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R A B E T



مشاركة الهيئة في اكسبو دبي

ما قبل انطالق اكسبو
الهيئة  العامة، وتوقيع محضر فعاليات  الخليجي واألمانة  الكهربائي  الربط  اجتماعات بين هيئة 

داخل جناح األمانة العامة في اكسبو 2020 دبي .
في إطار مشاركة هيئة لربط الكهربائي الخليجي في اكسبو دبي- 2020، وذلك في جناح مجلس التعاون، فقد تم 

لجناح  العام  والمفوض  الكهربائي،  الربط  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  التنسيقية بحضور  االجتماعات  العديد من  عقد 

مجلس التعاون في معرض اكسبو دبي 2020، وبحضور المعنيين من الجهتين.

دبي،   2020 اكسبو  بمعرض  التعاون  مجلس  جناح  في  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  مشاركة  لمناقشة  وذلك 

وتفعيل آليات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن محتوى جناح مجلس التعاون المقدم من الهيئة، ومنها التعريف 

التي  االستثمارية  الفرص  إلى  باإلضافة  المتحققة،  واإلنجازات  التعاون،  مجلس  لدول  الكهربائي  الربط  بمشروع 

ستعرضها الهيئة ضمن الجناح، كما تم خالل االجتماعات مناقشة الفعاليات المزمع أن تشارك بها الهيئة في جناح 

مجلس التعاون، ضمن حزمة الفعاليات المختلفة التي سيقدمها الجناح خالل المشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي، 

حيث يناقش معرض إكسبو العوامل الرئيسة للتنمية العالمية وهي (االستدامة، التنقل، الفرص).

فقد وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، محضر فعاليات التي 

سوف تشارك بها الهيئة داخل جناح األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في معرض اكسبو 2020 دبي، وقع من 

جانــب هيئة الربط الكهربائي الخليجي م. أحمد اإلبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومـــن جانب األمانـــة العامة 

أ. خالد آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض اكسبو 2020 دبي.

يشار إلى أن معارض إكسبو الدولية تقام كل خمس سنوات حيث تستقطب ماليين الزوار وتنطلق فعاليته في األول 

من شهر أكتوبر من عام 2021م، ولمدة ستة أشهر، بإمارة دبي -دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويذكر أنه على 

مدى تاريخ تنظيم معارض إكسبو الدولية لم يتم استضافتها من قبل في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب 

شرق آسيا.

 فعاليات الهيئة خالل اكسبو

منتدى تغير المناخ و أمن الطاقة
عقدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، منتدى "تغير المناخ وأمن الطاقة"، في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي بمشاركة مميزة من خبراء عالميين واقليميين في مجال الطاقة والذين ناقشوا 
بشكل مستفيض التأثير المستقبلي لموضوع تغير المناخ على أمن الطاقة في العالم والمنطقة وأهمية التكاتف العالمي 
الرئيس  اإلبراهيم،  أحمد  المهندس  أداره سعادة  الذي  المنتدى  في  وشارك  العالم.  في  الكربونية  االنبعاثات  لتخفيض 
التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، كالً من سعادة م. فاطمة الفورة الشامسي، المديرة التنفيذية لسياسة الطاقة 
في دائـــــرة الطاقـة بأبوظبــــي، وم. كريس بيترز، الرئيس التنفيذي لمجموعــــة إليا، وبيار برنــــارد، الرئيس التنفيذي 
لـ " أف.أو.أس.جيه" ود. لورنس جونز، نائب رئيس البرامج الدولية في معهد إديسون إلكتريك (EEI) األمريكية، ود. أنيس 
الشرفاء،  عمرو  والدكتور  النقل،  وهندسة  الطاقة  لنظم   EDF مركز  في  األوسط  الشرق  ومدير  المشروع  مدير  دالجي، 
مستشار سياسة الطاقة والتكنولوجيا في مركز الملك عبد اهللا للدراسات والبحوث البترولية. وسلّط المنتدى الضوء على 
أهمية تقييم دور قطاع الطاقة في الحد من البصمة الكربونية وانبعاثات الكربون وأهمية تكامل مصادر الطاقة الجديدة 
الطاقة  موارد  بين  أمثل  بشكل  الطاقة  مصادر  لتنويع  والتخطيط  الكربوني  االنبعاث  تخفيض  وأهمية  والمتجددة، 
دعوة  تمت  كما  بالتقليدية،  مقارنة  البديلة  الطاقة  موثوقية  تعزيز  أهمية  وكذلك  التقليدية،  الطاقة  وموارد  المتجددة 
صانعي القرارات في العالم إلى وضع سياسات تهدف الى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز وعي كافة شرائح المجتمع حول 
أهمية كفاءة استهالك الطاقة في وقت تتجه في الكثير من دول العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة لسد احتياجاتها من 
االقتصادية  والكفاءة  المكاملة  قوامها  الطاقة  أنظمة  في  التحول  لموضوع  ومتكاملة  شاملة  رؤية  وتبني  الطاقة، 
والديناميكية للمضي قدماً في االعتماد على موارد الطاقة المتجددة بدالً من التقليدية. حيث تعتبر قضية تغير المناخ هي 
قضية عالمية وتستلزم تكاتفاً عالمياً لمواجهتها، كما وأشار المشاركون أنه من واجبنا المساهمة في تطوير حلول عملية 

لمواجهة التغير المناخي والتخفيف من تأثيره. 
وإن موضوع أمن الطاقة هو أمر جد حيوي ويأتي في صلب أجندة النمو االقتصادي في العالم، ويتعلق أمن الطاقة بشكل 

كبير بكفاءة الطاقة التي يجب أن تكون في أولى سلم االولويات لتعزيز التنمية المستدامة. 
مجلس  لجناح  العام  للمفوض  الشكر  وجه  كما  المنتدى  في  المشاركون  اإلبراهيم  أحمد  م.  شكر  المنتدى،  نهاية  وفي 
التعاون لدول الخليج العربية الستضافة جناح األمانة العامة لدول مجلس التعاون لهذا الحدث الهام الذي ناقش بشكل 

مستفيض القضايا المتعلقة بتغير المناخ وتأثيره على مستقبل أمن الطاقة وكيفية مكافحته. 



تدشين المنصة اإللكترونية لتسعير الطاقة الكهربائية
مجلس  دول  في  الكهربائية  الطاقة  لتسعير  اإللكترونية  "المنصة  بنجاح  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  دشنت 
التعــــاون"، والتي تم تدشينها في جنـــــاح مجلس التعـــــاون الخليجي ضمــــن فعاليـــــات معرض إكسبو 2020 دبي.

ورعى حفل التدشين سعادة المهندس أحمد اإلبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، بمشاركة وحضور 
مسئولي عدد من الهيئات الخليجية، ومختصين في مجال الطاقة والكهرباء.

الســــوق  الهيئة لتطوير  المنصة ضمن خطة  أن إطالق  إلى  أشار فيها  والتي  بالحضور،  اإلبراهيم  وخالل كلمته رحب 
دول  بين  الكهربـــــاء  أســــواق  لتطويــــر  استراتيجيتها  ضمن  وهي  الكهربائية  الطاقــــــــة  لتجـــــارة  الفوريــــــة 

مجلس التعــــاون.
كما وأشار أن هيئة الربط الكهربائي منذ العام 2010 قامت بالعديد من المبادرات والمنتديات والمشاريع بهدف تنمية 
للطاقة  المشتركة  الخليجية  السوق  وخلق  الخليجي  الكهربائي  الربط  عبر  التعاون  مجلس  دول  بين  الطاقة  تجارة 
الكهربائية، كان آخرها ما تم في العام الماضي من تدشين منصة العقود الثنائية لتداول الطاقة، والتي ساهمت في 
ابرام المزيد من الصفقات وزيادة حجم الطاقة المتبادلة بين الدول حيث تجاوزت كمية الطاقة المتاجر بها خالل العام 
بشكل  الدول  بين  الصفقات  إجراء  ووقت  كفاءة  تحسين  في  ساعدت  كما  ساعة،  ميجاوات  مليون  من  أكثر  الماضي 
ملحوظ، حيث تتمكـــــن الدول من عقــــد الصفقات في دقائــــق معدودة، كما ساهــــم في عرض الصفقات بشكل 

حيادي وشفاف وسهل. 

 وأشاد بأن تكامل الجهود والتعاون من قبل لجنة تجارة الطاقة وضباط اتصال تجارة الطاقة والتفاعل مع هذه النظم 
بمراحلها المختلفة مما سيساهم في فتح آفاق جديدة تقود الى االستغالل األمثل لفرص تجارة الطاقة من خالل تمكين 

الدول من التسعير المناسب لعروض الطاقة الكهربائية وتداولها في الفترات القصيرة. 
وفي ختام كلمته شكر سعادته ممثلي الدول األعضاء المعنيين بتجارة الطاقة على جهودهم وتعاونهم في هذا المجال، 
وأشاد بجهود فريق الهيئة، كما شكر شركة شيسي(CESI) وشركة انيرويب (ENERWEB)، على إعداد هذه المنصة، 
كما وتقدم بالشكر سعادة المفوض العام لجناح مجلس التعاون الخليجي أ. خالد إبراهيم الشيخ، الستضافة هذا الحدث 

الهام داخل جناح مجلس التعاون الخليجي بــ اكسبو 2020 - دبي.
الطاقة  لتسعير  اإللكترونية  المنصة  عمل  وآلية  طبيعة  عن  األعضاء  الدول  لممثلي  عمل  ورشة  التدشين  وعقب  كما 

الكهربائية في دول مجلس التعاون، كما وتمت زيارة جناح مجلس التعاون الخليجي.
وتخدم هيئة الربط الكهربائي دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها من خالل قيادة تطوير سوق طاقة فعال، وتوفير 
التميز المعرفي في تكامل أنظمة الطاقة مع تعزيز ثقافة االبتكار، كما تتيح هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتبادل الطاقة 

في منطقة الخليج وتضمن موثوقية الشبكة التي تعمل كمزود طاقة طارئ للمنطقة.

 اجتماع الرؤساء التنفيذيين لهيئة الربط الكهربائي الخليجي وشركة نقل الكهرباء
الهاشمية األردنية  بالمملكة  الوطنية  الكهرباء  العربية وشركة   بجمهورية مصر 

لمناقشة مشروع الربط الكهربائي
استضافت هيئة الربط الكهربائي الخليجي االجتماع المشترك بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والشركة المصرية 
لنقل الكهـرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية، لبحث ومناقشة المبادئ التأسيسية لمشروع 

الربط الكهربائي المشترك، والذي عقد على مدار يومين بإمارة دبي- اإلمارات العربية المتحدة.
وقد حضر االجتماع سعادة م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لــ هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وعطوفة م. أمجد 
الرواشدة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية األردنيـــة، وسعادة المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

.(EGI) المنتدب لـــ الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما وحضر االجتماع استشاري الدراسة
وناقش االجتماع مسودة الورقة االستراتيجية، والمبادئ والنماذج التجارية المطروحة لمشروع الربط الكهربائي الثالثي، 
والتي قد أثبتت الدراسة جدوى الربط بين األطراف الثالثة، كما وتم استعراض ملخص لدراسة جدوى الربط الكهربائي 
والتي شملت دراسات فنية واقتصادية، وكذلك استعراض األمور التنظيمية والهيكلة إلنشاء وتشغيل الرابط الكهربائي، 

شاركت الهيئة بخبرتها في هذا المجال من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
كما واتفق األطراف على خطة عمل إلتمام اإلجراءات المطلوبة ومنها إعداد تقرير (Business Case) يوضح فوائد الربط 

الكهربائي (بناء على دراسة الجدوى) والهيكل التنظيمي والمخاطر وخيارات التمويل قبل نهاية العام.
تمكين  وخاصة  واقتصادية  فنية  فوائد  من  له  لما  الكهربائي  الربط  مشروع  أهمية  عن  الحضور  عبر  االجتماع  وخالل 
الشبكات لتركيب وتشغيل الطاقة المتجددة بسعات أكبر. كما ذكر الحضور بالبعد االستراتيجي للمشروع حيث سيشكل 

جزءا أساسيا للربط العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء وأيضا الربط مع أوروبا.
والجدير بالذكر بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين األطراف الثالثة في شهر نوفمبر من العام 2019، والتي كانت تهدف 
على دراسة الربط الكهربائي بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية 
الكهرباء وزيادة  الكهرباء وتحسين جودة  المشتركة بين األطراف ويسهم في دعم شبكات  المنافع  بما يضمن تحقيق 
بين  الطاقة  تجارة  لتطوير سوق  األساسية  الكهربائية  البنية  تأسيس  العمل على  المترابطة، كذلك  الشبكات  موثوقية 
األطراف الثالثة، ويساهم خط الربط الكهربائي بنقل حوالي 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المراحل األولية 
الكهرباء في  المراحل الالحقة للمشروع بما يلبي تلبية الطلب على  الكهربائي في  النقل  للمشروع، وستتم زيادة سعة 
أطراف الربط الثالثة، كما أنه سيتم استخدام أفضل التقنيات في مجال الربط الكهربائي بين الدول في هذا المشروع 

لتحقيق أفضل معايير األمن والموثوقية في الربط الكهربائي.
وقد تم ترتيب زيارة للمشاركين ف االجتماع لــ اكسبو دبي- 2020، والتي تم خاللها زيارة جناح مجلس التعاون الخليجي، 

وعدد من أجنحة دول مجلس التعاون وأجنحة أخرى.



(GO 15) استضافة الهيئة اجتماع منظمة
استضافت هيئة الربط الكهربائي الخليجي االجتماع السنوي لمنظمة GO15 الدولية والتي تضم كبار مشغلي شبكات 
الكهرباء العالمية في إمارة دبي، وترأس االجتماع م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي 

االجتماع بوصفه رئيساً للمنظمة للدورة الحالية.
 وضم االجتماع كبار مشغلي شبكات الطاقة في العالم، حيث ناقش المشاركون استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز أمن 
الطاقة وتحسين موثوقية شبكات نقل الكهرباء، ووفّر اجتماع منظمة GO15 الذي حثّ على تعزيز الشراكات التعاونية بين 
رؤيــة  وخلـــق  واالستدامة  المناخــــي  والتغير  الطاقة  تحديات شبكة  لمواجهة  هامــــة  منصــــة  المشاركين،  األعضاء 

أقوى للصناعة.
وتعتبر مخرجات هذه الدورة من GO15 والتوصيات التي توصلت لها فرق العمل المشتركة قيمة للغاية ألنها تتماشى مع 
تحول  مبادرات  ومواكبة  المتجددة  الطاقة  ادماج  عمليات  وتطوير  الطاقة  اعتمادية شبكات  لتحسين  الرئيسية  األهداف 
االعضاء في  بين  المتخصص  الفني  التعاون  المناخي وتوفير  التغير  مبادرات معالجة  بما يدعم  الرقمي  والتحول  الطاقة 

تخطيط وإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة الكهربائية وضمان أعلى درجات موثوقية وأمن للطاقة".

