصفات واإلجراءات توفيرها في موقع الكود االلكتروني، و تم 

  .مول بها في الشركة السعودية للكهرباء ودراسة وتقييم مالءمتها لشروط الكودالمع

 

 إعداد برنامج لمراقبة االلتزام بأحكام الكود  )د 

 ولضرورة االلتزام بما ورد فيه من في سلسلة الجهود القائمة لتطبيق كود النقل السعودي

بعد التشغيل ومراقبة بنود سواء خالل مراحل التوصيل بالشبكة أو في المرحلة الالحقة 

 تم تطوير مسودة  فقد.تطبيقها واإلبالغ عن أي انتهاكات من قبل مستخدمي شبكة النقل

لقياس مستوى مختارة مؤشرات تم تحديد برنامج مراقبة االلتزام بأحكام الكود حيث 

ة الالزمة لتسجيل ومراقبة االلتزام ببنود الكود، و تطوير عمليااللتزام بالكود، واآلليات 

   .تطبيق الكود ومراقبته

 

  ل التعريفيةورش العم  )ه 

 لقـد  أوصت اللجنة بضرورة عمل ورش تعريفية بكود النقل السعودي لكافه مستخدميه، و         

 للكـود،   تعريفيةالعمل  الورش  تنفيذ برنامج    نشاط النقل بالشركة السعودية للكهرباء       أنهى

طق امنجميع  لكهرباء في    استهدفت موظفي الشركة السعودية ل     حيث عقد سبعة ورش عمل    

أرامكو وسابك ومرافق والتحلية و جميـع كبـار          المختصين في شركة    وكذلك  ،  األعمال

 . والمؤسسات ذات العالقةمستخدمين للشبكةال
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 ١٦ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  
   الجبيل-لمحة من ورش العمل التعريفية بالكود: ١٣شكل 

 

  
  الظهران-لمحة من ورش العمل التعريفية بالكود: ١٤شكل 
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 ١٧ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  

  ينبع-لمحة من ورش العمل التعريفية بالكود: ١٥شكل 

  

  
  ينبع- لمحة من ورش العمل التعريفية بالكود: ١٦شكل
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 ١٨ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

 ورش العمل التعريفية بالكودملخص إحصاءات : ٣جدول 

  الحضور  الجهات المشاركة  التاريخ  المكان  #

  ٦٠  ٢٠٠٨نوفمبر   الرياض  ١

  ٦٠  ٢٠٠٨ديسمبر   الدمام  ٢

  ٢٠٠٩فبراير   جدة  ٣

 منسوبي الشركة السعودية للكهرباء

  )التوزيع – النقل -التوليد (
٦٥  

  ٦٣  ٢٠٠٩مارس   ينبع  ٤

  ٢٠٠٩أبريل   الجبيل  ٥
  منسوبي الشركات والمؤسسات األخرى

٦٦  

  ٥٨  منسوبي الشركة السعودية للكهرباء  ٢٠٠٩مايو   أبها  ٦

  ١٠١  منسوبي الشركات والمؤسسات األخرى  ٢٠٠٩يونيو   الظهران  ٧
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المكان

الكود   ه ب ل التعريفي ورش العم

  

 عدد المشاركين في ورش العمل التعريفية بالكود: ١٧شكل   
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 ١٩ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  

    التحديات 

: م إجمال التحديات التي تواجه أعمال اللجنة اإلشرافية لكود النقل السعودي في األبعاد التاليةت

تطوير دليل عمل  زيادة فاعلية تطبيق الكود، التوعية بضرورة االلتزام بالكود، ضيق الوقت، 

