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  السعوديةأرامكو شرآة   قاعة االجتماع بمرآز البحوث والتطوير – هرانظال 

    : أجندة االجتماع
  مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١
 ا من نشاط التوليد بالشرآة السعودية للكهرباءاعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة مسبق  -٢

08D002-08D004  
  ).طلبات٦(استعراض ومناقشة طلبات التعديل على بعض بنود الكود   -٣

08A005-08A010  
  .عرض عن تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين شرآات إنتاج الكهرباء  -٤
  08A0011-08A016) طلبات٦(استكمال مناقشة طلبات التعديل   -٥
  مناقشة آلية إعداد التقرير السنوي للجنة  -٦
  08A017-08A021) طلبات٥(استكمال مناقشة طلبات التعديل   -٧
  .مناقشة إعداد محاضر االجتماع باللغة اإلنجليزية بدال من العربية  -٨
  مكان اجتماع اللجنة القادم/تحديد موعد  -٩
  ما يستجد من أعمال أخرى -١٠

        :)عضاءاأل(الحضور
  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  سعوديةشرآة أرامكو ال  محمود بهي الدين زيان. د  -٤
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  نزار محمد سعيد الخنيزي. م  -٥
  نشاط النقل  شرآة مرافق  علي أحمد الشبيلي. م  -٦
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  محمد يحيى الزهراني. م  -٧
  توزيعنشاط ال  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
  مالمنظ  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  عبدالرحمن محمد المهيزعي. م  -١
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  العبد القادرمحمد فؤاد . م  -٢
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  المسؤولية      :بنود االجتماع

  :مراجعة وقائع االجتماع السابق وموقف تنفيذ المهام  -١
   :توضيح ما يلي وتم ، ومناقشة ماتم تنفيذه،خطة تنفيذ مهام اللجنةراجعة تم م
د ) ١ ق بتحدي ا يتعل ةفيم دة زمني تثناء م اد م، )Derogation(لالس المهيزعي .أف

د      تثناء                1.11.10بأنه وفقا للبن دة لكل اس د م ى تحدي إن األول ود ف  وحال   ، من الك
تثناء مرت    دة االس ون م ددة تك دة مح ى م نص عل دم ال ل  ع صة لك دة الرخ ة بم بط

دة     ،محطة على حدةبحيث ينتهي االستثناء بانتهاء مدة الرخصة للمحطة            وتحدد م
رض   تثناء بغ ود         االس د الك زام ببن سنى االلت ي يت ة لك ة آافي رة انتقالي اء فت إعط

دة         . المذآور في طلب االستثناء    د الم ا     وبهذا فإن على مقدم الطلب تحدي  التي يراه
تثناء     لوحظ  وإذا  . نة وترفع توصيتها للهيئة    ثم تدرسها اللج   ،آافية تكرر طلب االس

ين د مع ن بن د لكي   م ك البن ديل ذل ة تع درس اللجن ذا يقتضي أن ت إن ه ضمن  ف ن
  .تطبيق الكود بشكل فعال

اد م) ١ صة ب   . أف ة المخت أن الجه ي ب ةالمهيزع ديلم بوقت الهيئ ط تع ة  راب اللجن
ا اإل  الموجود على م  كود النقل السعودي  اإلشرافية ل  ا    لوقعه ي ليتضمن رابط كترون

ود ال     للجن شامًال ل ة اإلشرافية لك سعودي  نق ق ب        ال ا يتعل ا  وآل م ا    و ،أعماله ك آم ذل
  .٠٦/٠٥/١٤٢٩ وتاريخ ٣٥/٤٢٩ نص عليه قرار معالي محافظ الهيئة برقم

 ،إلستثناء الممنوح ألرامكو ليس خاصا بها المهندس المهيزعي بأن اوضحأ )٢
تحقق فيه مسوغات االستثناء التي تحققت في شرآة بل يحق لكل مرخص له ت

