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)1( تعيين معالي األستاذ محمد عرقاب، وزيراً للطاقة خلفاً لمعالي األستاذ مصطفى قيطوني، اعتباراً من شهر أيار/مايو 2019. 

)2( تعيين صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزيراً للطاقة خلفاً لمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز 
الفالح، اعتباراً من تاريخ 2019/9/8. 

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعيمعالي المهندسدولة االمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفةمعالي الشيخمملكة  البحريــن

محمد عرقاب )1(معالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
عبد العزيز بن سلمان  )2(صاحب السمو الملكي األميرالمملكة العربية السعودية

علي سليمان غانممعالي المهندسالجمهورية العربية السورية

ثامر عباس الغضبانمعالي األستاذ جمهورية العراق

سعد بن شريدة الكعبيمعالي المهندسدولة قطر

خالد علي محمدالفاضلمعالي الدكتوردولة الكويت

--دولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية

�لس وزراء املنظمة
«لعام 2019«
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مطر حامد النياديسعادة الدكتوردولة االمارات العربية المتحدة

فيحان محمد الفيحانيسعادة السيدمملكة البحرين

محمد راس الكاف سعادة السيدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة المهندسالمملكة العربية السعودية 

عبدهللا الخطابسعادة المهندسالجمهورية العربية السورية

محمود عبد األمير هاشم )1(سعادة المهندسجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

نمر فهد المالك الصباح )2(سعادة الدكتور الشيخ دولة الكويت 

--دولة ليبيا

أشرف محمود فرجسعادة الجيولوجيجمهورية مصر العربية 

املكتب التنفيذي
«لعام 2019«

)1( تسمية سعادة المهندس محمود عبد األمير هاشم، مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط العراقية، ممثال لجمهورية 
العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، خلفاً لسعادة السيد/صفاء عبد الرحمن أحمد، اعتباراً من 2019/9/9.

)2( تسمية سعادة الدكتور الشيخ نمر فهد المالك الصباح، وكيل وزارة النفط، ممثال لدولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة، خلفاً للمرحوم 
الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح، اعتباراً من تاريخ 2019/10/8.  
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جواد عمر السقاسعادة األستاذعضو الهيئة

نبيل عبد هللا العربي معالي الدكتورعضو الهيئة

الهيئة القضائية
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ا�مانة العامة

علي سبت بن سبتسعادة السيداألمين العام

المركز العربي لدراسات الطاقة:

سمير القرعيشالدكتورمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الفتاح دنديالسيدمدير اإلدارة االقتصادية

عبد الكريم عايد  السيدمدير إدارة االعالم والمكتبة

يشرف عليها األمين العامإدارة الشؤون المالية واالدارية
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