  .  في تذليل جميع الصعاب و هنا ملخص بجهود اللجنه في ذلكد سعت اللجنة  وق.اللجنة

 أعمال اللجنةتحديات موجز : ٤جدول ج

  ماتم إنجازه  الحلول المقترحة  التحديات  البند

ضمان تطبيق الكود بشكل 

لجميع المرتبطين  عادل 

  بالشبكة

دراسة كل االستثناءات 

م بشكل وافي ليعم والتعديالت 

  الحاالت المماثلة على جميع 

جميع دراسة تم اعتماده في 

  الطلبات المقدمة للجنة

متابعة حاالت االستثناءات 

شروط  ضمان تطبيقها ضمن ل

  اعتمادها

إنشاء سجالت متابعة 

لالستثناءات بالتنسيق مع 

  مشغل الشبكة الوطنية

تم إعداد سجل لمتابعة حالة 

طلبات التعديالت 

  واالستثناءات

  تطبيق

  الكود
 المشكالت مناقشةتوسيع  •

التي تواجه مستخدمي 

شبكة النقل في تطبيق 

 .كود النقل السعودي
تطوير آلية لتحديث كود  •

لسعودي ووضع النقل ا

  األسس المالئمة لذلك

شاكل استقبال ودراسة م •

التطبيق الواردة إلى 

 اللجنة
عالمية دراسة التجارب ال •

 في التطبيق
رحات التعرف على مقت •

اجهة المستخدمين لمو

 المشاكل
دراسة أي مقترحات من  •

  جهات أخرى ذات عالقة

دراسة جميع المقترحات  •

 التي وردت للجنة
ناقشت اللجنة في  •

اجتماعها الرابع عرض 

عن تجربة عالمية في 

مجال متطلبات التوصيل 

بين شركات إنتاج 

الكهرباء لشركة إنترجي  

  األمريكية

  التعريف باللجنة والكود التوعية

 تعريفية  عملتنفيذ ورش •

  وأنظمته وأهدافه للكود 

المشاركة في المؤتمرات   •

للتعريف  ذات العالقة 

  باللجنة والكود

تم عقد سبعة ورش تعريفية 

 شملت  جميع مستخدمي للكود

  شبكة النقل والمختصين

زيادة الوقت المخصص  •تمديد مدة االجتماع  •ضيق الوقت حيث ال تتمكن   الوقت
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 ٢٠ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  ماتم إنجازه  الحلول المقترحة  التحديات  البند

اللجنة من مراجعه ومناقشة 

كافه طلبات التعديل 

  دمة لهالمقواالستثناءات ا

 يومين أو أكثر لتصبح

 بدال من يوم واحد
  زيادة عدد االجتماعات •

 م٤-ص٩لالجتماع من 
 والتنظيم اإلعداد الجيد •

المسبق لجدول أعمال 

اللجنة وموضوعات 

  االجتماع

دليل 

 عمل

  اللجنة

يل ليتماشى مع ما تحديث الدل

  يستجد من أعمال

يق عمل لمراجعة تشكيل فر

  الدليل وتقديم توصيات بشأنه

مستند مهام وأدوار إعداد 

السكرتارية والذي يفصل 

واجبات السكرتارية لمساندة 

توضيح أعمال اللجنة، و

اجراءات مراجعة طلبات 

   واالستثناءاتالتعديالت
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 ٢١ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

 

    ٢٠١٠ لعام أعمال اللجنة
  

  
 ٢٠١٠أهداف اللجنة الرئيسية لعام : ١٨شكل 

 االستثناءات و التعديالت الواردة على الكـود، و رفـع التوصـيات             دراسة إنهاء  . أ 

 .الالزمة حيالها

 .الحلول المقترحةما هو مناسب من  وتنفيذ المذكورةتحديات المواجهة  آليةإكمال  . ب 

 . وضع آلية لإلجابة على جميع االستفسارات الواردة للجنة  .ج 

 عمل سوق الطاقة لوضع ل قطاع الكهرباء في المملكة وآلياتستشراف مستقبا  .د 

 .األطر الالزمة لتطوير الكود بما يتماشى مع هذه النظرة المستقبلية
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 ٢٢ م٢٠٠٩ يالثانالتقرير السنوي 

  قلمالحا

  سجل طلبات التعديالت: ١الملحق 

  

  سجل طلبات االستثناءات : ٢الملحق 

  

  ٢٠٠٩توصيات اللجنة خالل عام  : ٣الملحق 

  

  قرارات الهيئة على توصيات اللجنة : ٤الملحق

  

  ٢٠٠٩ر اجتماعات اللجنة لعام محاض : ٥الملحق
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  ١الملحق 
  

سجل طلبات التعديالت 
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No.

Date of 
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No.
Summary of the 

Request
GCSC 

Recommendation(s)

Date 
Submitted to 

ECRA

ECRA's 
Decision

Action 
Taken / 

Required
Status

1
Include definition of 

captive cogeneration as 
defined by ECRA

Not recommended __ __ __
Complete at third 
minute of meeting 

(MoM)

1.16.1

Revise to state that in 
the event of conflict 

between the Grid Code 
and agreements between 

a User and the TSP or 
ECRA, the agreement 

shall govern. 