تم  آما  ،لكودلأرامكو على حد سواء أن يقدم طلب اإلستثناء إلى اللجنة اإلشرافية 
 في السجل الوطني على ،رامكو مع اإلستثناءات الممنوحة لهاأنشر رخصة 
الرخصة رابط  (موقع الهيئة

htm.text%20licen/registry/sa.gov.ecra.www://http( .  
بعقد   نشاط النقل بالشرآة السعودية للكهرباءاميقبأفاد المهندس السقاف ) ٣

في السعودية للكهرباء موظفي الشرآة  استهدفتعمل تعريفية بالكود ورش 
الغربية ماثلة في المنطقة سيليها ورش م المنطقة الشرقية و ومنطقة الوسطىال

  .للشرآات والمؤسسات األخرى  ورش مماثلةبعد ذلكآما ستعقد  ،والجنوبية

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السقاف

        :الضيوف
  نشاط التوليد  الشرآة السعودية للكهرباء  عبداهللا العيسى.م  -١
  نشاط النقل  الشرآة السعودية للكهرباء  أسامة السيد. م  -٢
  نشاط التوزيع  شرآة أرامكو السعودية   اد الرقبانعم. م  -٣
      :ابالغي

بعذرمع وجود (فائز الجابري . م  -١
  المنظم  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  )بديل

بعذر مع وجود (محمد الطاهر. م  -٢
  نشاط التوزيع  الشرآة السعودية للكهرباء  )بديل
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اعتماد االستثناءات المعدلة والمقدمة مسبقا من نشاط التوليد بالشرآة   -٢
  :08D002-08D004السعودية للكهرباء

نعين مستمرة للحصول على بأن االتصاالت مع المصالعباس . أفاد د −
المراسالت ف  .موجودةلوحدات ال حدود التشغيل اآلمن لإيضاحاتهم بخصوص

ومن المالحظ أن جميع . )ABB, GE, Alstom (مع شرآاتمستمرة 
 ومن ، من الكود2.4.2بند ال ال تتفق مع  في المنطقة الغربيةABBوحدات 

 .الصعب عمل استثناء لكل وحدة على حدة
مع طلب الزهراني على ضرورة ذآر تبريرات قوية س الفريح ووأآد المهند −

  .االستثناء
بحيث إذا انطبقت  ،محددةوضع قائمة شروط تأن  واقترح المهندس النافعي −

 . مباشرةوحدة فإنها تعطى استثناء أي على 
االستثناء آامال وبالصياغة  بأهمية تعبئة نموذج وأضاف المهندس علي −

 .المطلوبة
 فإنه  على الجميعه تطبيقاليمكن  بأن أي بند في الكودفؤاد وأوضح المهندس −

 . منهممكن التطبيق فيطلب استثناءصحيح و وإذا آان البند ،يجب تعديله
 متحفظة جًداضعون إعدادات يح بأن بعض المصنعين يروأضاف المهندس الف −

 وفي الحقيقة يمكن ،للمحافظة على معداتهم على حساب الشبكةلوحداتهم 
 . حتى للوحدات القديمةتاإلعدادالك تعديل ت

لتدعيم طلب مواصفات عالمية إلى بضرورة اإلحالة زيان . وأضاف د −
 . ذلك بدال من ذآر أسباب مجردة مناالستثناء

المصنعين عادة يهتمون بحماية وحداتهم بينما بأن وأوضح المهندس النافعي  −
م توافق  عد وهذا هو سبب،مشغلي الشبكة يهتمون بحماية الشبكة آكل

 .إعدادات آثير من الوحدات مع الحدود المذآورة في الكود
وأشار المهندس المهيزعي والمهندس عماد إلى أهمية تشكيل لجنة فرعية  −

 Frequency and Voltage(  والفولتيةفنية لدراسة حدود التردد
limits(المقدمة للجنة الفنية ودراسة التبريرات . 

