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يتعاون باحثو المركز مع مراكز بحوث دولية يتعاون باحثو المركز مع مراكز بحوث دولية 
وهيئات للسياسات العامة ومؤسسات وهيئات للسياسات العامة ومؤسسات 

صناعية وحكومية لتبادل المعرفة واألفكار صناعية وحكومية لتبادل المعرفة واألفكار 
والرؤى التحليلية.والرؤى التحليلية.

في عام في عام 20202020م، تقدم كابسارك بنجاح في م، تقدم كابسارك بنجاح في 
مؤشر أفضل مراكز األبحاث على الرغم من مؤشر أفضل مراكز األبحاث على الرغم من 

التحديات الهائلة التي فرضتها الجائحة. احتل التحديات الهائلة التي فرضتها الجائحة. احتل 
المركز المرتبة المركز المرتبة 1212 من بين  من بين 6060 مركز أبحاث  مركز أبحاث 

متخصص في سياسات الطاقة ومواردها، متخصص في سياسات الطاقة ومواردها، 
كما احتل المرتبة كما احتل المرتبة 1515 من بين  من بين 101101 مركز  مركز 
أبحاث في منطقة الشرق األوسط وشمال أبحاث في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، وذلك بحسب التصنيف العالمي إفريقيا، وذلك بحسب التصنيف العالمي 
السنوي لمراكز األبحاث ومنظمات المجتمع السنوي لمراكز األبحاث ومنظمات المجتمع 

المدني الذي تصدره جامعة بنسلفانيا في المدني الذي تصدره جامعة بنسلفانيا في 
الواليات المتحدة.الواليات المتحدة.

عن كابسارك

مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث 
البترولية “كابسارك” هو مركز عالمي البترولية “كابسارك” هو مركز عالمي 

غير هادف للربح يجري بحوثًا موضوعية في غير هادف للربح يجري بحوثًا موضوعية في 
اقتصاديات الطاقة والسياسات والتقنيات اقتصاديات الطاقة والسياسات والتقنيات 

والبيئة لجميع أنواع الطاقة.والبيئة لجميع أنواع الطاقة.

يجتمع أكثر من يجتمع أكثر من 150150 خبيًرا في مجال  خبيًرا في مجال 
اقتصاديات الطاقة من أكثر من اقتصاديات الطاقة من أكثر من 2020 جنسية  جنسية 
في الرياض للعمل في حوار مشترك على في الرياض للعمل في حوار مشترك على 

تعزيز فهم اقتصاديات الطاقة. ويهدف المركز تعزيز فهم اقتصاديات الطاقة. ويهدف المركز 
من خالل مبادراته وبحوثه إلى تشكيل من خالل مبادراته وبحوثه إلى تشكيل 

خريطة طريق لتحسين الرفاهية االجتماعية خريطة طريق لتحسين الرفاهية االجتماعية 
في المستقبل محلًيا وعالمًيا.في المستقبل محلًيا وعالمًيا.

يطور المركز أطًرا اقتصادية قادرة على يطور المركز أطًرا اقتصادية قادرة على 
المساهمة في المواءمة الفعالة بين أهداف المساهمة في المواءمة الفعالة بين أهداف 

سياسات الطاقة ومخرجاتها، وتحسين سياسات الطاقة ومخرجاتها، وتحسين 
الرفاهية االجتماعية في المنطقة والعالم.الرفاهية االجتماعية في المنطقة والعالم.

منذ افتتاح خادم الحرمين الشريفين منذ افتتاح خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز للمركز في الملك سلمان بن عبد العزيز للمركز في 

عام عام 20162016، مّثل محورًا لالبتكار والبحوث ، مّثل محورًا لالبتكار والبحوث 
والتحليالت في صناعة بحوث الطاقة في والتحليالت في صناعة بحوث الطاقة في 

المملكة والعالم.المملكة والعالم.
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البرامج البحثية

نعطي األولوية لخمسة برامج بحثية تتناول نعطي األولوية لخمسة برامج بحثية تتناول 
أبرز المواضيع في مجال اقتصاديات الطاقة.أبرز المواضيع في مجال اقتصاديات الطاقة.