للتعامل مع  والمستقبلي  التشغيلي  التخطيط  العمل في تطوير عمليات  نتائج وتوصيات فرق  االجتماع بعرض  بدأ  وقد 
التحول في الطاقة وادماج الطاقة المتجددة، كما ناقش الحاضرون أيضا التقنيات المتقدمة في العديد من مجاالت الطاقة، 
بما في ذلك دراسات الحاالت التي تغطي الطاقة النظيفة والمتجددة وموثوقية الكهرباء وفعالية التكاليف واالستثمارات. 
وتركزت معظم المناقشات خالل االجتماع على تقديم برامج العمل المقترحة للعام 2022، حيث تم االتفاق على المحاور 

الرئيسية واقتراح تشكيل فرق دراسة وعمل ورش عمل ومنتديات لتبادل الخبرات.

لمستقبل  الراهنة  التحديات  للتصدي ومواجهة  والخبراء  التنفيذيين  المسؤولين  لكبار  مثالية  االجتماع منصة  ووفّر 
شبكات الكهرباء، واستكشاف وتوجيه المبادرات االستراتيجية الخاصة لمواجهتها.

2021 حيث تم التأكيد على أهمية زيادة النشاطات الخاصة بتبادل   كما تم استعراض تقرير االمانة العامة للعام 
المعارف والخبرات على مستوى كبار التنفيذيين وال سيما أعضاء المجلس التوجيهي. وأجمع المشاركون على دعم 
المعرفة. وقـــدم االجتماع خارطة  الثنائي والمتعدد بين االعضاء لالنتقال الى ما بعد مرحلة تبادل  التعاون  اقتراح 
والتحول  الذكي  التنقل  لمواضيع  تطرقه  الى  اضافة  ممكنة  كربـــون  انبعاثات  أقل  الى  الوصــــول  لدعـــم  طريق 

الرقمي والتخزين.
وتم في ختام اجتماع GO15 االتفاق على عقد الدورة القادمة من االجتماع ومنتدى عالي المستوى في مدينة روما 
بإيطاليا، كما تم اعالن تولي السيد "ستيفانو دوناروما"، رئيس مؤسسة كهرباء TERNA اإليطالية الدورة القادمة 
من GO15 بدءا من 2022م، والسيد جون بير الرئيس التنفيذي لشبكات وسط الواليات المتحدة االمريكية رئاسة 

الدورة التي تليها.

وقد تم ترتيب زيارة للمشاركين ف االجتماع لــ اكسبو دبي- 2020، والتي تم خاللها زيارة جناح مجلس التعاون الخليجي، 
وعدد من أجنحة دول مجلس التعاون وأجنحة أخرى.

يذكر أن GO15 تغطي ما يقرب من 80% من مجمل الطلب العالمي للطاقة الكهربائية، وحوالي 21 % من مجمل االنتاج 
العالمي للطاقة المتجددة .



منتدى حول التقنيات والفرص االستثمارية في شبكات االتصاالت العالمية
التقنيات  على  ركز  متخصصاً  عالمياً  منتدى  دبي   2020 إكسبو  فعاليات  الخليجي ضمن  الكهربائي  الربط  هيئة  نظمت 
والفرص االستثمارية لشبكات االتصاالت العالمية، والذي عقد في 13 يناير 2022، في جناح مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية في معرض إكسبو 2020 دبي.
انتعاشاً كبيراً، ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن  الرقمي  المنتدى في وقت يشهد قطاع االتصاالت والتحول  وتأتي فعاليات 
قطاع  في  جديدة  وخدمات  ومنتجات  قنوات  إنشاء  يشمل  الذي  المتزايد  المسار  فإن  االستشارية،  "ماكينزي"  مؤسسة 

االتصاالت لن يتباطأ خاصة فيما يتعلّق بالجهود العالمية للتصدي لوباء كورونا في العالم.
ويعتبر هذا الحدث فرصة استراتيجية لمواصلة تقييم ودراسة قطاع االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

في وقت يعمل القطاعين العام والخاص على زيادة سبل تعزيز االستثمار في البنية التحتية في المنطقة.
وتضمنت فعاليات المنتدى حلقتين نقاشيتين شارك فيهما عدد من المسؤولين في مجال االتصاالت، حيث تم تسليط 
الضوء في كال الجلستين على الرؤى ووجهات النظر الرئيسية التي تغطي قطاع االتصاالت العالمي. وأشار المشاركون إلى 
أن دخول المشاريع االستثمارية واسعة النطاق وظهور تقنيات جديدة سيلعبان دوراً رئيسياً في الجهود المبذولة لتعزيز 

جهود المنطقة لتكون مركزاً عالمياً لالتصاالت.

المشاركون في  العالم، وأعرب  الواعد في  القطاع  التقنيات والفرص االستثمارية في هذا  المنتدى على أحدث  كما وركز 
المسار  أن  عالمية  تقارير  تؤكد  وقت  في  المنطقة  في  الرقمي  والتحول  االتصاالت  قطاع  بانتعاش  ثقتهم  عن  المنتدى 
الجهود  مع  يتماشى  بما  يتباطأ  لن  االتصاالت  قطاع  في  جديدة  وخدمات  ومنتجات  قنوات  إنشاء  يشمل  الذي  المتزايد 

العالمية للتصدي لوباء كورونا في العالم.
وأتــــاح المنتدى النظر عن كثب في السياسات العامة واألطر القانونية والمؤسسية لالستثمار والتقنيات والتمويل في 
المستقبلية  التقنيات  ناقش  كما  المجال،  هذا  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  وأهمية  االتصاالت  قطاع 
التعاون الخليجي والفرص االستثمارية المتاحة أمام  والناشئة، بما في ذلك امكانات الكابالت األرضية في دول مجلس 
طرح  كما  الصلة،  ذات  القطاعات  من  ذلك  وغير  الرقمي  التحول  وشركات  الفائقة  والحوسبة  السحابة  خدمات  مقدمي 
المنتدى على بساط البحث التحديات في تقنيات أجهزة االتصاالت للكابالت الضوئية األرضية ذات المسافات الطويلة 

وكيفية التغلب عليها.

ورشة عمل األمن السيبراني
نظمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي منتدى عالمياً متخصصاً حول تهديدات األمن 
السيبراني على مدى يومين وعقد المنتدى في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض إكسبو 2020 دبي.

ويعتبر هذا الحدث فرصة استراتيجية لمواصلة تقييم ودراسة قطاع األمن السيبراني في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، ويأتي تنظيم هذه الورشة الهامة في ضوء تسارع تقنيات التهديدات السيبرانية التي تتكاثر بشكل منقطع النظير، 
أصبح من المهم فهم أسس وديناميكيات نواقل الهجوم اإللكتروني، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة التي ينطوي 
عليها تصميم أنظمة التحكم الصناعية (ICS) للمحافظة على حسن سير العمليات واستمرارها وتعزيز أمنها وحمايتها من 
االختراق االلكتروني، وأن التكنولوجيا التشغيلية (OT)، وهي األجهزة والبرامج التي تراقب أو تتحكم في المعدات واألصول 
والعمليات في البيئات الصناعية، قد أصبحت هدفاً رئيسياً للجرائم السيبرانية، حيث بات من الضروري توفير أعلى درجات 
األمن المعلوماتي لهذه التقنيات لدعم استمرارية جاهزيتها وفعالياتها ال سيما في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والنفط 

والغاز والكيماويات والرعاية الصحية والتعدين والمرافق الخدماتية وغيرها. 
مراقبة  أهمية  على  وشددوا  السيبراني  األمن  مجال  في  والمتخصصين  الخبراء  من  متميزة  مجموعة  الورشة  وضمت 
أحدث  على  الضوء  تسليط  عن  فضالً  فعال،  بشكلٍ  التشغيلية  العمليات  أنظمة  لتأمين  القوي  واألمن  الشبكات 

االستراتيجيات واألدوات واألطر لتأمين أنظمة التحكم الصناعية (ICS) ضد الهجمات السيبرانية.
زت ورشة العمل على أهمية األمن السيبراني في استخدامات قطاعات التكنولوجيا التشغيلية ونظم المعلومات، وقدم  وركّ
الخبراء نموذج إدارة األجهزة اإللكترونية الذكية (IED) وإبراز أهميته في تطبيق ضوابط األمن السيبراني على األجهزة 
التأكيد على  الحيوية، فضال عن  التحتية  البنية  بالتهديدات لحماية  بناء دفاع مستنير  القديمة، كما شددوا على أهمية 
أهمية االستجابة الفورية في التكنولوجيا التشغيلية والتركيز على كيفية معالجة التهديدات باستخدام منهجية االستجابة 

التلقائية لتنظيم األمن.
وناقشت أهمية النسخ االحتياطية في إطار استجابتها للهجمات السيبرانية، تقوم المؤسسات على الفور بإطالق نسخة 
دور  عن  نماذج  تقديم  تم  كما  البيانات،  استرداد  في  فعاالً  دوراً  االحتياطي  النسخ  إن  حيث  البينات  احتياطية الستعادة 
ز على أهمية تشخيص  األتمتة في التخفيف من حدة التهديدات وضد أشكال مختلفة من الهجمات اإللكترونية، كما ركّ
سياق التهديد وتحديد أولوياته كعوامل هامة في االستجابة الفعالة لألمن السيبراني، وكذلك تم تقديم دليالً شامالً لبناء 

دفاع مستنير بالتهديدات لحماية البنية التحتية الحيوية.
بيئات  تستهدف  التي  الحالية  للتهديدات  تعمقاً  أكثر  فهم  الكتساب  فيه  للمشاركين  هامة  فرصة  العمل  ورشة  ووفرت 
على  الورشة  وشددت  الضارة،  البرامج  بمواجهة  التحكم  وآليات  منهجيات  على  الضوء  وتسليط  التشغيلية  التكنولوجيا 
في  باستمرار  تستجد  التي  االلكترونية  الهجمات  من  المعلوماتية  األنظمة  لحماية  المؤسسية  التعقيدات  تذليل  أهمية 

عالمنا الحديث من خالل التحديث المستمر للحلول المعلوماتية المعتمدة وتبني أحدث ما توصل له القطاع دولياً. 



منتدى السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية
نظمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، منتدى السوق الخليجية لتداول الطاقة 

الكهربائية وعقد المنتدى في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض إكسبو 2020 دبي.
ويعتبر هذا الحدث بمثابة منصة استراتيجية لمناقشة التطورات الهامة في أسواق الكهرباء الوطنية والمحلية في 
التعاون الخليجي،  جميع أنحاء المنطقة كما يمثل خارطة طريق لتطوير سوق الكهرباء المزدهر في دول مجلس 
وذلك في إطار مساعي الهيئة في إجراء المزيد من البحث حول الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية.  
الخبراء في قطاع الكهرباء  الخليجي مجموعة من كبار  التعاون  واستضاف منتدى سوق الكهرباء في دول مجلس 

للتداول حول التحديات التي تفرضها حركة السوق ليصبح أكثر تنظيماً، 
وقد اشتمل المنتدى على أربع جلسات رئيسية شملت تطوير أسواق الكهرباء االقليمية والمحلية في دول مجلس 
التعاون الخليجي وخارطة الطريق لسوق الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة قدرة النقل في هيئة 

الربط الكهربائي لدول مجلس التعــــاون الخليجي وقوانين الســـوق والتبادل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الخبراء قضايا السوق األخرى بما فيها المشاريع الحالية والتطورات والقوانين الجديدة في السوق وتجارة 
الكهرباء، وقد قدم المنتدى منصة استراتيجية لمناقشة التطورات الهامة في كل من أسواق الكهرباء الوطنية وفي 
الخليجي، كما وقدم  التعاون  المتنامي في دول مجلس  الكهرباء  لتطوير سوق  مثّل خارطة طريق  المنطقة، كما 
المنطقة،  في  الكهرباء  تجارة  قوانين  تحسين  على  لإلشراف  سوق  لجنة  تأسيس  إلى  رامي  مقترح  المشاركون 
للنمو،  الطريق  والتطوير، وخارطة  السوق  تتمثل في فرص  التي  األربع  الرئيسية  العناصر  إلى تطبيق  وباإلضافة 
وإدارة نقل الكهرباء، وقوانين السوق والتبادل والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في نمو وتطور األسواق 

األخرى في المنطقة العربية. 

التعاون مجلس  تأسيس  احتفالية  في  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة   مشاركة 
لدول الخليج العربية

خالل احتفالية كبرى في ذكرى تأسيس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020، هيئة الربط الكهربائي 
الخليجي تشارك األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

أقيمت احتفالية تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح 
والتعايش بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور نايف فالح الحجرف األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، كما وقد شارك سعادة م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لـــ هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وأٌقيم الحفل في 
ساحة الوصل بـــ إكسبو 2020 دبي، بحضور العديد من قيادات األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعدد من الوفود 

الخليجية واألجنبية الرسمية.
والجدير بالذكر بأنه قد شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بأوبريت غنائي، خالل االحتفالية التي أٌقيمت بمناسبة 
ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي، ويعبر األوبريت الغنائي عن امتنان الهيئة واالحتفال بتأسيس مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، حيث تحمل في دالالتها الفنية روح الوطنية والتعاون، وتلهم المستمعين لها بمكانة دول الخليج 

ومستقبلها وطموحات قيادتها وشعوبها.
لدول  الكهربائي  الربط  إن هيئة  الخليجي،  الكهربائي  الربط  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  اإلبراهيم  أحمد  المهندس  وأكد 
الدول  جميع  باحتياجات  اإليفاء  أجل  من  المنطقة  دول  بين  للتعاون  تجسيد  هي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
األعضاء من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هيئة الربط الكهربائي هي قصة نجاح لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بدأت منذ عام 1981، حيث أُسست الهيئة بناًءا على االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، والتي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي (حفظهم اهللا)، في دورتهم الثانية التي عقدت في عام 1981.



منتدى تخزين الطاقة
الطاقة  بحوث  معهد  مع  استراتيجية  بشراكة  الطاقة  تخزين  منتدى  تنظم  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة 

الكهربائية العالمي والذي عقد على مدار ثالثة أيام بإمارة دبي- اإلمارات العربية المتحدة
وجاء تنظيم المنتدى في إطار المساعي والجهود المبذولة في المنطقة من قبل الهيئة لتطوير المبادرات التي تعزز 
من إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أن التحدي األبرز الذي يواجه القطاع هو تخزين الطاقة المنتجة عبر مصادر الطاقة 
الشمسية، وباعتبار أن منطقة الخليج العربي تقع في حزام الشمس، الذي يتمثل في المناطق التي تستقبل معظم 
ب حاليا على استنباط  أشعة الشمس على سطح الكرة األرضية من حيث الحرارة والضوء، فإن المساعي الكبيرة تنكًّ

حلول تخزين الطاقة الشمسية التي تولدها مصادر الطاقة الشمسية في هذه الدول. 
كيفية  ناقشوا  الذين  والطاقة،  الكهرباء  قطاع  في  والمتخصصين  الخبراء  أبرز  من  كبير  عدد  المنتدى  وقد حضر 
تحقيق قطاع الطاقة المستدام، واالستدامة في قطاع الطاقة، والجوانب االقتصادية المهمة في تخزين الطاقة وتم 
تقديم عرض شامل عن تخزين الطاقة، والجهات التي تتصدر السوق حالياً، والتطبيقات والتقنيات والتوزيع، كما 
تناولت الحلقات النقاشية سوق تخزين الطاقة العالمي، حيث شارك المتحدثون خبراتهم وقدموا شرحاً للممارسات 
تجارب  شرح  وتم  محددة  حاالت  على  الضوء  المنتدى  سلّط  كما  التخزين،  مبادرات  وتنفيذ  بالتخطيط  المتصلة 
عالمية تتصل بتخزين وتوزيع الطاقة، واعتبارات السالمة واالقتصاد. كما شهد الملتقى جلسة حوارية عن تطبيقات 

انتاج الهيدروجين والتخزين واالستخدام.
وركزت أعمال المنتدى على تخزين الطاقة، على المستوى االقليمي والعالمي، وإن الحاجة إلى تخزين الطاقة من 
القضايا التي يجب أخذها بعين االعتبار بشكل جاد، وأهمية االستفادة من التجارب العالمية في معالجة تحديات 

تخزين الطاقة في المنطقة.