إلى أسست من أجل هذا وال حاجة ة اإلشرافية وعقب المهندس حامد بأن اللجن −
 . لجنة مستقلة من أجل ذلكتشكيل

القضايا إال إذا بأنه ال يلزم الرجوع للمصنع في جميع وأوضح المهندس فؤاد  −
 .يؤثر على أمان الشبكةاالستثناء آان 

 .نحها استثناءمه اليكفي لميالوحدة قدآون وأوضح المهندس الفريح بأن  −
إرفاق إلى باإلضافة  تحديد الوحدات بضرورةامد النقاش وختم المهندس ح −

 designسواء آانت اعتماد المصنع أو (المستندات التي تدعم الطلب
criteria(، صاحب الصالحية وضرورة توقيع الطلب من)  إدارة خدمات

 وأشار بأن تبقى ،)التوليد الفنية بالنسبة للتوليد في الشرآة السعودية للكهرباء
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  .وليد معلقة لحين إآمال متطلبات االستثناءطلبات الت

   على بعض بنود الكود تاستعراض ومناقشة طلبات التعديال  -٣
08A005-08A010:  

   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 500A08طلب 
بكة والمستخدم العباس أنه في حالة حصول خالف بين مشغل الش. دوضح  −

 وال يكون قرار المشغل هو ،فإنه يجب تحكيم الهيئة أو أي جهة محايدة
من  (i) 2.5.2.14 آما هو مذآور في البند ،الحاسم والنهائي في هذه الحالة

 In case of a dispute between any(ةجمل و يجب إزالة الالكود
party on such issues, the TSP shall be the final 

deciding authority(من البند المذآور .  
وأضاف المهندس علي والنافعي بأنه في حالة تعديل هذا البند من الكود فإنه  −

 ألن آليهما يوضحان آيفية الفصل في ، من الكود1.5يجب تعديل البند 
 .المنازعات

 ويفهم منها أن ،غير واضح (i) 2.5.2.14وأضاف المهندس رشيد بأن البند  −
 فالبد من اإلشارة هنا للبند ،ة هو الحكم النهائي بدون استثناءمشغل الشبك

  .إلزالة اإلشكال) final( إضافة إلى تعديل الجملة هنا بحذف آلمة ،1.5
زيان بأن يجب تعديل هذا البند بحيث يتضح أن . شافع و دوأآد المهندس −

  .تالوحيدة في حالة المنازعا  النهائيةالفاصلة هو الجهة  ليسمشغل الشبكة
 (i) 2.5.2.14من البند بأن الجملة األخيرة وضح المهندس المهيزعي  −

أن يترافع إلى الهيئة يحق ألي مستخدم  بل ، قانونيا1.5 التتعارض مع البند 
 وهذا ما ،يرض بالحل المقترح من مشغل الشبكة في أي موضوع آانإذا لم 

يث التدرج  من ح وهو في مرتبه أعلى من الكود،نص عليه نظام الكهرباء
 .التشريعي

وحدات وأضاف المهندس الفريح وفؤاد بأن مشغل الشبكة مصلحته حماية  −
بكة في جميع نقاط  الش واتزانالتوليد وجميع أجزاء النظام  واستقرار

 .التوصيل
 ،أو نافذة التفريق بين آون القرار نهائي وأضاف المهندس المهيزعي بأهمي −

قانوني، فالمقصود هنا أن  ي أي مستند مقصودة لذاتها ففهذه لغة قانونية 
لتظلم منه أمام ا ةقرار المشغل نهائي من حيث النفاذ ال من حيث عدم قابلي

 .، وهذا ما يتوافق مع الممارسة العالميةالجهة المختصة
 بغالبية بعدم قبول الطلب وآانت النتيجة  التعديل على طلبوتم التصويت −

 .) صوت١٣ من صوت ٨( األصوات 
   : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 600A08طلب 

 اتباع قواعد السالمة الخاصة مشغل الشبكةأن على العيسى المهندس وضح  −
 2.7.2.1  وأن البند،المستخدمعلى معدات  في حالة عملهدائما بالمستخدم 
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شبكة  خصوصا في حالة تداخل حدود ،من الكود 2.7.2.2 بندتعارض مع الي
 .المستخدمشبكة المشغل مع 

مشغل الشبكة اتباع قواعد السالمة الخاصة على وأآد المهندس فؤاد بأنه  −
 . المستخدمشبكة داخل حدودبالمستخدم دائما في حالة عمله 

 فالمشغل يجب عليه ،ين يكمالن بعضهما آال البندوضح المهندس حامد بأن −
الية  إال في حالة عمله في مناطق ع، دائمااتباع قواعد السالمة الخاصة