•• االقتصاد الكلي وأنظمة الطاقة        االقتصاد الكلي وأنظمة الطاقة       

•• األسواق والتنمية الصناعية        األسواق والتنمية الصناعية       

•• علوم السياسة واتخاذ القرار       علوم السياسة واتخاذ القرار      

•• تحوالت الطاقة والكهرباء      تحوالت الطاقة والكهرباء     

•• التغير المناخي والبيئة  التغير المناخي والبيئة             

يعمل المركز على تعزيز فهم التحديات يعمل المركز على تعزيز فهم التحديات 
والفرص التي تواجه المملكة العربية والفرص التي تواجه المملكة العربية 

السعودية والعالم في قطاع الطاقة السعودية والعالم في قطاع الطاقة 
واقتصاديات الطاقة والسياسات والتقنيات واقتصاديات الطاقة والسياسات والتقنيات 

والبيئة لجميع أنواع الطاقة. والبيئة لجميع أنواع الطاقة. 

يركز المركز على إيجاد حلول لالستخدام يركز المركز على إيجاد حلول لالستخدام 
األكثر فعالية وإنتاجية للطاقة، لتحقيق األكثر فعالية وإنتاجية للطاقة، لتحقيق 

التقدم االقتصادي واالجتماعي محلًيا التقدم االقتصادي واالجتماعي محلًيا 
وإقليمًيا وعالمًيا.وإقليمًيا وعالمًيا.

تقدم أجندة المركز مجموعة متنوعة من تقدم أجندة المركز مجموعة متنوعة من 
المبادرات والبرامج البحثية التي تركز على المبادرات والبرامج البحثية التي تركز على 

االستثمار واالقتصاد الكلي ومستقبل الطاقة االستثمار واالقتصاد الكلي ومستقبل الطاقة 
والنفط والغاز، باإلضافة إلى النقل وأسواق والنفط والغاز، باإلضافة إلى النقل وأسواق 

الكهرباء وتغير المناخ. الكهرباء وتغير المناخ. 

إسهامات كابسارك في
عالم البحوث 
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  المبادرات

تتناول أجندة أبحاث المركز اهتمامات أصحاب تتناول أجندة أبحاث المركز اهتمامات أصحاب 
المصلحة وتتعامل معها، وتقدم أفضل المصلحة وتتعامل معها، وتقدم أفضل 

الرؤى آلثار قضايا الطاقة المحلية واإلقليمية الرؤى آلثار قضايا الطاقة المحلية واإلقليمية 
والعالمية. والعالمية. 

تغطي األجندة مبادرات متنوعة، تتضمن األثر تغطي األجندة مبادرات متنوعة، تتضمن األثر 
المحتمل لحركة الشحن العالمية على المحتمل لحركة الشحن العالمية على 

الطلب على الطاقة من المملكة وسياسات الطلب على الطاقة من المملكة وسياسات 
خفض االنبعاثات التي قد تساهم في إيفاء خفض االنبعاثات التي قد تساهم في إيفاء 
المملكة بالتزاماتها بأهداف اتفاقية باريس المملكة بالتزاماتها بأهداف اتفاقية باريس 

للكربون.للكربون.

  تقييم مشاريع االستثمار العامتقييم مشاريع االستثمار العام  

شرعت المملكة في تنويع اقتصادها شرعت المملكة في تنويع اقتصادها 
وتغيير طريقة استخدام مواردها وتغيير طريقة استخدام مواردها 

وخلق فرص إنمائية جديدة. تقيم هذه وخلق فرص إنمائية جديدة. تقيم هذه 
المبادرة تكاليف الفرص البديلة لموارد المبادرة تكاليف الفرص البديلة لموارد 
الطاقة السعودية لتقديمها إلى صناع الطاقة السعودية لتقديمها إلى صناع 
القرار االقتصادي في المملكة العربية القرار االقتصادي في المملكة العربية 
السعودية. كما تساعد في تشكيل السعودية. كما تساعد في تشكيل 
إطار لتقييم مشاريع االستثمار العام إطار لتقييم مشاريع االستثمار العام 

في المملكة.في المملكة.