ومثّل المنتدى منصة استراتيجية لمناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الوقت الراهن مثل 
تعتبر  الراهن  الوقت  في  أنه  إلى  المنتدى  أعمال  في  شاركوا  خبراء  وأشار  الطاقة،  تخزين  ومشاكل  والتوزيع  التخطيط 
مكمالت تخزين البطاريات مثل بطاريات أيونات الليثيوم حالً عملياً للغاية ضمن مساعي منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لتقنيات تخزين الطاقة، ويعزي ذلك إلى انخفاض تكلفة الليثيوم، وقدرتها التخزينية األطول، كما تمتاز بقدرتها 
حولها  للنقاش  رئيسية  نقاط  خمسة  المنتدى  في  المشاركون  قدم  ذلك  على  وبناًء  طويلة،  زمنية  لفترات  التشغيلية 
ومعالجتها تضمنت إمكانات تخزين الطاقة في تحول الطاقة، الوضع الحالي للسوق العالمي في تخزين الطاقة، إلى جانب 
المعارف والخبرات  إفريقيا، وتبادل  الشرق األوسط وشمال  الرئيسية في منطقة  المجاالت  والتحديات في  الفرص  وجود 

المكتسبة في مجال تخزين الطاقة وإنشاء خارطة طريق استراتيجية لتطوير وزيادة نمو قطاع تخزين الطاقة.
وقد تم ترتيب زيارة للمشاركين في المنتدى لــ اكسبو دبي- 2020، والتي تم خاللها زيارة جناح مجلس التعاون الخليجي، 

وعدد من أجنحة دول مجلس التعاون وأجنحة أخرى.



مشاركة الهيئة في الفعاليات الكبرى
الهيئة تنظم ندوة افتراضية بالتعاون مع معهد إديسون للكهرباء.

عنوان:  تحت  افتراضية  ندوة   ،(EEI) للكهرباء  اديسون  معهــد  مع  بالتعــاون  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  نظمت 
(Destination 2050)، وناقشت الندوة التحوالت التي تشهدها قطاعات الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، بما في ذلك خفض البصمة الكربونية، والتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، والتحول في قطاع الكهرباء 

والخطط واالستراتيجيات التي تتبعها الدول في التعامل مع هذه المتغيرات .
وتمثل الندوة فرصة لالطالع على الخبرات بقطاع الطاقة والتقنيات الحديثة خالل مرحلة التحول في الطاقة التي يشهدها 
القطاع عالميا، وتضمنت الندوة التي أقيمت على مدار يومين عدة جلسات نقاشية حيث تضمن اليوم األول كلمة افتتاحية 
من سعــادة الدكتور عبدالحسين ميرزا رئيس هيئة الطاقــة المستدامة بمملكة البحريــن، وكذلك كلمــــة من سعادة 
من  متحدثين  فيها  شارك  نقاشية  حلقات  بعدة  متبوعا  بأبوظبي،  الطاقة  دائرة  وكيل  الفالسي  جرش  بن  م.محمد 
المسؤولين التنفيذيين ممثلين لعدة دول خليجية وعدة مؤسسات رائدة في مجال الطاقة الكهربائية في أوروبا وأمريكا، 
والرؤى حول  األفكار  التنفيذيين مع نظرائهم  الرؤساء  تناول خاللها  اجتماع طاولة مستديرة  بمثابة  الثاني كان  واليوم 

مسيرة التحول في الطاقة الكهربائية واالستراتيجيات التي تتبعها دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
الخبرات والتجارب  العالمية بما يدعم تبادل  الهيئات والمنظمات  للتعاون مع  الهيئة  الندوة ضمن جهود  ويأتي تنظيم 

وتبادل اآلراء بما يخص القضايا التي تتعلق بقطاع الكهرباء وسياساته وتطوره في المنطقة.
الجدير بالذكر أن معهد إديسون للكهرباء (EEI) هو جمعية لشركات الكهرباء في الواليات المتحدة، تشارك فيها (70) 
شركة كهربائية عالمية وعلى عالقة وشراكة مع (250) شركة ومنظمة لتنظيم صناعة وتوزيع الكهرباء حول العالم، ويعد 

المعهد كمرجع تنظيمي لعدد من مواضيع الكهرباء، منذ تأسيسه في عام 1933م.

المشاركة في مؤتمر سيجري باريس 2021
شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مؤتمر سيجري العالمي 2021 والذي أقيم افتراضيا في شهر أغسطس 2021، 
وقد شاركت الهيئة بعدة أوراق علمية في المؤتمر من خالل منسوبيها، وقد استعرضت هذه األوراق خبرات الهيئة في 
بدول  الكهربائية  الشبكات  بعمل  تتعلق  التي  المواضيع  من  وغيرها  السوق  وتشغيل  األصول  وإدارة  الشبكات  تشغيل 

مجلس التعاون الخليجي.
كما وقد شارك م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر سيجري العالمي 2021، والتي 
شارك فيها كبار الخبراء والمديرين التنفيذيين الذين يمثلون جميع المناطق العالمية كانت بعنوان: "الكهرباء المتجددة 
من أجل الحياد المناخي: التحديات والفرص"، وقد ناقشت الجلسة الدور المتنامي للطاقات المتجددة والتحول العالمي 

للطاقة.
وقدم م. أحمد اإلبراهيم خطط الطاقة المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي وشدد على دور وحاجة الترابط اإلقليمي 
لتلبية أهداف التحول العالمي للطاقة وتمكين استقرار ومرونة الشبكات من خالل تمكين التكامل المستقر لموارد الطاقة 
المتجددة، كما وسلط الضوء على مستقبل دور الهيدروجين األخضر وتأكيد خطط ومشاريع دول مجلس التعاون الخليجي 

على ذلك.
ويعتبر مؤتمر سيجري العالمي من أهم وأكبر المؤتمرات في مجال شبكات الكهرباء حيث يشارك فيه آالف المهندسين 
والخبراء ألكثر من 90 دولة، وقد ركزت الكلمة االفتتاحية للمؤتمر على شبكات كهرباء المستقبل والمتوقع أن تتجه نحو 

الربط الكهربائي العالمي لجميع الشبكات. 



مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر كهرباء الخليج 2021 (سيجري الخليج)
شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2021، والذي أقيم افتراضياً (عن بعد) للعام 
الثاني، والذي نظمته اللجنة اإلقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون (سيجري الخليج)، وبإشراف اللجنة 
الفنية لسيجري الخليج، والتي يرأسها عضو مجلس إدارة سيجري الخليج سعادة م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة 

الربط الكهربائي الخليجي.
التعاون للشئون االقتصادية  المساعد لمجلس  العبري األمين  المؤتمر سعادة االستاذ خليفة بن سعيد  وافتتح فعاليات 

والتنموية، عبر االتصال المرئي.
2021 واحداً من أهم المؤتمرات السنوية في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة  ويعد مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 
كونه يختص بتقنيات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ويشهد حضور عدد كبير من المسؤولين بقطاع الطاقة في دول مجلس 
إلى نخبة من  والعالمي، إضافة  اإلقليمي  المستوى  المجال على  العاملة في هذا  الشركات  الخليجي، من رؤساء  التعاون 

الخبراء والمهندسين والمهتمين في مجال الطاقة الكهربائية.
هدف المؤتمر لمناقشة أهم المواضيع وهي تطوير صناعة الكهرباء بعرض أحدث التجارب والتقنيات العالمية التي من 
دول  في  المختصين  بين  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  ونقل  إنتاج،  مجال  في  والمعلومات  الخبرات  وتبادل  تطوير  شأنها 
للطاقة  أسواق  وإنشاء  اإلقليمي  الكهربائي  والربط  الحديثة  التقنيات  استخدام  على  المؤتمر  وارتكز  التعاون،  مجلس 
الكهربائي،  المنظومة  أداء  وكفاءة  موثوقية  رفع  في  تسهم  التي  المتجددة  والطاقة  الذكية  والشبكات  الكهربائية، 

واكتشاف أحدث منتجات وحلول الطاقة التي يتم طرحها.

وناقش المؤتمر العديد من األوراق العلمية حول التقنيات الفنية، واستراتيجيات تطوير قطاع الكهرباء في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، من خالل عرض 80 ورقة علمية، أعدت بواسطة نخبة من الباحثين والخبراء في مجال 

الطاقة الكهربائية.
وشاركت الهيئة بعدد من األوراق العلمية والتي تناقش الربط الكهربائي اإلقليمي واستخدام التقنيات الحديثة، وأطر 
المنظومة  أداء  وكفاءة  موثوقية  رفع  في  تسهم  التي  لها  المصاحبة  والتحديات  الخليج  لدول  الطاقة  كفاءة  رفع 
العالمية  التجارب  من  االستفادة  وكيفية   ،(HVDC) الذبذبة  تحويل  لمحطة  والتحكم  الحماية  وكذلك  الكهربائية، 
والتكنولوجيا الحديثة لتعزيــــز أمــــن واعتمادية الشبكـــات، وغيرها من المواضيـــع الحيويــة. وقدم تلك األوراق 
النقاشيــــة خــالل  الحلقات  بعـــض  بإدارة  الهيئـــة  الهيئـــة، كمــا وشارك عدد من مهندسي  عدد من مهندسي 

فعاليات المؤتمر.
والجدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي شاركت كراعي ماسي بـــ بمؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2021، 
تقنيات  إقليمية ودولية تقدم  أكثر من شركة  فيه  للمؤتمر، حيث شارك  المصاحب  االفتراضي  المعرض  وكذلك في 
ومعدات حديثة في مجاالت المنظومة الكهربائية، والذي شمل جميع جوانب إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعد هذا 
الحدث فرصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والخدمات المتاحة أمام جمهور افتراضي متخصص رفيع المستوى من 
الخبراء والمسؤولين من مختلف دول الخليج والعالم العربي والعالم، إذ يتيح للزوار االطالع على أحدث التقنيات من 

المصنعين لقطاع الكهرباء.



مشاركة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالمؤتمر العام السابع لالتحاد العربي للكهرباء.
شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في المؤتمر العام السابع لالتحاد العربي للكهرباء، الذي نظمه االتحاد العربي 
للكهرباء بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وقطر للطاقة، تحت عنوان "نحو رؤية مشتركة 

لتحقيق مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي".، والتي أقيمت فعاليته على مدار 3 أيام،
وأقيم المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة 
قطر، و قد تم خالل حفل االفتتاح تدشين الشعار الجديد لالتحاد العربي للكهرباء، حضر حفل االفتتاح سعادة م. سعد بن 
شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر، وصاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة 
بالمملكة العربية السعودية، وسعادة م. عبدالرحيم الحافظي رئيس االتحاد العربي للكهرباء، وأصحاب المعالي والسعادة 

وزراء الكهرباء والطاقة العرب، وأعضاء االتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة بين المختصين والعاملين في أنظمة الكهرباء عربيا 
وعالميا بين الدول العربية من جهة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والعالمية صاحبة الخبرات من وجهة أخرى، 
وما يصاحب ذلك من تشجيع البحث العلمي وطرح تحديات التشغيل والتحكم والكفاءة والكلفة االقتصادية في مجاالت 
الطاقة الكهربائية، وكذلك  التقريب بين الرؤى واألهداف من أجل مواصلة التطور في قطاعات الكهرباء في الوطن العربي 
من النواحي الفنية، واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتشريعية والتنظيمية لتمكين صناع القرار من تنسيق الخطط 
واالستراتيجيات بين الدول األعضاء وإرساء ثقافة التنمية المستدامة بقطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي، وتعزيز 
الكهرباء  وتوزيع  ونقل  انتاج  في  المتقدمة  والنظم  التقنيات  االستفادة من  على  واالنفتاح  األجنبية  الدول  مع  الشراكات 
وإدارة التحكم في شبكات الربط الكهربائي والشبكات الذكية والسعي لتوفير البنية المادية واألطر التشريعية والتنظيمية 

المناسبة لتشجيع إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء. 

وشملت فعاليات المؤتمر على حلقات موسعة سيتم من خاللها مناقشة مستقبل الطاقات المتجددة وإمكانيات دمجها في 
السعي  نحو  للكهرباء  العربي  االتحاد  توجه  مع  يتماشى  ما  وهو  متكاملة،  أنظمة  إلى  لتحويلها  العربية  الطاقة  أنظمة 
لتحقيق استدامة بيئية، كما سيتم تناول تطوير قطاعات الطاقة بما يخدم عجلة االقتصاد ويحافظ على األمن البيئي من 

خالل الحد من انبعاثات الكربون وغازات االحتباس الحراري، وهو ما يعتبر من أهم القضايا في الوقت الحالي.
وقد شارك م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة في مائدة مستديرة خالل فعاليات المؤتمر العام السابع لالتحاد 
العربي للكهرباء والتي كانت بعنوان "السوق الكهربائية العربية المشتركة من ضرورات التكامل الطاقي العربي"، والتي 
الخليجية،  الكهربائية  لألنظمة  واألمان  الموثوقية  مستوى  ورفع  الطاقة  أمن  تعزيز  في  الهيئة  دور  عن  خاللها  تحدث 
والوفورات االقتصادية التي حققها مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، وكذلك دور الهيئة في تفعيل تجارة 

الطاقة وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما وشاركت الهيئة بعدد من األوراق العلمية في الحلقات النقاشية التي تخللت فعاليات المؤتمر والتي تحدثت عن دور الربط 

الكهربائي الستيعاب دخول الطاقات المتجددة، وكذلك التطور الجديد في سوق الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي. 
المعدات  صناعة  ومعرض  للمؤتمر  المصاحب  المعرض  شاركت  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  أن  بالذكر  والجدير 
والتجهيزات الكهربائية إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية في نسخته العاشرة، حيث شارك فيه 27 شركة 
إنتاج ونقل  إقليمية ودولية تقدم تقنيات ومعدات حديثة في مجاالت المنظومة الكهربائية، والذي شمل جميع جوانب 
العربي  الوزاري  للمجلس  الرابعة عشرة  الدورة  اجتماعات  عقد  المصاحبة،  فعالياته  إطار  في  وتم  كما  الكهرباء.  وتوزيع 
مجلس  اجتماع  يعقد  كما  للكهرباء،  العربي  الوزاري  للمجلس  التنفيذي  للمكتب  والثالثون  السابع  واالجتماع  للكهرباء، 

اإلدارة لالتحاد العربي للكهرباء واجتماع الجمعية العمومية لالتحاد العربي للكهرباء.