 به باإلضافة الخاصةيتبع قواعد السالمة الخطورة أو بجوار مواد سامة فإنه 
 . بالمستخدمالخاصةقواعد السالمة 

 في ،)shall(إلى ) will(المهندس رشيد بأنه ينبغي تعديل آلمة وأضاف  −
 . لتقوية العبارة وزيادة وضوحها2.7.2.2الجملة األخيرة من البند 

.آال البندين يضمنان سالمة جميع األطراف بأن ارونزلفريح المهندس اوأآد  −
 أصوات ٩(قبوله  وآانت اإلجابة بعدم ،وبعد ذلك تم التصويت على الطلب −

  .)١٣من 

عرض عن تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيل بين شرآات إنتاج   -٤
  :الكهرباء
ل بين شرآات تجربة عالمية في مجال متطلبات التوصيزيان عرضا عن . قدم د

 وآيفية االستفادة منها في سوق ،األمريكية) Entergy(إنتاج الكهرباء لشرآة 
وآيفية تفصيلهم إلجراءات التوصيل  .الكهرباء في المملكة العربية السعودية

 . تلك الخاصة بالمستخدمينو ، عن تلك الخاصة بمشغل الشبكةالخاصة بالتوليد
 وأن للمستخدم ،ات المستخدمى لطلبشروط دراسة الجدومتطلبات و ثم وضح 

 وللمشغل تعديل التاريخ بما يتوافق مع ،التوصيل المناسب لهحرية اختيار تاريخ 
 System(زيان متطلبات تفصيلية أثناء دراسة .  ووضح د،حالة الشبكة

impact study(،واإلجراءات ذات العالقة .  

  

  :استعراض ومناقشة طلبات التعديالت على بعض بنود الكود  -٥
  :أرامكوشرآة  -لتوليد ا من 070A08طلب 

 2.3.1 فقرة في إجراءات التوصيل بالشبكة ن يتم إضافةأزيان ب. داقترح  −
بحيث يرتب أولوية دراسة طلبات  )a queue system(تأسيس نظام ل

 . تاريخ تقديم الطلبالمستخدمين بحسب
 اتفاقية التوصيل هندس المهيزعي بأن الهيئة حاليا تعمل على إعدادووضح الم −

تكاليف  ( والتي ستناقش عدة مواضيع من ضمنها،وضوابطه التفصيلية
 ). ومتطلبات رد مقدم الخدمة على المستخدم، ومدته ،التوصيل

 يوضح بأن مشغل الشبكة ، الكود2.3.1.2وضح المهندس حامد بأن البند  −
 وأن الكود ليس محال لها بل هو يوضح ،التفصيلية للتوصيل اإلجراءاتسيعد 

 .الخطوط العريضة لذلك
 تبين خطوات عامة 2.3.1.9 إلى 2.3.1.1زيان بأن البنود . وذآر د −
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مع جميع ضمان الشفافية في التعامل توضيح آلية  والبد من ،الغرضوالتفي ب
خدمين تلمسضمان أولوية دراسة الطلب ل ومن ذلك ،المستخدمين في الكود

 .الذين طلبوا التوصيل بنفس النقطة
يمكنهم التوصيل بحرية مع ) IPPs( بأن جميع وأضاف المهندس خالد −

 ).queue system( فال حاجة إلى نظام ،)open bids(الشبكة 
 في الوقت  النظام المقترحأضاف المهندس شافع بأن هناك أمور أهم من −

 .ه فيهااج ألننا لم نصل للمرحلة التي نحت،الحالي
ال يمنع من إضافة النظام المقترح إذا آان ممكن  بأن نزارأوضح المهندس  −

 .سنتين أو نحوهاالتطبيق خالل مدة 
 أصوات من ٧( وآانت النتيجة بعدم قبوله ،ى المقترحوقد تم التصويت عل −

١٣( 
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 080A08طلب 

 من الكود إلى مكان نماذج 2.3.2ة في البند ضرورة اإلشارزيان . دوضح  −
 . والمستندات ذات العالقة،وإجراءات التوصيل