  سياسات وحوكمة تغير المناخسياسات وحوكمة تغير المناخ آثار آثار  

تدرس هذه المبادرة سياسات الحد تدرس هذه المبادرة سياسات الحد 
من االنبعاثات لتوفير خيارات لصناع من االنبعاثات لتوفير خيارات لصناع 

السياسة السعوديين في إطار تطبيق السياسة السعوديين في إطار تطبيق 
اتفاقية باريس، واالستعداد للتفاوض اتفاقية باريس، واالستعداد للتفاوض 

في المرحلة الجديدة من المساهمات في المرحلة الجديدة من المساهمات 
الوطنية. كما تنظر في سبل التطوير الوطنية. كما تنظر في سبل التطوير 

التي تساعد المملكة على تحقيق التي تساعد المملكة على تحقيق 
أهدافها االقتصادية واألهداف المتعلقة أهدافها االقتصادية واألهداف المتعلقة 

بالحد من الكربون.بالحد من الكربون.

  
  مستقبل أسواق النفط العالميةمستقبل أسواق النفط العالمية

تتقصى هذه المبادرة الدور الذي يمكن تتقصى هذه المبادرة الدور الذي يمكن 
أن يلعبه النفط في الطاقة المستقبلية أن يلعبه النفط في الطاقة المستقبلية 

المستدامة بيئًيا ومزيج المواد الخام. المستدامة بيئًيا ومزيج المواد الخام. 
كما تدرس مدى حاجة المملكة إلى كما تدرس مدى حاجة المملكة إلى 

تنويع اقتصادها ودعمه للحد من تنويع اقتصادها ودعمه للحد من 
اعتماده على اإليرادات النفطية والنشاط اعتماده على اإليرادات النفطية والنشاط 

االقتصادي القائم على النفط.االقتصادي القائم على النفط.
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تحوالت قطاع الكهرباءتحوالت قطاع الكهرباء  

تستكشف هذه المبادرة دور الطاقة تستكشف هذه المبادرة دور الطاقة 
الكهربائية في انتقال الطاقة، وتبحث الكهربائية في انتقال الطاقة، وتبحث 
في كيفية تأثير االنتقال على العرض في كيفية تأثير االنتقال على العرض 

والطلب العالميين على الكهرباء. والطلب العالميين على الكهرباء. 
من األسئلة المهمة التي تجيب من األسئلة المهمة التي تجيب 
عنها هذه المبادرة كيف يمكن عنها هذه المبادرة كيف يمكن 

للمملكة العربية السعودية التخفيف للمملكة العربية السعودية التخفيف 
من المخاطر واستغالل الفرص التي من المخاطر واستغالل الفرص التي 

يتيحها هذا االنتقال؟يتيحها هذا االنتقال؟

  
  نقاط الضعف االقتصادية والطاقيةنقاط الضعف االقتصادية والطاقية  

في ظل العالم المترابط الذي في ظل العالم المترابط الذي 
نعيشه اآلن تكون االقتصادات الوطنية نعيشه اآلن تكون االقتصادات الوطنية 

والمجتمعات عرضة لصدمات أسعار والمجتمعات عرضة لصدمات أسعار 
الطاقة العالمية وتعطل أنظمتها. الطاقة العالمية وتعطل أنظمتها. 

تستكشف هذه المبادرة السياسات تستكشف هذه المبادرة السياسات 
التي تساعد على تحديد المخاطر التي تساعد على تحديد المخاطر 

وتخفيفها، والتي تركز على استقرار وتخفيفها، والتي تركز على استقرار 
االقتصاد الكلي في المملكة.االقتصاد الكلي في المملكة.