مشاركة هيئة الربط الكهربائي الخليجي في ندوة "آفاق الربط الكهربائي الخليجي
شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في ندوة "آفاق الربط الكهربائي الخليجي"، والتي أقيمت بالتعاون بين األمانة 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والتي 
أقيمت في تاريخ 29 يونيو 2022م، وقد شارك فيها عدد من المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، ونخبة من خبراء 
ومهندسي مرافق الكهرباء، وواضعي السياسات في مجال الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون، وباحثين في الطاقة 

من مراكز أبحاث خليجية، وانعقدت الندوة في مقر مركز "دراسات" بمملكة البحرين.
للربط  المستقبل  وفرص  الحاضر  "تحديات  األولى  الجلسة  استعرضت  حيث  نقاشية،  جلسات  ثالثة  الندوة  وتضمنت 
وتعزيز  الخليجي  الكهربائي  الربط  الدولية في تطوير  الشراكة  "دور  الثانية  الجلسة  تناولت  فيما  الخليجي"،  الكهربائي 
التعاون"، أما الجلسة الثالثة واألخيرة فقد تناولت مسألة "استكشاف اتجاهات األبحاث اإلقليمية نحو مستقبل هيئة الربط 

الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". 
كما تطرقت محاور الندوة إلى اتجاهات األبحاث اإلقليمية لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للمشروع، عالوةً على تشجيع 
االستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية، وخلق سوقٍ خليجية خاصة لهذا النوع من االستثمار، وما ينطوي عليه التعاون في 

مجاالت الطاقة من أهمية وانعكاسات استراتيجية على العالقات االقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة. 

وذكر المهندس أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة خالل كلمته التي القاها في الجلسة االفتتاحية للندوة، إلى 
مجلس  دول  قادة  أقرها  التي  األساسية  البنية  ربط  مشروعات  أهم  من   دعي الخليجي  الكهربائي  الربط  مشروع  أن 
التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه االستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية واألمان 
لألنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون ألي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 
100% من خالل تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، كما وأن 
الربط الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس قارب الــ 3 مليار دوالر منذ التشغيل الكامل للمشروع، كما 
وأشار للمبادرات التي تقوم بها الهيئة خالل األعوام الماضية لتطوير وتنمية سوق تجارة الكهرباء الخليجي، ومواصلة 
أحدث  رائدة في مجال تطبيق  لتكون  التقنية  التطورات  آخر  لمواكبة  أنظمتها وشبكتها  الهيئة في تطوير وتحديث 
التقنيات في شبكات الكهرباء، وبسبب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بادرت الهيئة بدراسة جدوى توسعة الربط 
الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون، حيث سيتم توسعة الربط مع دولة الكويت، ومشروع التوسعة 
مع دولة اإلمارات، والربط المباشر لسلطنة عمان، ودراسة مشاريع التوسعة خارج منظومة دول مجلس التعاون ابرزها 
الربط مع شبكة كهرباء جنوب العراق، ودراسة الربط مع مصر واألردن والذي سيشكل انطالقة لتكوين ربط كهربائي 

مع الدول العربية وأوروبا.

وتمثل هذه الندوة انطالقةً لمجموعة من الفعاليات واالسهامات البحثية المشتركة بين األمانة العامة لمجلس التعاون 
ومركز "دراسات"، التي تم تأطير العالقة بينهما بموجب مذكرة تعاون في نوفمبر عام 2021م، وهي أول مذكرة تعاون 
المصادر  من  واالستفادة  والتطوير  العلمي  البحث  عملية  إثراء  بهدف  لألبحاث،  خليجيٍ  مركزٍ  مع  العامة  األمانة  توقعها 

والكوادر بين الطرفين. 



أخبار الهيئة
الكهربـــاء الربـــــط مع وزارة  الخليجي توقـــــع عقـــــد  الكهربائــــي  الربـــــط   هيئة 

بجمهورية العراق
على هامش قمة جدة لألمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، هيئة الربط الكهربائي الخليجي ووزارة 
العراق،  الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية  الربط  الربط بين شبكة  العراق، يوقعان عقد  الكهرباء في جمهورية 

بحضور صاحب السمو الملكي وزير الطاقة األمير عبدالعزيز بن سلمان، ومعالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار،
ووقع العقد من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي 
الخليجي، ومن جانب وزارة الكهرباء العراقية المهندس عادل كريم المخول بصالحيات الوزير إلدارة وزارة الكهرباء، وشهد 

مراسم التوقيع سعادة م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة.
ويأتي توقيع هذا العقد، ترجمةً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطالقًا من حرصهم على تنمية 

العراق وازدهاره.
بدولة  للهيئة  التابعة  المحطة  ربط كهربائي من  بإنشاء خطوط  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  قيام  العقد  ويشمل 
الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، إلمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من دول 
التي سيتم  الجديدة  الكهربائي  الربط  فيها خطوط  بما  الخليجي،  الكهربائي  الربط  التعاون عن طريق شبكة  مجلس 

إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهرا، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجا واط.

العربية، االقتصادية  للتنمية  الكويتي  والصندوق  الخليجي  الكهربائي  الربط   هيئة 
الخليجي الكهربائي  الربط  منظومة  تطوير  لمشروع  تمويل  اتفاقية   يوقعان 

والربط بشبكة جنوب العراق
الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  الحجرف،  نايف  د.  معالي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  بحضور 
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، يوقعان اتفاقية تمويل لمشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي 
والربط بشبكة جنوب العراق. وقع االتفاقية من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس م. أحمد اإلبراهيم الرئيس 
التنفيذي، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية السيد مروان الغانم مدير عام الصندوق، وذلك في مقر 

الصندوق الكويتي للتنمية العربية االقتصادية، وقد حضر مراسم التوقيع اإلدارة التنفيذية للهيئة. 
وللمشروع منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة شبكات الكهربائية للدول األعضاء في 
الهيئة وستكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه، حيث سيتم رفع السعة االستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في 
الكويت بحوالي 2500 ميجاوات، وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع من كفاءتها التشغيلية. 
كما سيكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها ال تقل عن 500 
الشبكة في  واستقرار  أداء  الكهربائية وتحسين  الطاقة  الطلب على  تلبية جزء من  إلى  المشروع  ميجاوات، كما ويهدف 
جمهورية العراق، وسيساعد الدول األعضاء في الهيئة على تعزيز شبكاتها الكهربائية الوطنية وزيادة اعتماديتها لضمان 
استدامة الطاقة الكهربائية في جميع األوقات، ويساهم المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة توفير 
الطاقة النظيفة . ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة 
400 كيلو فولت ثنائي  62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد  في دولة الكويت على مساحة حوالي 
الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتر لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وعلى 
تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية 

العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول حوالي 295 كيلومتراً.
محطات  وتوسعة  إلنشاء  والتحكم  القياس  وأنظمة  كهربائية  ومفاعالت  قواطع  وتركيب  توريد  المشروع  يتضمن  كما 
الشبكة  لتعزيز  جديدة  كهربائية  منشآت  إضافة  على  كذلك  المشروع  ويشتمل  والفاو،  والفاضلي  الوفرة  في  التحويل 
المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية حوالي 2500 ميجاوات وكذلك تعزيز الشبكة 
500 ميجاوات، ويتضمن  الفاو لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية ال تقل عن  في جنوب العراق والمرتبطة بمحطة 

المشروع الخدمات االستشارية إلعداد الدراسات البيئية واالجتماعية واإلشراف على التنفيذ.



تمويل اتفاقية  يوقعان  للتنمية،  قطر  وصندوق  الخليجي  الكهربائي  الربط   هيئة 
لمشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق

الربط  منظومة  تطوير  في  للمساهمة  لتمويل  اتفاقية  للتنمية  قطر  وصندوق  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  وقعت 
الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.

التنفيذي، ومن جانب  الرئيس  اإلبراهيم  أحمد  م.  المهندس  الخليجي  الكهربائي  الربط  االتفاقية من جانب هيئة  وقع 
صندوق قطر للتنمية السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام الصندوق، وقد حضر مراسم التوقيع سعادة م. عيسى 
الكواري عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي- رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، 

واإلدارة التنفيذية للهيئة.
وتأتي هذه االتفاقية بهدف المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وسد الحاجة لها، باإلضافة إلى 
انشاء محطة تحويل  العراقية، وذلك من خالل  الجمهورية  الكهربائية في منطقة جنوب  الشبكة  أداء واستقرار  تحسين 
جديدة بجهد 400 كيلو فولت من محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الى محطة تحويل كهرباء الفاو في جنوب العراق، 

مما سيمكن من نقل الكهرباء من دول مجلس التعاون الى جنوب العراق.

الخليجي الكهربائي  الربط  هيئة  لمقر  الكهرباء  لنقل  الٌعمانية  الشركة  وفد   زيارة 
وتوقيع عدد من االتفاقيات

استقبل سعادة المهندس أحمد بن علي اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وفداً من الشركة 
العمانية،  للشركة  التنفيذي  الرئيس  الرمحي  ناصر  بن  صالح  المهندس  سعادة  من  كالً  ضم  الكهرباء  لنقل  العمانية 
والمهندس سلطان بن احمد الرواحي مدير أول مركز توزيع االحمال، والمهندس هشام بن عبداهللا الريامي مدير اول 

التصاميم و التخطيط، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالدمام.
جاء االستقبال في إطار زيارة وفد الشركة العمانية لنقل الكهرباء لمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي، حيث تضمنت زيارة 
مراقبة  مركز  زيارة  إلى  إضافة  وانجازاتها،  الربط  شبكة  عمليات  عن  شرح  تقديم  خاللها  تم  الربط  في  التحكم  لمركز 
األصول، حيث اطلع الوفد خاللها على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها، وكذلك تقديم 
عرض عن خطط الهيئة الحالية والمستقبلية لتوسعة الربط حيث تركز الهيئة خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي 
هدفاً  يعد  وذلك  األعضاء،  للدول  التنموية  الوطنية  االحتياجات  جميع  تلبي  الكهربائي  للتزويد  خيارات  توفير  وضمان 

استراتيجياً يتفق مع رؤية الهيئة.
وتم خالل الزيارة توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية في مجال تشغيل وصيانة الخط الكهربائي لهيئة الربط للكهربائي 
والذي يربط بين شبكة سلطنة عمان وشبكة الربط الخليجي وتشمل هذه االتفاقيات (اتفاقيه مستوى الخدمة، واتفاقيه 
حق استخدام األصول، واتفاقيه بروتوكول التشغيل للرابط الكهربائي)، وقام بالتوقيع على االتفاقيات من جانب الشركة 
العمانية لنقل الكهرباء، سعادة المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية، ومن جانب هيئة 
الربط الكهربائي الخليجي سعادة المهندس أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، وقد شهد مراسم التوقيع عدد من 

مسؤولي الشركة العمانية واإلدارة التنفيذية للهيئة.
وناقشت الزيارة بحث مجاالت التعاون المشترك بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، 
بما يحقق وفورات اقتصادية وتعزيز أمن الطاقة في ظل نمو شبكات الكهرباء الخليجية ودخول مصادر الطاقة الجديدة 

والمتجددة. كما ناقش الحضور تطورات مشروع الربط المباشر لسلطنة عمان بشبكة الربط الخليجي. 
نماء  إحدى شركات مجموعة  2005م، وهي  مايو  الكهرباء، أسست في شهر  لنقل  العمانية  الشركة  أن  بالذكر  والجدير 
الشركة  تتولى  الكهرباء في سلطنة عمان، حيث  الكهرباء دورا هاما في قطاع  لنقل  العمانية  الشركة  القابضة، وتؤدي 
الكهرباء  على  والطلب  الكهرباء  توليد  بين  والموازنة  النقل  وصيانة شبكات  تشغيل  الكهرباء مسؤولية  لنقل  العمانية 

لشبكة سلطنة عمان ضمن إطار مسؤولياتها.



هيئة الربط تحصل على شهادة االيزو لنظام إدارة أمن المعلومات ايزو 27001

اجتازت هيئة الربط الكهربائي الخليجي متطلبات التدقيق الخارجي لنظام إدارة أمن المعلومات ايزو 27001، والتي اجراها 
أمن  إدارة  نظام  وأهداف  الهيئة متطلبات  استوفت  ما  بعد  وذلك   ،(TUV) في  يو  تي  للهيئة  المعتمد  الخارجي  المدقق 

المعلومات.
حيث يعتبر معيار ايزو 27001، هو المعيار الدولي الذي يوضح كيفية وضع نظام إلدارة أمن المعلومات معتمد بالشكل 
المناسب مما يسمح بالحفاظ على البيانات المالية والسرية بشكل آمن والتقليل من احتمال الوصول إليها بشكلٍ غير 

قانوني أو بدون إذن، ويقوم بتحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة إلدارتها أو التخلص منها.
وقد استكملت الهيئة مراحل الخطة الموضوعة خالل العام 2020 لتحقيق أهداف نظام إدارة أمن المعلومات من تدريب 
أعضاء الفريق على عملية التدقيق الداخلي، وكذلك مراجعة جميع اإلجراءات للتأكد من مطابقتها للمواصفات وإمكانية 

الوصول لها من جميع من يحتاجون لذلك.
كما وأنه سيستمر العمل على تحقيق التطور المستمر في الهيئة ودعم عملية االبداع واالبتكار مع االلتزام بالمتطلبات 

القانونية والمؤسسية للهيئة لتحقيق التطلعات واالهداف االستراتيجية للهيئة.

هيئة الربط الكهربائي تحصل على شهادة االيزو 45001
اعترافًا بجهودها المستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية، حصلت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مؤخرا على أحدث 

.(OH&S) معيار (45001: 2018)، ألنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية
لتحسين  الدولية  والمعايير  المقاييس  الهيئة جميع  استوفت  أن  بعد   ،(ISO 45001: 2018) الحصول على شهادة  تم 

ظروف سالمة الموظفين، والحد من مخاطر مكان العمل، وخلق ظروف عمل أفضل وأكثر أمانا.
معيار (ISO 45001)، الذي طورته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، هو معيار دولي يحدد متطلبات نظام إدارة 
الصحة والسالمة في مكان العمل، ويوفر إرشادات الستخدامه لتمكين المؤسسات من توفير أماكن عمل آمنة وصحية من 
خالل منع وقوع الحوادث والمشاكل الصحية في مكان العمل، باإلضافة إلى تحسين أنظمة السالمة استباقا لضمان سالمة 
مكان العمل. ويعتبر الحصول على هذه الشهادة جزء من اإلطار المتكامل لحماية صحة وسالمة موظفيها الذي اتبعته 
دائما هيئة الربط الكهربائي الخليجي، كما وتعتبر هذه الشهادة إضافة متميزة لمعايير التميز التي تفرضها الهيئة في 
كل جانب من جوانب العمل لديها. ويعد الحصول على هذه الشهاد تأكيداً على التزام الهيئة بتوفير بيئات عمل أفضل 
وأكثر أمانا مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في أنظمتها وعملياتها، وهذا جزء من الجهود المستمرة لضمان التميز 

واالبتكار في خدماتها، مع الحفاظ أيضا على رفاهية منسوبيها وتقليل األثر البيئي السلبي.



