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جملس وزراء املنظمة
»لعام 2017«

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعيمعالي المهندسدولة االمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفةمعالي الشيخمملكة  البحريــن

مصطفى قيطوني )1(معالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

خالد بن عبدالعزيز الفالحمعالي المهندسالمملكة العربية السعودية

علي سليمان غانممعالي المهندسالجمهورية العربية السورية

جبار علي حسين اللعيبيمعالي المهندس جمهورية العراق

محمد بن صالح السادةمعالي الدكتوردولة قطر

عصام عبدالمحسن حمد المرزوق )*(معالي األستاذدولة الكويت
--دولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية

)1(  تعيين معالي األستاذ مصطفى قيطوني وزيراً للطاقة خلفاً لمعالي األستاذ نورالدين بوطرفة اعتباراً من تاريخ 2017/5/25. 
)*(  تم تعيين معالي المهندس بخيت الرشيدي، وزيراً للنفط وزيرا للكهرباء والماء بتاريخ  2017/12/11. 

       خلفا لمعالي األستاذ عصام عبد المحسن المرزوق





مطر حامد النياديسعادة الدكتوردولة االمارات العربية المتحدة

فيحان محمد الفيحاني )1(سعادة السيدمملكة البحرين

محمد راس الكاف سعادة السيدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة المهندسالمملكة العربية السعودية 

عبدهللا الخطابسعادة المهندسالجمهورية العربية السورية

صفاء عبد الرحمن أحمد )2(سعادة السيدجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

طالل ناصر العذبي الصباحسعادة الشيخ دولة الكويت 

--دولة ليبيا

أشرف محمود فرج )3(سعادة الجيولوجيجمهورية مصر العربية 

)1( تسمية سعادة فيحان محمد الفيحاني ممثال لمملكة البحرين في المكتب التنفيذي اعتباراً من 2017/4/23 خلفاً لسعادة علي عبد الجبار السواد.
)2( تسمية سعادة صفاء عبد الرحمن أحمد ممثالً لجمهورية العراق في المكتب التنفيذي اعتباراً من 2017/4/4 خلفاً لسعادة حسن محمد الرفيعي.

)3( تسمية سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج ممثال لجمهورية مصر العربية في المكتب التنفيذي اعتباراً من 2017/4/23 خلفاً لسعادة المهندس جمال حجازي. 

املكتب التنفيذي
»لعام 2017«





مصطفى عبد الحي السيدسعادة الدكتوررئيس الهيئة

عبد الرحمن بن جابر آل الخليفةسعادة الشيخعضو الهيئة

جواد عمر السقاسعادة األستاذعضو الهيئة

نبيل عبد هللا العربي سعادة الدكتورعضو الهيئة

خليفة سلطان دعلوج  الكبيسيسعادة األستاذعضو الهيئة

الهيئة القضائية





األمانة العامة

عباس علي النقيسعادة 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

¿¿¿¿¿