مستقبل أسواق الغاز الطبيعيمستقبل أسواق الغاز الطبيعي

تستكشف هذه المبادرة إمكانات تستكشف هذه المبادرة إمكانات 
االستهالك واإلمداد المحلي وتجارة االستهالك واإلمداد المحلي وتجارة 

الغاز الطبيعي في المملكة العربية الغاز الطبيعي في المملكة العربية 
السعودية على النطاق العالمي. وتوفر السعودية على النطاق العالمي. وتوفر 

خريطة طريق إلنشاء سوق تنافسية خريطة طريق إلنشاء سوق تنافسية 
فعالة للغاز الطبيعي في المملكة فعالة للغاز الطبيعي في المملكة 
العربية السعودية مرتبطة باألسواق العربية السعودية مرتبطة باألسواق 

العالمية.العالمية.

  
اإلنتاجية والتنويع االقتصادياإلنتاجية والتنويع االقتصادي  

تركز هذه المبادرة على العالقة بين تركز هذه المبادرة على العالقة بين 
التوظيف والنمو االقتصادي المستدام التوظيف والنمو االقتصادي المستدام 

في المملكة، والعوامل التي تؤدي إلى في المملكة، والعوامل التي تؤدي إلى 
نمو األعمال وخلق فرص العمل. كما نمو األعمال وخلق فرص العمل. كما 
تدرس محركات اإلنتاجية وكيف تؤثر تدرس محركات اإلنتاجية وكيف تؤثر 

على التنويع االقتصادي في المملكة على التنويع االقتصادي في المملكة 
العربية السعودية.العربية السعودية.
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أسواق الطاقة اإلقليميةأسواق الطاقة اإلقليمية

تحلل هذه المبادرة دمج أسواق الطاقة تحلل هذه المبادرة دمج أسواق الطاقة 
في دول مجلس التعاون الخليجي، وأثر في دول مجلس التعاون الخليجي، وأثر 

الطلب الصيني المتغير على الطاقة الطلب الصيني المتغير على الطاقة 
وسياسات الطاقة وإستراتيجيات أمنها وسياسات الطاقة وإستراتيجيات أمنها 

للمملكة العربية السعودية. كما للمملكة العربية السعودية. كما 
تقيم محركات الطلب على الطاقة في تقيم محركات الطلب على الطاقة في 

الهند، وأهمية سياسات الطاقة الهندية الهند، وأهمية سياسات الطاقة الهندية 
وإستراتيجيات أمنها للمملكة.وإستراتيجيات أمنها للمملكة.

  مستقبل النقل والطلب علىمستقبل النقل والطلب على  
  الوقودالوقود

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فهم تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فهم 
محددات الطلب على الطاقة في محددات الطلب على الطاقة في 

مجال نقل الركاب من خالل تحليل مجال نقل الركاب من خالل تحليل 
شبكي لنشاط نقل الركاب في شبكي لنشاط نقل الركاب في 

المستقبل، بدًءا من منطقة الرياض المستقبل، بدًءا من منطقة الرياض 
في المملكة العربية السعودية. في المملكة العربية السعودية. 

كما تبحث في تغيرات حركة الشحن كما تبحث في تغيرات حركة الشحن 
العالمية التي ستغير من الطلب العالمية التي ستغير من الطلب 

على الطاقة في المملكة.على الطاقة في المملكة.

النماذج واألدوات والبياناتالنماذج واألدوات والبيانات

تهدف هذه البحوث إلى تقدير تكاليف تهدف هذه البحوث إلى تقدير تكاليف 
موارد الطاقة في المملكة العربية موارد الطاقة في المملكة العربية 
السعودية لدعم عملية صنع القرار. السعودية لدعم عملية صنع القرار. 

كما تساعد على وضع إطار عمل كما تساعد على وضع إطار عمل 
لتقييم مشاريع االستثمار العام وفق لتقييم مشاريع االستثمار العام وفق 

السمات الخاصة لالقتصاد السعودي.السمات الخاصة لالقتصاد السعودي.
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آدم سيمنسكيآدم سيمنسكي
رئيس المركزرئيس المركز

عين آدم سيمنسكي رئيسًا للمركز في عين آدم سيمنسكي رئيسًا للمركز في 
أبريل من عام أبريل من عام 20182018. وترأس قبل انضمامه . وترأس قبل انضمامه 