مشاركة هيئة الربط الكهربائي الخليجي في االحتفال بــ اليوم العالمي للبيئة
نظمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، فعالية خاصة لالحتفال بيوم البيئة العالمي التي تنظمه برنامج المتحدة للبيئة 
لتشجيع الوعي العالمي العمل من أجل البيئة بمقرها الرئيسي في الدمام في 5 يونيو 2022، وبدأ البرنامج الذي استمر 
الرئيس  اإلبراهيم  أحمد  م.  سعادة  يد  على  للهيئة  الرئيسي  المقر  في  األشجار  من  عدد  بزراعة  ساعات،  الثالث  قرابة 
التنفيذي للهيئة، وسعادة م. صالح العمري الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، كما شارك فيها اإلدارة التنفيذية 

ومنسوبي الهيئة.
وحيث أن الهيئة تولي اهتمام كبير بالبيئة، كواحدة من أهم االستراتيجيات التي تعمل عليها، واالحتفال باليوم العالمي 
للبيئة يبرز هذا االهتمام، كما وتسعي الهيئة لتطبيق عدد من البرامج المستقبلية للحفاظ على البيئة، وأن جميع منشئات 
أنها  للتأكد  المحطات  تحديث  بمواصلة  الهيئة  وتهتم  كما  واألمان،  البيئة  على  الحفاظ  معايير  ألعلى  خاضعة  الهيئة 
المبادرات  من  العديد  ولديها  العالية،  البيئية  للمواصفات  مطابقة  ومواد  أجهزة  واستخدم  الهدف،  هذا  مع  تتماشى 

المستقبلية في هذا المجال، والمشاركات في منظمات عالمية لدعم التوجه العالمي للحفاظ على البيئة.
وتشكل قضية الحفاظ على البيئة واحدة وتقليل االنبعاث الحراري المسبب لظاهرة االحتباس الحراري واحدة من القضايا 
الحيوية لهيئة الربط الكهربائي، وكانت محور منتدى "التحول المناخي" الذي نظمته الهيئة على هامش معرض اكسبو 
دبي 2020، وحظي بأصداء عالمية كبيرة. وتأمل الهيئة أن تستغل مواردها بالشكل األمثل لتقليل البصمة الكربونية 
والطاقة  التقليدية  الطاقة  مصادر  بين  والتكامل  العالمية  الممارسات  أفضل  تطبيق  خالل  من  الكربونية  واالنبعاثات 

المتجددة، كواحد من فوائد مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والسعي نحو تقليل حرارة األرض.
كما تهدف حملة " ال نملك سوى أرض واحدة"، لرفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بالقضايا البيئية للحفاظ 
على النوادر الطبيعية والحد م تدهوها وتلوثها، وتفيد خطة وطنية لنشر الوعي البيئي إضافة لبرامج وحمالت توعوية 

بيئية متنوعة.

شخصية العدد:
أ .طارق الشيخ

 ،2007 عام  في  الكهربائي  الربط  بهيئة  الشيخ  طارق  األستاذ  التحق 
وذلك في فترة مهمة في مسيرة الربط الكهربائي الخليجي، حيث كانت 
الهيئة،  دعائم  إرساء  في  وساهم  الربط  شبكة  وتشغيل  تأسيس  فترة 
بداية  في  المؤهلة  الخليجية  الكوادر  استقطاب  في  بارز  دور  له  وكان 
فترة  عاصر  حيث  الخليجي  الكهربائي  الربط  مشروع  وتنفيذ  تأسيس 
أثناء  ظهرت  التي  والمشاكل  التحديات  تذليل  في  وشارك  اإلنشاءات، 

التنفيذ.
حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز، 
في  المتخصصة  التدريبية  والدورات  الشهادات  من  عدد  على  وحاصل 
إدارة الموارد البشرية والصحة النفسية في بيئة العمل والذكاء العاطفي، 
وعضو في الجمعية االمريكية للموارد البشرية، وله أكثر من 22 عاما من 
اإلدارية،  المناصب  البشرية وبعض  الموارد  إدارة  العمل في  الخبرة في 
العربية ثم في  العام والخاص بدأ في شركة جاما  القطاعين  وعمل في 

قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.
التحق للعمل بهيئة الربط الكهربائي منذ عام 2007م، كمديرا إلدارة 
أوراق  من  عدد  وتقديم  كتابة  في  وشارك  للهيئة،  البشرية  المواهب 
في  البشرية  الموارد  مؤتمر  اخرها  كان  المؤتمرات  عدد من  في  العمل 

مسقط 2019.
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The GCCIA Participation in Expo Dubai

Before launching Expo
Meeting between the GCC Interconnection 

Authority and the General Secretariat, signing 

the minutes of the authority’s events inside 

the General Secretariat Pavilion at Expo 2020 

Dubai. 

Within the framework of the participation of 

the GCC Interconnection Authority in Expo 

2020 Dubai at the GCC pavilion, several 

collaborative meetings were done with the 

presence of the CEO of the GCC Interconnection 

Authority and the Commissioner-General of 

the GCC Pavilion at Expo 2020 Dubai, with the 

presence of. Both parties concerned. 

In this regard, the GCC Interconnection 

Authority’s participation in the GCC pavilion at 

Expo 2020 Dubai, first is to activate the mutual 

collaboration mechanisms between both 

parties, with respect to the content of the GCC 

pavilion provided by the Authority including an 

introduction to the interconnection project for 

the GCC countries and the achieved goals, in 

addition to the investment opportunities to be 

presented by the GCCIA in the pavilion. 

During the collaboration, events of the 

Authority’s participation development 

(sustainability, mobility, opportunities).

The GCC Interconnection Authority and in the 

GCC pavilion were discussed as part of the 

various events that the pavilion will present 

during the participation at Expo 2020 Dubai. 

Whereas the Expo discusses the main 

factors of Global the General Secretariat of 

GCC for Gulf Arab Countries signed the minutes 

of the events in which the authority will 

participate in the pavilion of the General 

Secretariat of the GCC at Expo 2020 Dubai, 

Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of the Authority 

signed on behalf of the GCC Interconnection 

Authority and for the General Secretariat, 

Mr. Khalid Al Sheikh, Commissioner-General of 

the GCC Pavilion at Expo 2020 Dubai.

It will be noted that International Expos are 
established every five years, as they attract 
millions of visitors, and it will be launched on 
the first of October 2021 for six months in 
Dubai, UAE. Also, it is worth noting that 
throughout the history of organizing 
international exhibitions, Expos are never 
been done before in the Middle East, Africa and 
Southeast Asia.

The GCCIA  events in Expo

Climate Change and Energy Security 
Forum
The GCC Interconnection Authority held the 
"Climate Change and Energy Security" forum at 
the GCC pavilion within the events of Expo 
2020 Dubai, with a distinguished participation 
of global and regional experts in the field of 
energy, who discussed extensively the future 
impact of the issue of climate change on 
energy security worldwide and the importance 
of global solidarity to reduce carbon emissions 
in the world. Eng. Fatima Al Foora Al Shamsi, 
Executive Director of Energy Policy at the Abu 
Dhabi Department of Energy, Eng. Chris Peters; 
CEO of Elia Group, Pierre Bernard; CEO of FOSJ 
and Dr. Lawrence Jones; Vice President of 
International Programs at the Edison 
Electric Institute (EEI) USA, and Dr. Anis Dalaji; 
Project Director and Middle East Director at 
the EDF Center for Energy Systems and 
Transportation Engineering, and Dr. Amr 
Al-Shurafa; Energy and Technology Policy 
Adviser at the King Abdullah Petroleum 
Studies and Research Center, participated 
actively in the forum, which was managed by 
Eng. Ahmed Al Ibrahim; CEO of the GCCIA.
The forum highlighted the importance of 
assessing the role of the energy sector in 
reducing the carbon footprint and emissions, 
integrating new and renewable energy sources, 
reducing carbon emissions, and planning for 
an optimal diversification of energy sources 
between renewable energy resources and 
traditional energy resources, as well as the 
importance of enhancing the reliability of 
alternative energy compared to conventional 
energy.  Decision makers worldwide were also 
invited to develop solidarity aimed to protect 
natural resources and enhance awareness of 
all segments of society regarding the importance 
of energy efficiency at a time when many 
countries of the world are moving towards 
renewable energy sources to meet their 
energy needs and to adopt a comprehensive 

and integrated vision for the issue of 
transformation in energy systems.
Energy is the basis of integration, economic 
efficiency, and dynamism to move forward by 
relying on renewable energy resources 
instead of traditional ones. The issue of 
climate change is considered as a global one 
and requires global solidarity to combat it. The 
participants also mentioned that it is our duty 
to contribute to the development of practical 
solutions to combat climate change and mitigate 
its impact. At the end of the forum, Eng. Ahmed 
Al-Ibrahim, acknowledged the participants in the 
forum, also directed to be clarified with regards 
to the Commissioner-General of the GCC for 
hosting the pavilion of the General Secretariat 
of GCC Countries for this significant event 
which discussed in detail the issues related to 
climate change and its impact on the future of 
energy security and how to combat it.



The GCCIA has successfully launched the 
"Electronic Platform for Pricing Electricity in 
the GCC Countries ", at the GCC pavilion within 
the events of Expo 2020 Dubai.
The launching ceremony was sponsored by His 
Excellency Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of the 
GCCIA with the participation of officials from 
a number of Gulf authorities attended, specialists 
in the field of energy and electricity. 
During his speech, Eng. Al-Ibrahim welcomed 
the participants\attendees and mentioned 
that the launching of the platform is included 
in the Authority’s plan to develop the spot 
market for electric energy trade, which is part 
of its strategy to develop electricity markets 
among the GCC countries. He also mentioned 
that since 2010, the GCCIA has made several 
initiatives, forums, and projects in order to 
develop the energy trade within GCC countries. 
In addition, creating a common Gulf market for 
electric energy, the latest was last year the 
launch of the bilateral contracts’ platform for 
energy trading, which contributed to 
concluding more deals and increasing the 
volume of energy exchanged between 
countries where the amount of energy trade 
exceeded during the last year for more than 
one million megawatt/hour, and it also helped 
to significantly improve the efficiency and 
time of conducting deals between countries, 
as they are able to conclude deals in just a few 
minutes. He also shared to present deals in an 
impartial, transparent, and easy way.

He praised the integration of efforts and 
cooperation by the Energy Trade Committee, 
energy trade liaison officers, and the interaction 
with such systems at their various stages, 
which will contribute to opening new horizons 
that lead to the optimal exploitation of energy 
trade opportunities by enabling countries to 
appropriate pricing of electrical energy offers 
and their circulation in short periods.
As part of his concluding speech, he thanked the 
representatives of Member States and Authority’s 
team who are concerned with the energy trade 
for their efforts and contributions to such field, 
and also the CESI and ENERWEB companies for 
preparing such platform. He also acknowledged 
the Commissioner – General of the GCC Pavilion, 
Mr. Khaled Ibrahim Al Sheikh, for hosting this 
important event inside the GCC pavilion at Expo 
2020 - Dubai.
After the launch, there was a workshop for the 
Member States' representatives regarding the 
work nature and mechanism of the electronic 
platform for pricing the electric energy in the GCC 
Countries. After which the representatives 
toured the GCC Pavilion. The Interconnection 
Authority serves the GCC Countries and others by 
leading the development of an efficient energy 
market, providing knowledge excellency in 
energy system integration while promoting 
a culture of innovation. The GCCIA also enables 
energy exchange in the Gulf region and ensures 
the reliability of the network that acts as an 
emergency energy provider for the region.

Launching the electronic platform for pricing the electric energy
As part of Expo 2020 Dubai, the GCCIA has 
organized a two-day global specialized forum 
on cyber security threats. The forum was held 
at the GCC pavilion at Expo 2020 Dubai. 
This event was considered as a strategic 
opportunity to continue assessing and studying 
the cybersecurity sector in the Middle East and 
North African regions. This significant workshop 
was organized in light of the proliferation of 
cyber threat technologies that multiply in an 
unprecedented way. From the workshop, it is 
very important to understand the following 
topics such as: the fundamentals and the 
fundamentals and dynamics of cyber-attack 
vectors, identify the potential risks and 
challenges involved in designing industrial 
control systems (ICS) to maintain the smooth 
running and continuity of operations, enhance 
their security and protect them from electronic 
intrusion. The Operational Technology (OT), 
which is the hardware and software that 
monitors and controls equipment, assets and 
processes in industrial environments has 
became a major target for cybercrime. It is 
therefore necessary to provide the highest 
levels of information security for these 
technologies to support the electricity, petroleum 
and gas, chemicals, health care, mining, 
utilities, and others.
The workshop has recognized a distinguished 
group of experts and specialists in the 
field of cybersecurity who stressed the 
importance of network monitoring and strong 
security to effectively secure operational 
systems, as well as highlighting the latest 
strategies, tools and frameworks to secure 
Industrial Control Systems (ICS) against 
cyber-attacks. The workshop focused on the 
importance of cybersecurity in the field  of the 
operational technology and information 
systems sectors. The experts presented the 
Intelligent Electronic Device (IED) management 
model and highlighted its importance in applying 
cybersecurity controls to old devices. 

The experts also stressed the importance  of 
building a threat-based defense to protect vital 
infrastructure, as well as emphasizing the 
importance of immediate response in operational 
technology, and focused on how to address 
threats using an automated response 
methodology to organize the security process. 
The workshop discussed the importance of 
backups in their response framework to 
cyber-attacks, in which the organizations 
immediately launched a backup to restore data, 
as backup plays an effective role in data 
restoration. Models were presented on the role 
of automation in mitigating threats as well as 
various forms of cyber-attacks. The workshop 
emphasized the importance of diagnosing and 
prioritizing threat courses as important factors 
in an effective cybersecurity response, and 
a comprehensive guide to building a threat-based 
defense to protect vital infrastructures. The 
workshop provided an important opportunity 
for its participants to gain a more in-depth 
understanding of the current threats targeting 
operational technology environments and shed 
light on the methodologies and mechanisms 
for controlling malicious programs. The workshop 
stressed the importance of overcoming 
institutional complexities to protect information 
systems against electronic attacks that are 
constantly emerging in our modern world through 
the continuous adoption of approved information 
solutions and the adoption of the latest 
developments reached by the sector internationally.

