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جميع حقوق الطبع محفوظة وال يجوز إعادة النشر أو االقتباس دون إذن خطي مسبق من المنظمة .2021 ،

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ص .ب 20501 .الصفاة 13066 ،الكويت
دولة الكويت
هاتف  )00965( 24959000 :فاكس )00965( 24959755 :
البريد اإللكتروني oapec@oapecorg.org :
الموقع اإللكترونيwww.oapecorg.org :
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المحتويات

جملس وزراء املنظمة
«لعام »2020

دولة اإلمارات العربية المتحدة

معالي المهندس

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي

مملكة البحريــن

معالي الشيخ

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي األستاذ

عبد المجيد عطار

()1

المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي األمير

عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

الجمهورية العربية السورية

معالي المهندس

بسام رضوان طعمة

جمهورية العراق

معالي األستاذ

إحسان عبد الجبار إسماعيل

دولة قطر

معالي المهندس

سعد بن شريدة الكعبي

دولة الكويت

معالي الدكتور

محمد عبد اللطيف الفارس

دولة ليبيا

-

-

جمهورية مصر العربية

معالي المهندس

طارق المـــــــال

()2
()3

()4

( )1تعيين معالي األستاذ عبد المجيد عطار  ،وزيراً للطاقة خلفا ً لمعالي األستاذ محمد عرقاب ،اعتباراً من شهر يونيو .2020
( )2تعيين معالي المهندس بسام رضوان طعمة ،وزيراً للنفط والثروة المعدنية ،خلفا ً لمعالي المهندس علي سليمان غانم ،اعتباراً من شهر أغسطس .2020
( )3تعيين معالي األستاذ إحسان عبد الجبار إسماعيل ،وزيراً للنفط  ،خلفا ً لمعالي االستاذ ثامر عباس الغضبان ،اعتباراً من شهر يونيو .2020
( )4تعيين معالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس ،وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي ،خلفا ً لمعالي الدكتور خالد علي الفاضل ،اعتباراً من شهر ديسمبر .2020
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المحتويات

املكتب التنفيذي
«لعام »2020

دولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة المهندس

شريف سليم العلماء

مملكة البحرين

سعادة السيد

فيحان محمد الفيحاني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سعادة الدكتور

ميلود مجلد

المملكة العربية السعودية

سعادة المهندس

ناصر بن إبراهيم الفوزان

الجمهورية العربية السورية

سعادة الدكتور المهندس

محمد جيرودية

جمهورية العراق

سعادة المهندس

نصير عزيز جبار

دولة قطر

سعادة الشيخ

مشعل بن جبر آل ثاني

دولة الكويت

سعادة الدكتور الشيخ

نمر فهد المالك الصباح

دولة ليبيا

-

-

جمهورية مصر العربية

سعادة الجيولوجي

أشرف محمود فرج

()1

()2

()3
()4

( )1تسمية سعادة المهندس شريف سليم العلماء ،وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ،ممثالً لدولة االمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي
للمنظمة ،خلفا ً لسعادة الدكتور مطر حامد النيادي اعتباراً من تاريخ .2020/5/14
( )2تسمية سعادة الدكتور /ميلود مجلد ،المدير العام للدراسات االستشرافية في وزارة الطاقة ،ممثالً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
المكتب التنفيذي للمنظمة خلفا ً لسعادة السيد محمد رأس الكاف اعتباراً من تاريخ .2020/4/19
( )3تسمية سعادة الدكتور المهندس /محمد جيرودية ،معاون وزير النفط لشؤون التخطيط والتعاون الدولي ،ممثالً للجمهورية العربية السورية في
المكتب التنفيذي للمنظمة ،خلفا ً لسعادة المهندس عبدالله الخطاب اعتباراً من تاريخ .2020/1/27
( )4تسمية سعادة المهندس نصير عزيز جبار ،وكيل مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط ،ممثالً لجمهورية العراق في
المكتب التنفيذي للمنظمة ،خلفا ً لسعادة المهندس محمود عبداألمير هاشم اعتباراً من تاريخ. 2020/2/17
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المحتويات

األمانة العامة
األمين العام

سعادة السيد

علي سبت بن سبت

المركز العربي لدراسات الطاقة:

مدير إدارة الشؤون الفنية

الدكتور

سمير القرعيش

مدير اإلدارة االقتصادية

السيد

عبد الفتاح دندي

مدير إدارة الشؤون المالية واالدارية

السيد

عبد الكريم عايد

المشرف على إدارة االعالم والمكتبة

السيد

ناصر بخيت
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