وضح المهندس حامد بأن نشاط النقل في الشرآة السعودية للكهرباء يقوم  −
 اإلجراءات والمواصفات المذآورة  صياغة حيث يتم جمع وتوحيد،بذلكحاليا 

 .دها بعد اعتماوسيتم نشرها في موقع الكود على اإلنترنتفي الكود 
 .على عدم قبول الطلب) ١٣ أصوات من ٩( باألغلبية وتم االتفاق   −

  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 090A08طلب 
 النص المقترح في  ويتم إضافة2.3.2.6أن يحذف البند زيان .  دطلب −

 .الطلب
 النص   تغطي2.3.4.9 إلى 2.3.4.7وضح المهندس أسامة بأن البنود  −

 . لتعديل الكود وال حاجة،المقترح في الطلب
 ولكن ليس في زيان صحيح. المهندس شافع بأن النص المقترح من دوضح  −

عودية للكهرباء الزالت تأخذ س ألن الشرآة ال،هذه الفترة من تطبيق الكود
 ولهذا ال يمكن أن تجبر الشرآة أي مستخدم بدفع مبالغ ،ةالحكومإعانات من 

 .ه لمنشأتباهضة لتعزيز الشبكة حتى يتم التوصيل
جملة من ال) disapprove(ضرورة حذف آلمة وضح المهندس رشيد ب −

البنود إلحالة إلى الشروط المذآورة في  وا2.3.2.6األخيرة من البند 
 . إلزالة اإلشكال الوارد2.3.4.9 إلى 2.3.4.7

إيجاد معادلة لتقسيم تكلفة تعزيز الشبكة وأضاف المهندس الفريح بضرورة  −
 . وال تكون التكلفة على مستخدم واحد،اعلى جميع المستفيدين منه

الطرق الممكنة لتعزيز إلى ضرورة دراسة  هيزعيوأشار المهندس الم −
 .بشفافية وآيفية توزيع التكلفة على المستفيدين الشبكة
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زيان بأن على مشغل الشبكة دراسة إمكانية التوصيل للمستخدم .وأضاف د −
أو ) reject(آلمات  وينبغي تجنب ،بأقل تكلفة ممكنه على المستخدم

)disapprove ( لكي نشجع المستثمرين على الدخول في تطوير سوق
 .الكهرباء

فرعية لدراسة موضوع  على أهمية إنشاء لجنه وأآد المهندس المهيزعي −
توزيع تكلفة تعزيز نظام النقل بين مقدم الخدمة و المستفيدين ورفع ما تنتهي 

 الهيئة يسعدها أن تقدم أي مساندة أو  وأن،إليه اللجنة من توصيات إلى الهيئة
 .دعم بهذا الخصوص

 أصوات ٩( وآانت النتيجة بعدم قبوله ،ثم تم التصويت على الطلب −
 ).صوت١٣من
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 100A08طلب 

 إعالم يجب حيث أنه ، من الكود(i) 2.3.4.2حذف البندبزيان . دطلب  −
 بدال من ،ة الكهرباء لكي يعدل طلبه من أنظمالشرط الذي خالفهالمستخدم  ب

 .رفض طلبه بحجة أنه مخالف للنظام
 من الكود يوضح اإلشكال 2.3.4.7  وضح المهندس حامد بأن البند −

 ومن واجبات مشغل الشبكة تحديد التعديالت الالزمة لطلب ،العارض
طلبات ت وفقا لم(i) 2.3.4.2 وتم إضافة هذا البند ،المستخدم لكي يتم قبوله

 .مستشار القانوني للهيئةال
 ١٢( وآانت النتيجة بعدم قبوله ،التصويت بعد ذلك على الطلب المقترحوتم  −

 ) صوت١٣صوت من 
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 110A08طلب 

ذآر ال يجب  أن  حيث، من الكود(ii) 2.3.4.3زيان بحذف البند. طلب د −
بل يكون ذلك في  ،م طلب المستخدلتفاصيل التعزيزات الالزمة للشبكة لقبو

 .)offer of connection(عرض التوصيل المقدم من المشغل
 بنطاق المقصودة المهندس حامد بأن التفاصيل المذآورة هنا ليست وضح −