Cybersecurity Strategies workshop



The GCC Interconnection Authority hosted the 
annual meeting of GO 15 International 
Organization, which includes major operators 
from around the world in  Dubai ,  UAE. 
The meeting was chaired by Eng. Ahmed 
Al-Ibrahim, GCCIA’s CEO, in current session 
President.
The meeting involved the world's leading 
energy network operators, where participants 
discussed new strategies aimed to enhance 
energy security and improve the reliability of 
electricity transmission networks.
The GO15 meeting, which urged the 
strengthening of collaborative partnerships 
among participating members, provided an 
important platform for addressing the 
challenges of the energy network, climate 
change and sustainability, and creating 
a stronger vision for the industry.
The outputs of this session provided by GO15 
and the recommendations reached by the joint 
working teams are very valuable, as they are in 
line with the main objectives of improving the 
reliability of energy networks, developing 
renewable energy integration processes, and 
keeping pace with energy and digital 
transformation initiatives in a way that 
supports initiatives to address climate change 
by providing specialized technical cooperation 
between members in planning, managing, 
operating electrical power systems, and 
ensuring the highest levels of energy reliability 
and security.

The meeting started by presenting the results 
and recommendations of the working teams in 
developing operational and future planning 
processes to deal  with the energy 
transformation and the integration of 
renewable energy. The attendees also 
discussed advanced technologies in several 
energy fields including case studies covering 
clean and renewable energy, electricity 
rel iabil ity,  cost  effectiveness,  and 
investments. Most of the discussions is 
focused on presenting the proposed work 
programs for 2022, where it was agreed on the 
main axes and the proposal to form research 
teams and conduct workshops and forums to 
exchange experiences. 
The meeting provided an ideal platform for 
senior executives and experts to address the 
current challenges of the future of electricity 
networks, to explore and direct special 
strategic initiatives to combat them.
The report of the General Secretariat for 2021 
was also reviewed, where the importance of 
increasing activities related to the exchange 
of knowledge and experiences at the level of 
senior executives, especially members of the 
Steering Committee was confirmed. The 
participants unanimously supported the 
proposal of bilateral and multilateral 
cooperation among members to move beyond 
the stage of knowledge exchange. The 
meeting presented a roadmap in achieving the 
lowest possible carbon emissions, in addition 

to addressing the issues of smart mobility, digital transformation and storage. At the end of the GO15 
meeting, it was agreed upon to hold the next session of the meeting and a high-level forum in Rome, 
Italy. It was also announced that Mr. Stefano Donnarumma, President of the Italian TERNA Electricity 
Corporation, would chair the next session of GO15 as of 2022, and Mr. John Bear, CEO of USA Central 
States Networks will chair the next session. 
A visit was arranged for the participants in the meeting to Expo 2020 Dubai, which they visited the 
GCC pavilion, and a number of pavilions of the Cooperation Council and other pavilions.
 It is noteworthy that GO15 covers nearly 80% of the total global demand for electrical energy, and 
about 21% of total global production of renewable energy.

GCCIA’s hosted the meeting of (GO 15)



The GCC Interconnection Authority hosted the 
joint meeting between the GCC Interconnection 
Authority, Egyptian Electricity Transmission 
Co., and the National Electric Power Company 
in the Hashemite Kingdom of Jordan, to discuss 
the fundamental principles of the joint electric 
interconnection project held over two days in 
Dubai, United Arab Emirates.
The meeting was attended by His Excellency 
Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of the GCCIA, His 
Excellency Eng. Amjad Al Rawashdeh, General 
Manager of the Jordan National Electric Power 
Company, and His Excellency Eng. Sabah 
Mashali, Chairman and Managing Director of 
the Egyptian Electricity Transmission Company, 
attended the meeting in addition to the study 
advisory meeting (EGI). 
The meeting discussed the draft strategic 
document, the principles, and commercial 
models proposed for the tripartite electrical 
interconnection project which the study 
proved the feasibility of the interconnection 
between the three parties. A summary of the 
electrical interconnection feasibility study 
was also reviewed, which includes technical 
and economic studies, as well as a review of 
the organizational, and structuring matters

for the establishment and operation of the 
interconnection. The authority shared its 
experience in  this  f ield of  electrical 
interconnection for the Arab GCC countries.
The parties also agreed on an action plan to 
complete the required procedures, including 
preparing a (Business Case) report indicating 
the benefits of the interconnection (based on 
the feasibility study), the organizational 
structure, and the risks and financing options 
before the end of the year. 
During the meeting, the attendees expressed 
the importance of the interconnection project 
due to its technical and economic benefits, 
especially enabling networks to install and 
operate renewable energy with larger 
capacities. They also mentioned the strategic 
dimension of the project as it will form an 
essential part of the Arab connection and the 
Arab common market for electricity, as well as 
the connection with Europe.
It is worth noting that a Memorandum of 
Understanding was signed between the three 
parties in November 2019, which aimed to 
study the electrical interconnection between 
the GCC Interconnection Authority, the Arab 
Republic of Egypt, and the Hashemite Kingdom 

of Jordan in order to ensure the achievement of mutual benefits between the parties and contribute 
to support the electricity networks, improving the quality of Electricity, and increasing the reliability 
of interconnected networks as well as in establishing the basic electrical infrastructure to develop 
the energy trade market between the three parties. The interconnection line contributes to the 
transmission of about 2000 megawatts of electric energy at the initial stages of the project. The 
electrical transmission capacity will be increased at the later stages of the project to meet the 
demand for electricity in the three interconnections. Moreover, the best technologies in the field of 
electrical interconnection between countries will be used in this project to achieve the best 
standards of security and reliability of interconnection. A visit was arranged for the participants in 
the meeting to Expo 2020 Dubai, where they visited several pavilions, including the GCC Pavilion, and 
a number of pavilions of the Cooperation Council and other pavilions.

Meeting of the CEOs of the GCC Interconnection Authority, 
Egyptian Electricity Transmission Co. and the National 
Electric Power Company in the Hashemite Kingdom of 
Jordan to discuss the electric interconnection project.



Of the many events held during Expo 2020, 
Dubai, the GCC Interconnection organized 
a special global forum focused on technologies 
and investment opportunities for global 
communications networks, which was held on 
January 13, 2022, at the GCC Arab States 
pavilion. 
The forums came at  a  t ime when the 
telecommunications sector and digital 
transformation are experiencing a great 
recovery, and according to a report recently 
issued by  the consulting firm McKinsey, the 
i n c r e a s i n g  p a t h  t h a t  i n c l u d e s  t h e 
establishment of new channels, products and 
services in the telecommunications sector will 
not slow down, especially with regards to 
global efforts to address the Corona epidemic 
worldwide. This event was considered as 
a strategic opportunity to continue assessing 
and studying the telecommunications sector in 
the Middle East and North Africa region, at a 
time when the public and private sectors are 
working to increase methods to enhance 
investment in infrastructure in the region.
The forum's events included two panel 
discussions, where a number of telecommunication 
officials actively participated. During both 
sessions both sessions, the main visions and 
p e r s p e c t i v e s  c o v e r i n g  t h e  g l o b a l 
telecommunications sector were highlighted.

The participants pointed out that the entry of 
large-scale investment projects and the 
emergence of new technologies will play 
a major role with respect to the efforts made 
to enhance the region's efforts to become 
a global center for communications.
The forum also focused on the latest technologies 
and investment opportunities in this 
p r o m i s i n g  s e c t o r  i n  t h e  w o r l d .  T h e 
participants in the forum expressed their 
belief in the recovery of the telecommunications 
sector and digital transformation in the region 
at a time when global reports confirmed that 
the increasing path that includes the 
establishment of new channels, products and 
services in the telecommunications sector will 
not slowdown in line with global efforts to 
combat the Corona epidemic all over the 
world.

The forum provided a close look at public policies, legal and institutional frameworks for investment, 
technologies and financing in the telecommunications sector and the importance of public-private 
partnerships in this field. It also discussed future and promising technologies including the potential 
of underground cables in the GCC countries and investment opportunities available to service 
providers Cloud, supercomputing, digital transformation companies, and other related sectors. The 
forum also discussed challenges in communication device technologies for Long-haul, terrestrial 
optical cable networks and how to overcome them.

Global Communications Network: 
The latest communications technologies and the investment
opportunities Forum



Within the activities of Expo 2020 Dubai, the 
GCC Interconnection Authority organized the 
Gulf Market Forum for Electricity Circulation. 
The forum was held at the pavilion of the Gulf 
Cooperation Council at Expo 2020 Dubai.
This event serves as a strategic platform to 
discuss important developments in the national 
and local electricity markets across the region, 
and also represents a roadmap for developing 
the booming electricity market in the Gulf 
Cooperation Council countries, as part of the 
Authority's endeavors to conduct more 
research on the expected increase in the 
demand for electric power.
The GCC Electricity Market Forum hosted 
a group of senior experts in the electricity sector 
to discuss the challenges posed by the market 
movement to become more organized.
The Forum included four main sessions, which 
included the development of regional and local 
electricity markets in the Gulf Cooperation 
Council countries, the road map for the 
electricity market in the Gulf Cooperation 
Council countries, The management of power 
transmission capacity in the GCCIA, and market 
and exchange laws in the Gulf Cooperation 
Council countries.
The experts discussed other market issues, 
including current projects, developments 
and new laws in the market and electricity 
trading. 

The Forum provided a strategic platform to 
discuss important developments in both 
national and regional electricity markets, and 
represented a roadmap for developing the 
booming electricity market in the GCC 
countries. 
The participants proposed to establish 
a market committee to supervise the 
improvement of electricity trade laws in the 
region, in addition to implementing the four 
main elements of market and development 
opportunities, growth roadmap, management 
of electricity transmission, and market and 
exchange laws that would contribute 
significantly to the growth and development 
of other markets in the Arab region.

GCC Electricity Market Forum

During a major celebration marking the founding 
anniversary of The GCC at Expo 2020, The 
GCCIA participates in the General Secretariat of 
The GCC. 
The celebration of the founding of The GCC was 
held under the auspices of Sheikh Nahyan 
Mubarak Al Nahyan, UAE Minister of Tolerance 
and Coexistence, and His Excellency Dr. Nayef 
Falah Al-Hajraf, Secretary General of the GCC , 
as well as Eng. Ahmed Al Ibrahim, CEO of the 
GCCIA. The celebration ceremony was held at 
Al Wasl Square in Expo 2020 Dubai, in the 
presence of many leaders of the General 
Secretariat of The GCC, and a number of official 
Gulf and foreign delegations.
It is worth noting that the GCCIA participated in 
a lyrical operetta, during the celebration held 
on the occasion of the anniversary of the 
founding of The GCC.

The lyrical operetta expresses the gratitude of the 
GCCIA, as well as the celebration of the founding of 
the Gulf Cooperation Council, which refers in its 
artistic connotations to the spirit of patriotism and 
cooperation, and inspires its listeners to the 
status of the Gulf countries, their future and the 
aspirations of their leadership and peoples.
Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of The GCCIA, 
stressed that the GCC Electricity Interconnection 
Authority is an embodiment of cooperation 
between the countries of the region in order to 
meet the needs of electric power for all member 
states, noting that the Electricity Interconnection 
Authority is a success story of The GCC that began 
in 1981, whereas The GCCIA was established 
based on the unified economic agreement held 
among the countries of The GCC, which was 
approved by the leaders of The GCC (may Allah 
protect them), in its second session held in 1981. 

Participation of the GCCIA in the celebration of the founding of
the Gulf Cooperation Council 



The GCC Interconnection Authority organized 
the Energy Storage Forum in a strategic 
partnership with the International Electric 
Power Research Institute, which was held for 
three days in the Emirate of Dubai - United 
Arab Emirates. 
The organization of the Forum came up within 
the framework of the efforts and endeavors 
made in the region by the Authority to develop 
initiatives that enhance the production of 
renewable energy, whereas the most 
prominent challenge facing the sector is storing 
the energy produced by solar energy sources. 
Taking into account that the Arab Gulf region is 
located in the sun belt area, which is areas that 
receive most of the sunlight on the Earth's 
surface in terms of heat and light, the great 
endeavors are currently focused on concluding 
solar energy storage solutions generated by 
solar sources in these countries.

The Forum was attended by a large number of the 
most prominent experts and specialists in the 
electricity and energy sector, who discussed the 
way to achieve the sustainable energy sector, 
sustainability in the energy sector, as well as the 
important economic aspects of energy storage. 
A comprehensive presentation was made on 
energy storage, current market leaders, 
applications, techniques and distribution. The 
discussion session addressed also the global 
energy storage market, where the speakers 
shared their experiences and explained the 
practices related to planning and implementation 
of storage initiatives. Furthermore, the Forum 
highlighted specific cases and explained global 
experiences related to energy storage and 
distribution, safety and economy considerations. 
The Forum also witnessed a discussion session 
on hydrogen production, storage and use 
applications.

The Forum represented a strategic platform 
for discussing many issues and challenges 
facing the energy sector at the present time, 
such as energy planning, distribution and 
storage problems. Experts who participated in 
the Forum noted that battery storage 
supplements such as lithium ion batteries are 
currently considered a very practical solution 
in the MENA region's endeavors for energy 
storage techniques. This could be attributed to 
the lower cost of lithium, its longer storage 
capacity and its long operating capacity. 
Accordingly, the Forum participants presented 
five key points for discussion and treatment 
that included energy storage potential in the 
energy transformation, global market 
situation in energy storage, the opportunities 
and challenges in key areas in the Middle East 
and North Africa region, the sharing of 
knowledge 

and experience in energy storage and the 
establishment of a strategic road map for the 
development and further growth of the 
energy storage sector. A visit  was 
arranged for  the Forum participants to 
Expo Dubai - 2020, which they visited the Gulf 
Cooperation Council pavilion, a number of 
GCC pavilions and other pavilions.

Energy Storage Forum



GCCIA's participation in major events
GCC Interconnection Authority organizes a virtual seminar in 
cooperation with the Edison Institute for Electricity (EEI).

GCCIA, in cooperation with Edison Electric 
Institute (EEI), organized a virtual symposium 
entitled: (Destination 2050), in which the 
symposium discussed the transformations in 
the electric power sectors in the Middle East 
and North Africa, including the reduction of the 
carbon footprint, digital transformation in 
Electricity, transformation in Electricity, plans 
and strategies followed by the countries in 
dealing with such changes on July 14-15, 2021.
The symposium represents an opportunity to 
learn about the experiences in the power 
sector and modern technologies during power 
transformation phase witnessed by the sector 
globally. The symposium, which was held over 
two days, included several discussion sessions , 
of which the first day included an opening 
speech by His Excellency Dr. Abdul Hussain 
Mirza, Chairman of Sustainable Energy 
Authority in the Kingdom of Bahrain, as well as 
the speech of His Excellency Eng. Mohammed 
bin Jarash Al Falasi, Undersecretary of Power 
Department in Abu Dhabi, followed by several 
discussion sessions in which executive official 
speakers representing several Gulf countries 
and several leading institutions in the field of 
electric energy in Europe and America actively 
participated. The second day the CEOs, along 
with their alter egos representatives ,was 
a discussed ideas and visions about transformation  

round table meeting which course in electric 
power and the strategies followed by the 
Middle East and North Africa countries. The 
organization of the symposium, as part of the 
GCCIA efforts to cooperate with international 
bodies and organizations to support the 
exchange of expertise and experiences as well 
as the exchange of views on issues related to 
the policies and developments in electricity 
sector in the region. It is worth noting that 
Edison Electric Institute (EEI) is an association 
of electricity companies in the United States, in 
which (70) global electricity companies 
participated, in relationship and partnership 
with (250) companies and organizations to 
regulate the industry and distribution of 
electricity around the world. The Institute is 
a regulatory reference for a number of electricity 
topics, since its establishment in 1933.