للمركز كرسي جيمس كالسينر في للمركز كرسي جيمس كالسينر في 
مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية في 

الواليات المتحدة األمريكية )الواليات المتحدة األمريكية )CSISCSIS( إذ عمل ( إذ عمل 
فيها سابًقا مستشارًا أول غير مقيم لبرنامج فيها سابًقا مستشارًا أول غير مقيم لبرنامج 

الطاقة واألمن القومي، كما كان مدير إدارة الطاقة واألمن القومي، كما كان مدير إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية خالل الفترة من معلومات الطاقة األمريكية خالل الفترة من 

20122012 حتى  حتى 20172017، ويأتي ذلك بعد فترة عمله ، ويأتي ذلك بعد فترة عمله 
بصفته كبير مديري الطاقة والبيئة في بصفته كبير مديري الطاقة والبيئة في 

مجلس األمن الوطني األمريكي.مجلس األمن الوطني األمريكي.

ونال السيد آدم عضوية وزمالة عدد من ونال السيد آدم عضوية وزمالة عدد من 
المنظمات الرائدة في سياسات وبحوث المنظمات الرائدة في سياسات وبحوث 

الطاقة، ومنها مرتبة زميل أول تولى رئاسة الطاقة، ومنها مرتبة زميل أول تولى رئاسة 
جمعية اقتصاديات الطاقة األمريكية، ورئيسًا جمعية اقتصاديات الطاقة األمريكية، ورئيسًا 

سابقًا للجمعية األمريكية الوطنية لمحللي سابقًا للجمعية األمريكية الوطنية لمحللي 
استثمارات البترول.استثمارات البترول.

وهو محلل مالي معتمد وحاصل على وهو محلل مالي معتمد وحاصل على 
درجتي البكالوريوس في الهندسة المدنية درجتي البكالوريوس في الهندسة المدنية 

والماجستير في اإلدارة العامة من جامعة والماجستير في اإلدارة العامة من جامعة 
كورنيل في الواليات المتحدة األمريكية.كورنيل في الواليات المتحدة األمريكية.

إدارة المركز
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الدكتور فهد التركي هو نائب الرئيس الدكتور فهد التركي هو نائب الرئيس 
لألبحاث بمركز الملك عبداهلل للدراسات لألبحاث بمركز الملك عبداهلل للدراسات 
والبحوث البترولية )كابسارك(. تتضمن والبحوث البترولية )كابسارك(. تتضمن 

مسؤولياته اإلشراف على برامج وأولويات مسؤولياته اإلشراف على برامج وأولويات 
أبحاث المركز، والتأكد من تركيزها أبحاث المركز، والتأكد من تركيزها 

إستراتيجًيا على التأثيرات داخل المملكة إستراتيجًيا على التأثيرات داخل المملكة 
العربية السعودية على الصعيدين اإلقليمي العربية السعودية على الصعيدين اإلقليمي 

والعالمي. إذ يتواصل في إطار ذلك مع والعالمي. إذ يتواصل في إطار ذلك مع 
مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسين مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسين 
داخل المملكة وعلى المستوى الدولي، داخل المملكة وعلى المستوى الدولي، 

ومع القطاعات الخاصة واألكاديمية ومع القطاعات الخاصة واألكاديمية 
والحكومية كذلك. كما أنه مسؤول والحكومية كذلك. كما أنه مسؤول 

عن توجيه بوصلة األبحاث وإرساء المعايير عن توجيه بوصلة األبحاث وإرساء المعايير 
الشاملة للتعاون مع شركاء المركز.الشاملة للتعاون مع شركاء المركز.