Not recommended __ __ __
Withdrawn at third 
minute of meeting 

(MoM)

3.3.1.2

Revise to give the users 
the right to review the 

requirements for users to 
modify or install new 
plants or apparatus  

Not recommended __ __ __
Withdrawn at third 
minute of meeting 

(MoM)

2 08A002 15-Sep-08 SEC - 
Generation

2.4.2 Frequency 
Variations

The frequency shall be 
revised and minimum 

frequency for all 
generators shall not go 

below 58.2 Hz

To be discussed later __ __ __ Postponed

3 08A003 15-Sep-08 SEC - 
Generation

2.4.3 Voltage 
Variations

The voltage settings 
shall be revised to +8% 
for all the GT generators 

in power plants.

To be discussed later __ __ __ Postponed

4 08A004 15-Sep-08 SEC - 
Generation 2.5.1.1 and 2.5.2.9

Remove contradiction for 
specifying connection 

points
Not recommended __ __ __ Complete at third 

MoM

5 08A005 15-Sep-08 SEC - 
Generation 2.5.2.14 (i)

The TSP should not be 
the final deciding 

authority in case of 
disputes

Not recommended __ __ __ Complete at forth 
MoM

6 08A006 15-Sep-08 SEC - 
Generation 2.7.7.1

The TSP shall follow the 
user safety rules in all 

cases.
Not recommended __ __ __ Complete at forth 

MoM

7 08A007 15-Sep-08 Aramco- 
Generation

2.3.1.10 
(proposed new 

section)

Establishing a queue 
system for 

interconnection requests
Not recommended __ __ __ Complete at forth 

MoM

Aramco- 
Distribution08A001 25-Aug-081
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8 08A008 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.2

TSP should have 
separate and 

standardized documents 
to deal with 

interconnection requests

Not recommended __ __ __ Complete at forth 
MoM

9 08A009 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.2.6

Delete whole paragraph 
and replace with the 

suggested text
Not recommended __ __ __ Complete at forth 

MoM

10 08A010 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.4.2 Delete item (i) Not recommended __ __ __ Complete at forth 

MoM

11 08A011 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.4.3 Delete item (ii) Not recommended __ __ __ Complete at forth 

MoM

12 08A012 15-Sep-08 SEC- 
Generation  4.9.7.10

Modify the period 
required to synchronize 

fast start capability of the 
units

Not recommended __ __ __ Complete at forth 
MoM

13 08A013 15-Sep-08 SEC- 
Generation 7.7

Flexibility shall be made 
in the codes for metering 

data storage 
requirements

Withdrawn since it should 
be submitted as 

derogation request
__ __ __ Fifth MoM

14 08A014 15-Sep-08 SEC- 
Generation 7.9

Flexibility shall be made 
in the codes for testing of 

metering

Withdrawn since it should 
be submitted as 

derogation request
__ __ __ Fifth MoM

15 08A015 15-Sep-08 SEC- 
Generation 7.10

Flexibility shall be made 
in the codes for main and 

check metering

Withdrawn since it should 
be submitted as 

derogation request
__ __ __ Fifth MoM

16 08A016 15-Sep-08 SEC- 
Generation 7.11

Flexibility shall be made 
in the codes for time 

keeping requirements till 
the installation of new 

digital meters 

Withdrawn since it should 
be submitted as 

derogation request
__ __ __ Fifth MoM

17 08A017 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3

This section should detail 
the steps and 

procedures for for 
requesting 

interconnections  

Postponed by the 
proposer __ __ __ Fifth MoM
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18 08A018 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.1.2

Suggested rephrasing is 
proposed : “The User has 

to specify in the 
appropriate application 

form the date of intended 
Interconnection to the 

 grid. The TSP may 
specify in the Connection 
Agreement a minimum 

timeframe from the date 
of User’s  application 

before the User can be 
connected to the grid.” 

Postponed by the 
proposer __ __ __ Fifth MoM

19 08A019 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.1.3

Add following phrase at 
the end of the second 
sentence: “, and other 
subsequent studies, if 

warranted.”

Postponed by the 
proposer __ __ __ Fifth MoM

20 08A020 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.1.7 Delete entire section Postponed by the 

proposer __ __ __ Fifth MoM

21 08A021 15-Sep-08 Aramco- 
Generation 2.3.2.3

Should specify those 
conditions that require 
more detailed studies.