Participation in CIGRE Paris 2021 Conference

GCC Interconnection Authority participated at 
the CIGRE World Conference 2021, which was 
held virtually in August 2021. the GCCIA 
contributed scientific research papers. with 
several scientific researchers through its 
members. Such researchers reviewed the 
experience of the Authority in network 
operation, asset management, market operation 
and other topics related to the operation of 
electrical networks in the GCC countries.
Furthermore, Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of 
the Authority, participated at the inauguration 
session of CIGRE World Conference 2021, 
which was attended by senior experts and 
executive officers representing all global 
regions, entitled: “Renewable Electricity for 
Climate Neutrality: Challenges and Opportunities.” 
The session discussed the growing role of 
renewable energies and the global energy 
transformation. 

Eng. Ahmed Al-Ibrahim, represented the plans 
of sustainable energy of the GCC countries, and 
stressed the role and need for regional 
connectivity to meet the objectives of global 
energy transformation and enable the stability 
and resilience of networks by enabling the 
stable integration of renewable energy 
resources. He also highlighted the future role 
of green hydrogen and stressed the plans and 
projects of the GCC countries. CIGRE World 
Conference is considered one of the most 
important and largest conferences in the 
field of electricity networks, in which 
thousands of engineers and experts from 
more than 90 countries participated. The 
inauguration speech of the Conference 
focused on future electricity networks and the 
expected objective for their transformation 
towards global electrical connectivity for all 
networks.



GCC Interconnection Authority participated in 
GCC Power Conference and Exhibition 2021, 
which was held virtually (remotely) for the 
second year from 25 to 27 October 2021, 
organized by the Regional Committee for 
Electric Power Systems in the Gulf Cooperation 
Council (GCC CIGRE) under the supervision of 
the Technical Committee of the GCC CIGRE, and 
chaired by a member of the GCC CIGRE Board of 
Directors, His Excellency Eng. Ahmed Al-Ibrahim, 
CEO of the GCC Interconnection Authority.  
The Conference activities were opened by His 
Excellency Mr. Khalifa bin Saeed Al-Abri, 
Assistant Secretary of GCC for Economic and 
Development Affairs, via video call.
GCC Power Conference and Exhibition 2021 is 
considered one of the most important annual 
conferences in the field of electrical energy in 
the region, as it is specialized in the techniques 
of electricity production, transmission and 
distribution. The Conference was attended by 
a large number of officials in the power sector 
in the Gulf Cooperation Council countries 
including the heads of companies working in 
this field at the regional and global levels as 
well as a selected group of experts, engineers 
and those interested in electric power.
The conference aimed to discuss the most 
important topics including the development of 
electricity industry, by presenting the latest 
global experiences and technologies that 

would develop and exchange experiences 
and information in the field of production, 
transmission and distribution of electric 
power among the concerned parties in the 
GCC countries.The conference focused on 
the use of modern technologies, regional 
electrical interconnection, creation of 
markets for electric power, smart 
networks and renewable energy, which 
contributes to enhance the reliability and 
efficiency of the performance of the 
electricity system, as well as the discovery 
of the latest power products and solutions 
being introduced. The Conference 
discussed many scientific researches on 
technical techniques and strategies for 
developing the electricity sector in the 
GCC countries by presenting 80 scientific 
researches prepared by a group of 
researchers and experts in the field of 
electrical power.
The Authority participated by a number of 
scientific researches that discussed the 
regional electrical interconnection and the 
used of modern technologies, frameworks 
of raising power efficiency for the GCC 
countries and the accompanying challenges 
that contribute to the raise of reliability 
and efficiency of the performance of electricity 
system, as well as the protection and 
control of High Voltage Direct Current  

(HVDC) transformation plant and how to 
benefit from global experiences and modern 
technology to enhance the security and 
reliability of networks, in addition to other vital 
topics. Such researches were presented by 
a number of the Authority's engineers, and 
a number of the GCCIA engineers participated 
in managing some discussion sessions during 
the Conference activities.
It is worth noting that the GCC Interconnection 
Authority participated as a Diamond Sponsor 
in the GCC Power Conference and Exhibition 
2021, as well as in the virtual exhibition 
accompanying the Conference in which more 
than one regional and international company 
provides modern technologies and equipment 
in the fields of the electrical system, which 
included all aspects of electricity production, 
transmission and distribution. This event is an 

ideal opportunity to showcase the latest 
products and services available to a specialized 
virtual audience of high-level experts and 
officials from various GCC, Arab and world 
countries as it allows visitors to view the 
latest technologies by the manufacturers to 
the electricity sector.

The GCCIA Participation in GCC Power Exhibition and  
Conference 2021 (GCC CIGRE)



The GCC Interconnection Authority participated 
at the seventh general conference of the Arab 
Electricity Union, which was organized by the 
Arab Electricity Union in cooperation with 
Qatar General Electricity & Water Corporation 
“KAHRAMAA” and Qatar Energy, titled 
“Towards a common vision to achieve a promising 
future for electricity in the Arab world”, The 
3 day conference was held under the auspices 
of his Excellency. The Conference was held 
under the auspices of His Excellency Sheikh 
Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, the 
Prime Minister and Minister of Interior of the 
State of Qatar . During the opening ceremony, 
the new logo of the Arab Electricity Union was 
launched. The opening ceremony was attended 
by His Excellency Eng. Saad bin Sherida 
Al Kaabi, Qatar's Minister of State for Energy 
Affairs, His Royal Highness Prince Abdulaziz 
bin Salman, Kingdom of Saudi Arabia Minister 
of Energy, and His Excellency Eng. Abdul Rahim 
Al-Hafidi, President of the Arab Electricity 
Union, Honorable Arab Ministers of Electricity 
and Energy, members of the Union and 
members of the General Assembly. The 
Conference aimed to enhance cooperation, 
exchange of experiences and knowledge 
between specialists and workers in the Arab 
and international electricity systems among 
the Arab countries on one hand, and to 
strengthen partnerships with international 
and global organizations with the necessary 

experience on the other hand, and the  
accompanying encouragement of scientific 
research and posing of the challenges of 
operation, control, efficiency and economic 
cost in the fields of electricity power, as well 
as the rapprochement of visions and goals in 
order to continue the development in the 
electricity sectors in the Arab world from the 
technical, economic, social, environmental, 
legislative and regulatory aspects to enable 
decision-makers to coordinate plans and 
strategies among the member states, establish 
a culture of sustainable development in the 
electricity power sector in the Arab world, 
promote partnerships with foreign countries 
as well as openness to benefit from advanced 
technologies and systems in the production, 
transmission and distribution of electricity, 
management of control over electrical 
interconnection networks and smart 
networks, and provision of the physical 
infrastructure and appropriate legislative and 
regulatory frameworks to encourage the 
establishment of a common Arab market for 
electricity. The Conference activities included 
extensive seminars in which the future of 
renewable energies will be discussed as well 
as the possibilities of integrating the same into 
Arab power systems to turn them into 
integrated systems, in line with the direction of 
the Arab Electricity Union towards the endeavors 
to achieve environmental sustainability.

The development of power sectors will also be 
addressed to serve the economy, and maintain 
economy and maintain environmental security 
by reducing carbon emissions and greenhouse 
gases, which is considered one of the most 
important issues at present .
M. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of the authority, 
participated in a round table during the activities 
of the seventh general conference of the Arab 
Electricity Union, entitled “The common Arab 
electrical market is one of the necessities of 
Arab energy integration”, which he talked 
about the authority’s role in enhancing energy 
security and raising the level of reliability and 
safety for Gulf electrical systems. The 
economic savings achieved by the GCC electrical 
interconnection project, as well as the GCCIA 
role in activating energy trade and establishing 
the Arab common electricity market.
The authority also participated in a number of 
scientific papers in the discussion sessions 
that took place during the conference which 
talked about the role of electrical interconnection 
to accommodate the entry of renewable energies, 
as well as the new development in the 
electricity market for the countries of the Gulf 
Cooperation Council. 
It is worth noting that the Gulf Electricity 
Interconnection Authority participated  in the 
exhibition accompanying the conference and 
the exhibition of electrical equipment and 
supplies for the production, transmission  

and distribution of electricity in the Arab 
countries in its tenth edition in which 27 
regional and international companies 
participated in providing modern technologies 
and equipment in the field of the electrical 
system which included all aspects of 
production, transmission and distribution 
electricity.
Within its accompanying activities, the 
meetings of the fourteenth session of the Arab 
Ministerial Council for Electricity and the 
thirty-seventh meeting of the Executive Office 
of the Arab Ministerial Council for Electricity 
were held. The meeting of the Board of 
Directors of the Arab Electricity Union and the 
General Assembly of the Arab Electricity Union 
will also be held.

GCCIA’s Participation in the Seventh General Conference of 
the Arab Electricity Union.



The GCC Interconnection Authority participated 
at the seventh general conference of the Arab 
Electricity Union, which was organized by the 
Arab Electricity Union in cooperation with 
Qatar General Electricity & Water Corporation 
“KAHRAMAA” and Qatar Energy, titled 
“Towards a common vision to achieve a promising 
future for electricity in the Arab world”, The 
3 day conference was held under the auspices 
of his Excellency. The Conference was held 
under the auspices of His Excellency Sheikh 
Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, the 
Prime Minister and Minister of Interior of the 
State of Qatar . During the opening ceremony, 
the new logo of the Arab Electricity Union was 
launched. The opening ceremony was attended 
by His Excellency Eng. Saad bin Sherida 
Al Kaabi, Qatar's Minister of State for Energy 
Affairs, His Royal Highness Prince Abdulaziz 
bin Salman, Kingdom of Saudi Arabia Minister 
of Energy, and His Excellency Eng. Abdul Rahim 
Al-Hafidi, President of the Arab Electricity 
Union, Honorable Arab Ministers of Electricity 
and Energy, members of the Union and 
members of the General Assembly. The 
Conference aimed to enhance cooperation, 
exchange of experiences and knowledge 
between specialists and workers in the Arab 
and international electricity systems among 
the Arab countries on one hand, and to 
strengthen partnerships with international 
and global organizations with the necessary 

GCC Interconnection Authority participated in 
the symposium "Prospects for the Gulf 
Electricity Interconnection", which was held in 
cooperation between the General Secretariat 
of the Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf and Bahrain Center for Strategic, 
International and Energy Studies "Derasat", 
which was held on June 29, 2022 AD, in which 
a number of public and private institutions in 
the region, a group of experts and engineers of 
electrical utilities, policy makers in the field of 
electrical energy in the Gulf Cooperation Council 
countries, and energy researchers from Gulf 
research centers participated actively. The 
symposium was held at the headquarters of 
the Derasat Center in Kingdom of Bahrain.
The symposium included three discussion 
sessions, where the first session reviewed 
"present challenges and future opportunities 
for the Gulf electrical interconnection", while 
the second session dealt with "the role of 
international partnership in developing the 
Gulf electrical interconnection and enhancing 
cooperation". and the third and final session 
dealt with the issue of "Exploring regional 
research trends towards The future of the 
Electricity Interconnection Authority of the 
Cooperation Council for the Arab States of the 
Gulf. 
The symposium also focused on regional 
research trends to support the implementation 
of future plans for the project, in addition to 
encouraging investment in electric power 
trade, creating a special Gulf market for this 
type of investment, and the importance and 
strategic implications of cooperation in the 
energy fields on economic relations and 
sustainable development in the region. In his 
speech at the opening session of the 
symposium, Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of 
the Authority, stated that the Gulf 

electrical interconnection project is one of the 
most important infrastructure interconnection 
projects approved by the leaders of the Gulf 
Cooperation Council countries, achieving its 
most important strategic objectives of 
enhancing energy security and raising the 
level of reliability and safety of the Gulf electrical 
systems, and its success in avoiding the GCC 
electricity networks for any partial or total 
interruption by 100% providing instant 
support by transferring the required energy 
directly through the electrical interconnection 
network. Moreover, the electrical interconnection 
has achieved economic savings for the GCC 
countries, close to 3 billion dollars, since the 
full operation of the project.
He also referred to the initiatives undertaken 
by the authority over the past years to develop 
the Gulf electricity trade market, and the 
authority’s continuous reiteration to develop 
and modernize its systems and network to 
keep pace with the latest  technical 
developments to be a pioneer in the application 
of the latest technologies in electricity 
networks.
Due to the demand of electrical energy, the 
Authority took the initiative to study the feasibility 
of expanding the electrical interconnection 
inside and outside the GCC system as the 
interconnection with the State of Kuwait, the 
expansion project with UAE, the direct 
interconnection to the Sultanate of Oman, and 
the study of expansion projects outside the 
GCC system, most notably the interconnection 
with the electricity network in Southern Iraq, 
and the study of the interconnection with 
Egypt and Jordan, which will constitute a 
launch for the formation of an electrical 
interconnection with the Arab countries and 
Europe. This symposium represents the 
launch of a group of joint research activities

and contributions between the General Secretariat of the Gulf Cooperation Council and Derasat 
Center, whose relationship was framed by a memorandum of cooperation in November 2021 AD, 
which was the first memorandum of cooperation signed by General Secretariat with a Gulf Research 
Center with the aim of enriching the scientific research process, development and utilization of 
resources and cadres between both parties.

GCCIA’s Participation in the symposium "Prospects for the Gulf 
Electricity Interconnection"



GCC Interconnection Authority participated in 
the symposium "Prospects for the Gulf 
Electricity Interconnection", which was held in 
cooperation between the General Secretariat 
of the Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf and Bahrain Center for Strategic, 
International and Energy Studies "Derasat", 
which was held on June 29, 2022 AD, in which 
a number of public and private institutions in 
the region, a group of experts and engineers of 
electrical utilities, policy makers in the field of 
electrical energy in the Gulf Cooperation Council 
countries, and energy researchers from Gulf 
research centers participated actively. The 
symposium was held at the headquarters of 
the Derasat Center in Kingdom of Bahrain.
The symposium included three discussion 
sessions, where the first session reviewed 
"present challenges and future opportunities 
for the Gulf electrical interconnection", while 
the second session dealt with "the role of 
international partnership in developing the 
Gulf electrical interconnection and enhancing 
cooperation". and the third and final session 
dealt with the issue of "Exploring regional 
research trends towards The future of the 
Electricity Interconnection Authority of the 
Cooperation Council for the Arab States of the 
Gulf. 
The symposium also focused on regional 
research trends to support the implementation 
of future plans for the project, in addition to 
encouraging investment in electric power 
trade, creating a special Gulf market for this 
type of investment, and the importance and 
strategic implications of cooperation in the 
energy fields on economic relations and 
sustainable development in the region. In his 
speech at the opening session of the 
symposium, Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of 
the Authority, stated that the Gulf 

The GCCIA News
The GCCIA signed  an interconnection contract with Ministry of 
Electricity of the Republic of Iraq.

