
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مركز الملك عبدهللا للدراسات 

 والبحوث البترولية

 )كابسارك(

 



 

 

 

 

 

 عن المركز

للسياسات العامة ومؤسسات صناعية يجري المركز بحوثًا مستقلة ويطرح رؤى وأفكاًرا بالتعاون مع مراكز بحوث دولية ومنظمات 

يركز على إيجاد سبل لالستخدام األكثر كفاءة وفعالية للطاقة وتمهيد الطريق لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي في المنطقة و وحكومية.

 والعالم باسره.

 

 تنارسال

ً تعزيز فهم اقتصاديات الطاقة والعمل قناةً للحوار لتمهيد الطريق للوصول لرفاهية المج  .تمعات محلياً وعالميا

 

 أبحاثنا

تندرج المشاريع البحثية للمركز تحت تسع مبادرات بحثية تتناول العديد من المواضيع الهامة كمستقبل أسواق النفط العالمية وسياسات 

 تغير المناخ. وتهدف هذه المشاريع والمبادرات إلنتاج رؤى وأفكار تفيد شركاءنا. 

نقاش تتطرق لقضايا الطاقة األساسية أو دراسات معمقة أكثر تفصيالً وتوسعًا. كما يظهر تعاون  تتخذ بحوث المركز شكل أوراق

المركز مع العديد من الجهات من خالل عقد ورش عمل في حول العالم يحضرها باحثو المركز ومدعوون من مختلف الجهات محليًا 

 ائج هذه الورش في الملخصات التي يتيحها المركز للجميع.وعالميًا للبحث في حلول لقضايا اقتصاديات الطاقة. وتنشر نت

 

 ناقيم

 :نضع نصب أعيينا ثالث قيم

 .الناوأعم نااالبتكار واألصالة في أبحاث دمج •

 .المستمر بالكفاءة العالية والتعاون المشترك النجاحات تحقيق •

 .التأثير اإليجابي في المجتمع إحداث أكبر قدر من •

 

 حوكمة المركز

الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولية مركز مستقل غير هادف للربح، ومقره في مدينة الرياض بالمملكة العربية مركز 

 .2013السعودية. وأنشئ المركز بموجب قرار من مجلس الوزراء، وافتتحت مرافقه بالكامل عام 

ربية السعودية. ويتيح ذلك للباحثين إجراء بحوث مستقلة تأتي الموارد المالية للمركز من الوقف الذي خصصته حكومة المملكة الع

 .وموضوعية دون الحاجة للبحث عن التمويل أو التعرض لضغوط الممولين أو المانحين من خارج المركز

مجلس األمناء أعلى سلطة في المركز والمسؤول عن شؤون المركز وسياساته وحوكمته. ويرأس المجلس وزير الطاقة والصناعة 

 .وة المعدنية ويضم المجلس رئيس المركز وثالثة أعضاء دوليين وثالثة أعضاء سعوديينوالثر

يضم المركز كذلك مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة يشكلون المجلس االستشاري الدولي الذي يقدم المشورة للمركز 

 .بشأن برامجه ومشاريعه البحثية الجارية

 

 



 

 

 الجهات المتعاونة

لمركز بعالقاته الدولية الوثيقة  مع عديد من المؤسسات البحثية والمنظمات السياسات العامة والحكومات حول العالم. ويتيح يفخر ا

 ذلك للمركز إثراء مخرجاته البحثية بشكل أكبر.

 البحرين -جامعة الخليج العربي -

 الواليات المتحدة -مجلس أتالنتا -

 الواليات المتحدة -مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية -

 الصين -معهد مؤسسة النفط الوطنية ألبحاث التقنية واالقتصاد -

 الصين -مركز النقل المستدام -

 البحرين -"دراسات"مركز  -

 الصين -معهد أبحاث التنمية -

 المملكة العربية السعودية -هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج -

 الصين -معهد أبحاث الطاقة -

 المملكة العربية السعودية -الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجيهيئة الربط  -

 المملكة المتحدة -كلية امبيلاير -

 جامعة خليفة للعلوم والتقنية -

 السعودية العربية المملكة -والمتجددة الذرية للطاقة عبدهللا الملك مدينة -

 السعودية العربية المملكة -والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة  -

 الكويت -العلمية لألبحاث الكويت معهد -

 السعودية العربية المملكة -والتخطيط االقتصاد وزارة -

 السعودية العربية المملكة -السعودي العربي النقد مؤسسة -

 السعودية العربية المملكة -السعودية أرامكو -

 السعودية العربية المملكة -السعودية الكهرباء شركة -

 السعودية العربية المملكة -والمقاييس للمواصفات السعودية الهيئة -

 الهند -تيري جامعة -

 الهند – والطاقة الموارد معهد -

 الدولي البنك -

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلدارة العليا

                           

 

 

 

 

 معناالتواصل 

 قسم اإلعالم

 3296 290 11 966+ / 3291 290 11 966+هاتف: 

  media@kapsarc.orgالبريد اإللكتروني:

 11672الرياض  - 88550ص.ب /  طريق المطار: العنوان

 المملكة العربية السعودية

 https://goo.gl/maps/Kd8KGDBG1w62  جوجل:الموقع على خرائط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التركيفهد 

 نائب الرئيس لألبحاث
 منصور المنصور

نائب الرئيس للشؤون المالية 

 واإلدارية

 

 آدم سمينسكي

 الرئيس
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