Postponed by the 
proposer __ __ __ Fifth MoM

22 09A022 29-Apr-09 GCSC 
Members 1.10.5

The Regulator shall 
provide administrative 
and logistic support to 

the GCSC 

Recommended 12-Jul-09 Not 
approved

Discussed 
with ECRA 

in the 
Seventh 
meeting

Settled in the 
Seventh MoM

23 09A023 16-May-09 Aramco- 
Distribution 5.3.6

Adding a new clause 
after the clause 5.3.6.2 

to state that  the TSP will 
give priority in dispatch 
for cogeneration plants

Recommended 12-Jul-09 Approved

To be 
added in 
the next 

revision of 
the Code

Not added yet
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24 09A024 16-May-09 Aramco- 
Distribution 7.7.5

Specify the confidential 
data and the data that to 
be disclosed to the public

Proposer was asked to  
modify the request and 
specify the meant data

__ __ __ Discussed in the 
sixth MoM

25 09A025 4-Nov-09 SEC- 
Transmission 3.3.5

Update status of 
developing Planning 

Criteria
Recommended 13-Dec-09 Approved

To be 
added in 
the next 

revision of 
the Code

Not added yet

26 09A026 26-Oct-09 SEC- 
Transmission 7.12

Four suggested 
modifications to be 
added to the section

Three suggestion are 
accepted. Each 

modification to be 
submitted in a separate 

request.

__ __ __

Modified as shown 
in request 09A027-

09A029 as 
discussed in the 

seventh MoM

27 09A027 4-Nov-09 SEC- 
Transmission 7.12

Modify sub-clause 7.12.2 
to refer to the TSP 

standard 01-TMSS-01
Recommended 13-Dec-09 Approved

To be 
added in 
the next 

revision of 
the Code

Not added yet

28 09A028 4-Nov-09 SEC- 
Transmission 7.12

Add new clauses under 
7.12 to provide general 
describtion of metering 

equepment seals

Recommended 13-Dec-09 Approved

To be 
added in 
the next 

revision of 
the Code

Not added yet

29 09A029 4-Nov-09 SEC- 
Transmission 7.12

Inserting a new section 
to specify how to deal 

with damaging or 
tampering with metering 

equepment

Recommended 13-Dec-09 Approved

To be 
added in 
the next 

revision of 
the Code

Not added yet
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ECRA

ECRA's 
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Action 
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Status

1 08D001 25-Aug-08 Saudi Aramco 
- Distribution 4.9.7 and 4.3.4.12

Various subsections out 
of Chapter 4 ( Operating 

Code) hinder Saudi 
Aramco from operating 

and maintaining its 
cogeneration units 

including the 3rd party in 
 the most optimal way

ECRA granted these 
derogations and others as 
annexed with the Captive 

Co-generation Licence 
granted for Saudi 

Aramco. So that, no need 
to recommend it to 

ECRA.

__ __ __
Closed and settled 
in the third GCSC 

meeting

2 08D002 15-Sep-08 SEC - 
Generation

2.4.2 Frequency 
Variations

Frequency variations 
requiremets is not 

applicaple to the most of 
generating units

The request needs to be 
modified by specifing the 

units to be derogated. 
The requist should 

specify the frequencies 
those could not be 

complied, and include 
the support documents 

from manufacturer. 

__ __ __

Proposer prepared 
the detailed 

requests for the 
required units as 

shown in received 
derogation 

package  09D005-
09D074

3 08D003 15-Sep-08 SEC - 
Generation

2.4.3 Voltage 
Variations

10% Over-Voltage limitis 
not possible for most of 

the GE Units

The request is to be 
modified by specifing the 

units to be derogated, 
and include the support 

documents from 
manufacturer. 

__ __ __

Proposer prepared 
the detailed 

requests for the 
required units as 

shown in received 
derogation 

package  09D005-
09D075

4 08D004 15-Sep-08 SEC - 
Generation

2.5.2 Protection 
Equipment/ 
Schemes 

(2.5.2.7, 2.5.2.11)

Backup protection and 
Pole Slip protection are 
not available for most of 

the generators

The proposer should 
specify units to be 

derogated, and prepare a 
plan to comply with 
backup protection 

requirement. Pole Slip 
protection is not required 

from all units as 
mentioned in the Code. 