This was highlighted Jeddah Summit for Security and Development hosted by the Kingdom of Saudi 

Arabia, GCC Interconnection Authority and the Ministry of Electricity in the Republic of Iraq signed 

the contract for the interconnection between the GCC Network and the Southern Electricity 

Network of the Republic of Iraq, in the presence of His Royal Highness, Minister of Energy Prince 

Abdulaziz bin Salman, and His Excellency the Iraqi Minister of Oil Ihsan Abdul-Jabbar. and the 

contract was signed by the Gulf Electricity Interconnection Authority, Dr. Nayef Al-Abadi, Chairman 

of the Board of Directors of the Gulf Electricity Interconnection Authority, and the Iraqi Ministry of 

Electricity, Engineer Adel Karim, Ministry of Electricity, and the signing ceremony was witnessed by 

His Excellency Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of the Authority. 

Signature This contract was a result of the directives of the Leaders of the GCC Countries for 

the Arab States of the Gulf, based on their keenness on the development and prosperity of Iraq.

The contract includes the establishment of the Gulf Electricity Interconnection Authority to establish 

electrical interconnection lines from the authority's station in State of Kuwait to the Al-Faw station 

in the south of the Republic of Iraq to supply southern Iraq about 500 megawatts of energy from the 

countries of the Cooperation Council via the GCC Interconnection network, including the new 

electrical interconnection lines that will be constructed, over a time period of 24 months - providing 

a total transmission capacity of 1800 MW.

The GCCIA &  Kuwait Fund for Arab Economic Development signed a 
financing agreement for the project to develop the Gulf Electricity 
Interconnection System and connect to the southern Iraq network.

Under the presence the presence of the 
Secretary-General of the Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf, His Excellency 
Dr. Nayef Al-Hajraf, the Gulf Electricity 
Interconnection Authority and Kuwait Fund for 
Arab Economic Development, signed an agreement 
to finance the project to develop the GCC 
Interconnection, and to connect with Iraq's 
Southern Network. The agreement was signed 
by the Gulf Electricity Interconnection Authority, 
Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO, and on the part of 
Kuwait Fund for Arab Economic Development, 
Mr. Marwan Al Ghanim, Director General of the 
Fund, at the headquarters of Kuwait Fund for 
Arab Economic Development, and attended 
the signature ceremony and the executive 
management of the Authority.
Comprising of technical and economic benefits, 
this project will increase the capacity and 
efficiency of the electrical networks of the 
member states of the authority, and the State 
of Kuwait will be one of the largest beneficiaries 
of it, as the supporting capacity of the electricity 
network in Kuwait will be raised by 250 
megawatts, and this will increase the reliability 
of the Kuwaiti electrical network and raise its 
operational efficiency.
The project will also have benefits for the 
network in southern Iraq, where it will be 
provided with a reliable electric capacity of at 
least 500 megawatts. The project also aims to 
meet part of the demand for electrical energy 
and improve the performance and stability of 
the network in the Republic of Iraq, and will 
help the member states of the authority to 
strengthen their national electrical networks, 
increase their reliability to ensure the 
sustainability of electrical energy at all times, 
and the project  contributes to achieve 
a number of sustainable development goals to 
provide clean energy.

The project consists of the construction 
of a new interconnection station within the 
Gulf interconnection system in Wafra area in 
State of Kuwait in an area of about 62,000 
square meters and the extension of 400 kV 
dual-circuit overhead transmission lines with 
a length of about 255 km to connect the new 
station with the Al-Fadhili substation in 
Kingdom of Saudi Arabia. and on the extension 
of 40 kV dual circuit overhead transmission 
lines from Al-Wafra station to Al-Faw station 
in the south of the Republic of Iraq, which is 
affiliated with the Iraqi Ministry of Electricity, 
with a length of about 295 km.
The project also includes the supply and 
installation of circuit breakers, electrical 
reactors, measurement and control systems 
for the construction, expansion of substations 
in Al-Wafra, Al-Fadhili and Al-Faw. The project 
also includes adding new electrical facilities to 
enhance the network connected to Wafra 
station in Kuwait enable to accommodate an 
electrical capacity of about 2500 megawatts, 
as well as strengthening the network in 
southern Iraq connected to Faw station enable 
to accommodate an electrical capacity of no 
less than 500 megawatts, and the project 
includes Consulting services for the preparation 
of environmental and social studies and 
supervision of implementation.



Under the presence the presence of the 
Secretary-General of the Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf, His Excellency 
Dr. Nayef Al-Hajraf, the Gulf Electricity 
Interconnection Authority and Kuwait Fund for 
Arab Economic Development, signed an agreement 
to finance the project to develop the GCC 
Interconnection, and to connect with Iraq's 
Southern Network. The agreement was signed 
by the Gulf Electricity Interconnection Authority, 
Eng. Ahmed Al-Ibrahim, CEO, and on the part of 
Kuwait Fund for Arab Economic Development, 
Mr. Marwan Al Ghanim, Director General of the 
Fund, at the headquarters of Kuwait Fund for 
Arab Economic Development, and attended 
the signature ceremony and the executive 
management of the Authority.
Comprising of technical and economic benefits, 
this project will increase the capacity and 
efficiency of the electrical networks of the 
member states of the authority, and the State 
of Kuwait will be one of the largest beneficiaries 
of it, as the supporting capacity of the electricity 
network in Kuwait will be raised by 250 
megawatts, and this will increase the reliability 
of the Kuwaiti electrical network and raise its 
operational efficiency.
The project will also have benefits for the 
network in southern Iraq, where it will be 
provided with a reliable electric capacity of at 
least 500 megawatts. The project also aims to 
meet part of the demand for electrical energy 
and improve the performance and stability of 
the network in the Republic of Iraq, and will 
help the member states of the authority to 
strengthen their national electrical networks, 
increase their reliability to ensure the 
sustainability of electrical energy at all times, 
and the project  contributes to achieve 
a number of sustainable development goals to 
provide clean energy.

The GCCIA and Qatar Fund For Development (QFFD) for Development 
sign a financing agreement for the project to develop the Gulf 
Electricity Interconnection System and Interconnection to the 
southern Iraq network
GCC Interconnection Authority and the Qatar Fund for Development signed a financing agreement to 
contribute to the development of the Gulf Electricity Interconnection System and the interconnection 
to Iraq's Southern Network.The agreement was signed by the Gulf Electricity Interconnection 
Authority, Eng. Ahmed Al-Ebrahim, CEO of GCCIA's Board and Chairman of  Qatar General Fund for 
Development, Mr. Khalifa bin Jassim Al-Kuwari, Director General of the Fund. The signing ceremony 
was attended by His Excellency Eng. Essa Al-Kuwari, member of the Board of Directors of the Gulf 
Electricity Interconnection Authority - Chairman of the Qatar General Electricity and Water Corporation 
(Kahramaa), as well as GCCIA's Executive Management.
This agreement aims to contribute towards meeting part of the demand for electric power, and 
filling the need for it.  In addition to improving the performance and stability of the electrical network 
in the Southern region of Iraq, through the establishment of a new 400-kilovolt transformer station 
from the Wafra station of the Interconnection Authority to a transfer station to the Faw Converter 
station located in Southern Iraq, which will enable the flow of electricity from the GCC region into 
Iraq.

The delegation of the Oman Electricity Transmission Company 
(OETC) visited the GCCIA H.Q. and signed a number of agreements

His Excellency Eng. Ahmed bin Ali Al Ibrahim, 
CEO of the Gulf Electricity Interconnection 
Authority, received a delegation from the 
Oman Electricity Transmission Company, 
which included H.E. Eng. Saleh bin Nasser 
Al Ramahi, CEO of the Omani Company, 
Eng. Sultan bin Ahmed Al Rawahi, Senior Manager 
of  the Load Distribution Center,  and 
Eng. Hisham bin Abdullah Al Riyami Senior 
Director of Design and Planning, at the authority's 
headquarters in Dammam.
The reception came within the framework of 
the visit of the delegation of the Oman Electricity 
Transmission Company to the headquarters of 
the Gulf Electricity Interconnection Authority, 
which included a visit to the Interconnection 
Control Center which an explanation was given 
about the operations of the interconnection 
network and its achievements, in addition 
to a visit to the Interconnection Control Center 
on which the delegation was briefed on the 
latest methods and techniques for maintaining 
and developing the electrical interconnection 
network, as well as making a presentation on 
the authority’s current and future plans to 
expand the Interconnection, as the authority 
focuses its plans on expanding the Gulf link 
and ensuring the provision of electrical supply 
options that meet all the national development 
needs of member states - which is a strategic 
goal consistent with the vision of the Authority. 
During the visit, a number of bilateral 
agreements were signed in the field of 
operation and maintenance of the electric lines 
of the Electricity Interconnection Authority, 
which links the Sultanate of Oman's network 
with the GCC's network.. 
These agreements include (the service level 
agreement, the right to use assets agreement, 
and the operating protocol agreement for the 
electrical link), and the agreements were 
signed by the Oman Electricity Transmission 

Company, His Excellency Engineer Saleh bin 
Nasser Al Ramahi, CEO of the Omani company, 
and by the Gulf Electricity Interconnection 
Authority, His Excellency Eng. Ahmed Al-Ibrahim, 
CEO of the authority. The signing ceremony 
was witnessed by a number of officials of the 
O m a n i  c o m p a n y  a n d  t h e  e x e c u t i v e 
management of the Authority.
The visit discussed areas of joint cooperation 
between the Gulf Electricity Interconnection 
Authority and the Oman Electricity Transmission 
Company, in order to achieve economic 
savings and enhance energy security in light of 
the growth of Gulf electricity networks and the 
entry of new and renewable energy sources. 
The attendees also discussed the developments 
of the direct Interconnection project of Sultanate 
of Oman to the Gulf Interconnection 
Network.
It is worth mentioning that the Oman Electricity 
Transmission Company was established in 
May 2005, and it is one of Nama Holding Group 
companies. The Oman Electricity Transmission 
Company plays an important role in the 
electricity sector in Sultanate of Oman, as the 
Oman Electricity Transmission Company as it 
is responsible for operating and maintaining 
transmission networks, and  balancing electricity 
generation and demand for electricity to 
Sultanate of Oman's network within the 
framework of its responsibilities.



GCCIA attains the ISO certificate for the information security 

management system ISO 27001

The Gulf Interconnection Authority passed all the requirements of the external audit of the 
information security management system ISO 27001, which was conducted by the accredited 
external auditor of the authority TUV, after the authority met the requirements and objectives of the 
information security management system.
Whereas, the ISO 27001 standard is the international standard that describes how to establish an 
information security management system that is approved in an appropriate manner, allowing the 
preservation of financial and confidential data in a secure manner and reducing the possibility of 
illegal or unauthorized access to it. It identifies risks and sets appropriate controls for its 
management or disposal.
The authority has completed the stages of the plan developed during the year 2020 to achieve the 
objectives of the information security management system, from training team members on the 
internal audit process, as well as reviewing all procedures to ensure their compliance 
with specifications and the accessibility of all those who need it.
It will also continue to work to achieve continuous development in the authority and support the 
process of creativity and innovation, while adhering to the legal and institutional requirements of the 
authority to achieve the aspirations and strategic objectives of the authority.

The GCC Interconnection Authority attains its ISO 45001

certification

In recognition of its continuous efforts to ensure a safe and healthy work environment, the Gulf 
Interconnection Authority recently obtained the latest Standard (45001:2018), for Occupational 
Health and Safety (OH&S) Management Systems.
The certificate was obtained (ISO 45001:2018), after the authority met all international standards 
and criteria to improve employee safety conditions, reduce workplace risks, and create better and 
safer working conditions.
ISO 45001, developed by the International Organization for Standardization (ISO), is an international 
standard that defines requirements for a workplace health and safety management system, and 
provides guidelines for its use to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by 
preventing accidents and health problems in the workplace. In addition to proactively improve 
safety systems to ensure workplace safety.
Obtaining this certificate is part of the integrated framework to protect the health and safety of its 
employees, which has always been followed by the Gulf Electricity Interconnection Authority, and 
this certificate is a distinct addition to the standards of excellence imposed by the authority in every 
aspect of its work.
Obtaining this certificate is an affirmation of the authority's commitment to provide better and safer 
work environments while maintaining the highest levels of quality in its systems and processes, and 
this is part of its continuous efforts to ensure excellence and innovation in its services, while also 
preserving the welfare of its employees and reducing the negative environmental impact.



GCCIA celebrating on of World Environment Day

The Gulf Electricity Interconnection Authority organized special events to celebrate World 
Environment Day organized by the United Nations Environment Program to encourage global 
awareness of working for the environment at its headquarters in Dammam on June 5, 2022,
The program, which lasted nearly three hours, began with the planting of a number of trees at the 
authority's headquarters by His Excellency M. Ahmed Al-Ibrahim, CEO of the authority, and His 
Excellency Eng. Saleh Al-Omari, CEO of Gulf Laboratory Company, and the executive management 
and employees of the authority actively participated in it.
As the authority pays great attention to the environment, as one of the most important strategies it 
is working on, and the celebration of World Environment Day highlights this interest, and the 
authority seeks to implement a number of future programs to preserve the environment, and that all 
of the authority's facilities are subject to the highest standards of environmental preservation and 
safety, The authority is also interested in continuing to modernize the stations to ensure that they 
are in line with this goal, and use equipment and materials that comply with high environmental 
specifications, and it has many future initiatives in this field, and participates in international 
organizations to support the global trend to preserve the environment.
The issue of preserving the environment and reducing heat emissions that cause global warming is 
one of the vital issues of the Electricity Interconnection Authority, and it was the focus of the 
"Climate Transformation" forum organized by the authority on the sidelines of the Dubai Expo 2020, 
and received great global response.
The authority hopes to use its resources optimally to reduce the carbon footprint and carbon 
emissions through the application of international best practices and the integration of traditional 
energy sources and renewable energy, as one of the benefits of the electrical interconnection 
project for the countries of the Gulf Cooperation Council, and seeking towards reducing the Earth's 
temperature.
The campaign “WE ONLY HAVE ONE LAND” aims to raise awareness among various segments 
of society of environmental issues to preserve natural anecdotes and to reduce its degradation and 
pollution, a national plan to spread environmental awareness, In addition to various environmental 
awareness programs and campaigns.

Character of the Edition

Back in 2007, when the GCC Interconnection Authority was 
undergoing a critical period in constructing, operating, and 
solidifying its foundations, Mr. Tarik Al-Sheikh joined the 
GCCIA as Manager of Talent Management Department, 
where he played a prominent role in attracting qualified 
GCC national cadres, and participated in overcoming the 
challenges and problems during the early years of the 
Authority.
Mr. Tarik Al-Shaikh holds a Bachelor’s degree, in Business 
Administration, from King Abdul-Aziz University; and holds 
a number of certificates in specialized training courses in 
human resource management, mental health in the work 
environment, and emotional intelligence. He is also an 
active member of the American Society for Human 
Resources. With more than 22 years of experience Mr. Tarik 
Al-Shaikh worked in various public and private sector 
administrative positions, starting with Gama Arabia

Company, and then at the Ministry of Health in the Kingdom of Saudi Arabia. Since joining the 
Authority in 2007 he participated in writing and presenting a number of working papers at various 
conferences - the last of which was the Human Resources Conference held in Muscat, Oman in 2019.

 Mr. Tarik Al-Sheikh
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