 وأن استشاري ، للتعزيزات المطلوبة)scope of work (العمل التفصيلي
م العرض تزويد المشترك بهذه المعلومات عند تقدي الهيئة القانوني أصر على

 .له
 ١١( وآانت النتيجة بعدم قبوله ،وتم التصويت بعد ذلك على الطلب المقترح −

 ) صوت١٣صوت من 
  : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 120A08طلب 

مطلوب في اختبار سرعة تعديل وقت التزامن ال ضرورة العباس. وضح د −
مذآور في البند  ال)Fast Start Capabilities Test (تشغيل الوحدةبدء 

 دقيقة حيث أن معظم وحدات ١٤دقائق إلى ١٠ من  من الكود4.9.7.10
 ويجب التفريق ، دقيقة لتتزامن مع الشبكة١٤-١٣التوليد الغازية تحتاج إلى 
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 .هنا بين الوحدات البخارية والغازية لتوضيح البند
من تعارض في الوقت المحدد ضرورة إزالة الالمهندس النافعي بأضاف و −

 .نهاية الكودالتعريف الوارد في  دقيقة في ١٥ هذا البند و دقائق في ١٠
هي للوحدات التي تدعي وأوضح المهندس حامد بأن هذه المدة المذآورة  −

 وال ينطبق على جميع الوحدات ،)Fast Start(وتسجل بأنها سريعة البدء 
يسجل  ومن لديه القدره على ذلك ،المشغل من التوليدوهذا يحدده متطلبات 

 . الخدمةلهذه
شبكة النقل بعد حصول أي عطل وتذبذب في  أسامة بأن وأضاف المهندس −

 وهذا ما ،دقائق١٠ في مدة )60Hz( فإنها يجب تعود لحالة اإلستقرار،التردد
الوحدات فيتم االستعانة ب ذلك تحقيق ول.هو معمول به في معظم دول العالم

 . أو بفصل بعض األحمال،ائقدق١٠بالقدرة على التزامن خالل  التي تلتزم
 حيث أنه ، صحيحرووضح المهندس الزهراني بأن الطلب التعديل المقدم غي −

ر صحيح  وهذا غي،ينص على أن االلتزام بهذا البند يؤدي إلى تلف الوحدة
 .لتزام بهااالب واعدة الوحدات المطلوبة فقط منألن هذه خدمة 

 .اب الطلبسحانعلى من الجميع وتم االتفاق  −
  : الشرآة السعودية للكهرباء-لتوليد ا من 130A08-016A08لب ط

أثاروا  والذين ، ممثلي التوليد بالغربية لعدم حضور،تم تأجيلها لالجتماع القادم
   .هذه الطلبات

  :مناقشة آلية إعداد التقرير السنوي  -٦
ة  الل إجراءات من دليل    ١٧أشار المهندس حامد إلى البند رقم        ديم   ،جن  بضرورة تق

ر  نوي تقري ة س ال اللجن ن أعم شة  ،ع ت مناق ة   وتم يع المقترح هالمواض م ،ل  وت
 ونزار  ، وهم المهندس حامد   ،اختيار مجموعة أعضاء للمشارآة في إعداد التقرير      

 .وفائز وعلي

 ونزار حامد
  وفائز وعلي

  :مناقشة إعداد محاضر االجتماع باللغة اإلنجليزية بدال من العربية  -٧
أن معظم النقاط التي يتم مناقشتها وضح ب و، المهندس الفريحهذا االقتراحقدم  −

 فإعداد المحضر باللغة ،في االجتماع تشمل مصطلحات انجليزية آثيرة
 .يزية يسهل فهم المحضرلاإلنج

وأفاد المهندس المهيزعي بأن الهيئة غالبا ليس عندها اعتراض على هذا  −
ر باللغة العربية لتتماشى مع أنظمة الهيئة االقتراح، واألولى إعداد المحض

 .واحتياجاتها فيما يتصل بإعداد التقارير
 حيث أن هذا يسهل إعداد ،زيان بأن إعداده باللغة العربية أفضل. وأوضح د −

 .التقرير السنوي والمتضمن للنقاط المدرجة في المحاضر
المحضر  وآانت النتيجة توصي بإعداد ، هذا االقتراحالتصويت علىو تم  −