TSP will decide 
whenever it is required in 
the relevent Connection 

Agreement

__ __ __

Proposer prepared 
the detailed 

requests for the 
required units as 

shown in received 
derogation 

package  09D005-
09D076
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5 09D005 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.4.3 Voltage 
Variations

Rabigh Power Plant- 
MHI Steam turbine, 

Stage1 Steam# 1-4 can 
achieve 10% over-
voltage limitis for2 

minutes only. 
Deroagation is asked for 

15 years

__ __ __ __ under study

6 09D006 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.5.2 Protection 
Equipment/ 

Schemes (2.5.2.7)

Backup protection is not 
available at Rabigh 

Power Plant- MHI Steam 
turbine, Stage1Steam# 1-

4, and need to be 
installled in all the power 

plants. Derogatioonis 
sought for 5years.

__ __ __ __ under study

7 09D007 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.4.3 Voltage 
Variations

Rabigh Power Plant- 
MHI Steam turbine, 

Stage III Steam# 5-6 can 
achieve 10% over-
voltage limitis for2 

minutes only. 
Deroagation is asked for 

15 years

__ __ __ __ under study

8 09D008 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.5.2 Protection 
Equipment/ 

Schemes (2.5.2.7)

Backup protection is not 
available at Rabigh 

Power Plant- MHI Steam 
turbine, Stage III Steam# 

5-6, and need to be 
installled in all the power 

plants. Derogatioonis 
sought for 5years.

__ __ __ __ under study
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9 09D009 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.4.3 Voltage 
Variations

Rabigh Power Plant- 
ABB Gas-turbine, Type-
11D5 GT#1-8 can not 
withstand the dielectric 

and thermal stresses due 
to 10% over-voltage for 

long period. The 
generation can con 

guarantee the operation 
of the units on 10% over-
voltage for 30 minutes. 

Deroagatio

__ __ __ __ under study

10 09D010 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.5.2 Protection 
Equipment/ 

Schemes (2.5.2.7)

Backup protection is not 
available at Rabigh 

Power Plant- ABB Gas-
turbine, Type-11D5 

GT#1-8, and need to be 
installled in all the power 

plants. Derogatioonis 
sought for 5years.

__ __ __ __ under study

11 09D011 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.5.5.12 On Load 
Tap changer

Rabigh Power Plant- 
ABB Gas-turbine, Type-
11D5 GT#1-8, step up 

transformers as installed 
have off load tap 

changer. Derogation is 
required for 15 years

__ __ __ __ under study

12 09D012 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.4.3 Voltage 
Variations

Rabigh Power Plant- 
ABB Combined Cycle 

units, Stage II CC1-2 can 
not withstand the 

dielectric and thermal 
stresses due to 10% over-

voltage for long period. 
Deroagation is asked for 

15 years from the 
operation of the units on 

10% over-voltage.

__ __ __ __ under study
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13 09D013 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.5.2 Protection 
Equipment/ 

Schemes (2.5.2.7)

Backup protection is not 
available at Rabigh 
Power Plant- ABB 

Combined Cycle units, 
Stage II CC1-2, and 

need to be installled in all 
the power plants. 

Derogatioonis sought for 
5years.

__ __ __ __ under study

14 09D014 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.5.5.12 On Load 
Tap changer

Rabigh Power Plant- 
ABB  Combined Cycle 
units, Stage II CC1-2, 

step up transformers as 
installed have off load tap 

changer. Derogation is 
required for 15 years

__ __ __ __ under study

15 09D015 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.4.2 Frequency 
Variations

Rabigh Power Plant- GE 
Gas Turbines, Frame 

7EA GT#9-12, is 
designed to operate 
under 57-60.6 Hz.  

Derogation is required for 
15 years from operating 

under 60.6-62.5 Hz.

__ __ __ __ under study

16 09D016 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.4.3 Voltage 
Variations

Rabigh Power Plant- GE 
Gas Turbines, Frame 
7EA GT#9-12 can not 
withstand the operation 
under 10% over-voltage 

for 30 minute. 
Deroagation is asked for 

15 years.

__ __ __ __ under study

17 09D017 21-Apr-09 SEC - 
Generation

2.5.2 Protection 
Equipment/ 

Schemes (2.5.2.7)

Backup protection is not 
available at Rabigh 
Power Plant- GE 

Combined Cycle-unit, 
Stage-IV CC3, and need 
to be installled in all the 

power plants. 
Derogatioonis sought for 

5years.

__ __ __ __ under study