  .) صوت١٣ أصوات من ٩ (باللغة العربية
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 :مناقشة طلبات التعديالت على بعض بنود الكودكمال است  -٨
  :أرامكو شرآة -لتوليد ا من 170A08-021A08طلب  

اع  اء وقت االجتم شتها النته ذار عن مناق م االعت اع ،ت ي االجتم ا ف يتم طرحه  وس
  .القادم

  

  :االجتماع القادم  -٩
ن  ك أعل ب ذل اع عق ة اإلجتم ة نهاي يس اللجن د ، رئ ى عق ضاء عل اق األع د اتف   بع
ادم  اع الق اع ال وه-االجتم امسو االجتم ة خ وم ا- للجن اءال ي اريخ ربع  بت

ـ٢٨/٣/١٤٣٠ ق ه ي ،م٢٥/٣/٢٠٠٩ المواف ع ف ة ينب ضافةمدين ن باست رآة م   ش
  .مرافق

  
  علي
خالد 

  السكرتارية

  :مايستجد من أعمال أخرى  -١٠
/ المهندس) المستشار القانوني( على أهمية مشارآة اتفق جميع األعضاء −

عبدالرحمن المهيزعي بشكل دائم في اجتماعات اللجنة آمراقب باإلضافة إلى 
العضو الممثل للهيئة، حيث أنه أثرى االجتماع بإيضاحاته القانونية مما ساهم 
 في حسم آثير من المسائل بشكل فعال ، وآذلك نظرا للطبيعة القانونية للكود

 .التي تستدعي شرح العديد من المسائل القانونية المرتبطة بالجانب الفني
  :الترجمة العربية لمسمى الكود −

محضر  وفقا ل للهيئةاللجنة تم رفع توصية أوضح المهندس السقاف بأنه
آود (من لترجمة العربية لمسمى الكود وذلك بأن تعدل ا ،االجتماع السابق
 هبأنالهيئة ورد استيضاح من  و .)بكة السعوديآود الش ( إلى)النقل السعودي

حيث أن ) آود شبكة نقل الكهرباء السعودي(قد يكون من األنسب التغيير إلى 
 وبناء عليه تم التصويت في .الشبكة بدون تعريف تشمل النقل والتوزيع

 : االجتماع على عدة تسميات وهي
 ،آود النقل السعودي .١
  ،آود الشبكة السعودي  .٢
 ،النقل السعوديآود شبكة  .٣
  ،آود شبكة نقل الكهرباء السعودي .٤
 .آود منظومة نقل الطاقة السعودي .٥

  .آود الشبكة السعودي: مسمى ل) أصوات٧(التصويت باألغلبية وآانت نتائج 
 .االلجنة سابق أوصت به ماو موافق لوه

والمؤسسة العامة للتحلية  طلب األعضاء في شرآة أرامكو ومرافق وسابك −
هم في مختلف مناطق ستهدف موظفيتل تعريفية بالكود ورش عمبعقد 

جبيل  وجده الينبع ومدينة  في  عمل وقد تم االتفاق على عقد ورشة،األعمال
 مرشيحهم  عددفي تلك الشرآات إرسالالممثلين  وعلى األعضاء ،والظهران

 ليتم ، إلى السكرتارية الورش والموقع المقترح لعقدالجهات التي يمثلوها،من 

  
  المهيزعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  و زيانشافع

  رشيد
  خالدعلي و

  الفريح
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 في  القادمةعملالورشة تاريخ تم االتفاق على آما  .ال الترتيبات الالزمةإآم
  .م٢٠٠٩/ ٢٤/٣ فيمدينة ينبع 

  شكر وتقدير  
 ، على االستضافة الكريمة لالجتماعأرامكوشرآة  الشكر والتقدير لجزيلقدم أعضاء اللجنة 

  .ة االستقبال والضيافةواوحف

  
  حامد عبداهللا السقاف

  
   السعودينقلرئيس اللجنة اإلشرافية لكود ال

  
  
  

  

  
  
  

  
  صورة لهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج

 صورة لجميع األعضاء و المشارآين