قبل انضمامه إلى كابسارك شغل الدكتور قبل انضمامه إلى كابسارك شغل الدكتور 
فهد منصب كبير االقتصاديين ورئيس األبحاث فهد منصب كبير االقتصاديين ورئيس األبحاث 
في شركة جدوى لالستثمار. يمتلك الدكتور في شركة جدوى لالستثمار. يمتلك الدكتور 
فهد سجالً حافالً في االقتصاد، تدعمه عشرون فهد سجالً حافالً في االقتصاد، تدعمه عشرون 

عاًما من الخبرة في هذا المجال. وقبل عاًما من الخبرة في هذا المجال. وقبل 
التحاقه بشركة جدوى كان كبير االقتصاديين التحاقه بشركة جدوى كان كبير االقتصاديين 

في باركليز بالمملكة العربية السعودية، في باركليز بالمملكة العربية السعودية، 
وأخصائًيا اقتصاديًا في مؤسسة النقد العربي وأخصائًيا اقتصاديًا في مؤسسة النقد العربي 
السعودي، حيث عمل ألحد عشر عامًا في إدارة السعودي، حيث عمل ألحد عشر عامًا في إدارة 

البحوث االقتصادية واإلحصاء.البحوث االقتصادية واإلحصاء.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في وهو حاصل على درجة البكالوريوس في 
إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في 

المملكة العربية السعودية، ودرجتي المملكة العربية السعودية، ودرجتي 
الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من 

جامعة أوريغون في الواليات المتحدة جامعة أوريغون في الواليات المتحدة 
األمريكية.األمريكية.

د. فهد التركيد. فهد التركي
نائب الرئيس لألبحاثنائب الرئيس لألبحاث
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د. منصور المنصورد. منصور المنصور
نائب الرئيس للشؤون المالية واإلداريةنائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية

عين الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور عين الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور 
نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية في نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية في 
كابسارك منذ فبراير كابسارك منذ فبراير 20162016، بعد أن شغل ، بعد أن شغل 

منصب نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد منصب نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد 
البشرية “هدف”. وقد أشرف في الصندوق البشرية “هدف”. وقد أشرف في الصندوق 

على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات التوظيف، على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات التوظيف، 
وتأهيل وتطوير القيادات الوطنية الشابة، وتأهيل وتطوير القيادات الوطنية الشابة، 

باإلضافة إلى اإلشراف على البرنامج الوطني باإلضافة إلى اإلشراف على البرنامج الوطني 
إلعانة الباحثين عن عمل. إلعانة الباحثين عن عمل. 

وخالل مسيرة تمتد ألكثر من وخالل مسيرة تمتد ألكثر من 2525 عاًما  عاًما 
في مجال البحث العلمي والتدريب، وإدارة في مجال البحث العلمي والتدريب، وإدارة 

وتخطيط المشاريع، وسبل االرتقاء بالعنصر وتخطيط المشاريع، وسبل االرتقاء بالعنصر 
البشري في القطاعين العام والخاص، البشري في القطاعين العام والخاص، 

تولى الدكتور منصور منصب نائب الرئيس تولى الدكتور منصور منصب نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلدارية والموارد البشرية التنفيذي للشؤون اإلدارية والموارد البشرية 

في إحدى الشركات المساهمة العامة ألكثر في إحدى الشركات المساهمة العامة ألكثر 
من سبع سنوات. من سبع سنوات. 

وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
بول بوالية إنديانا، ودرجتي الماجستير في بول بوالية إنديانا، ودرجتي الماجستير في 

إدارة الموارد البشرية وفي اللغة اإلنجليزية من إدارة الموارد البشرية وفي اللغة اإلنجليزية من 
جامعة ميزوري األمريكية، ودبلوم التنفيذيين جامعة ميزوري األمريكية، ودبلوم التنفيذيين 
في اإلدارة المالية من جامعة هارفارد بالواليات في اإلدارة المالية من جامعة هارفارد بالواليات 

المتحدة األمريكية.المتحدة األمريكية.
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بحوث كابسارك

البحوث المنهجيةالبحوث المنهجية

  
مجموعة األدوات والبحوث المنهجية هي مجموعة األدوات والبحوث المنهجية هي 

توضيحات وتبريرات مفصلة ألدوات كابسارك توضيحات وتبريرات مفصلة ألدوات كابسارك 
على اإلنترنت أو داخل المركز. نشرنا في عام على اإلنترنت أو داخل المركز. نشرنا في عام 

20202020 خمس دراسات تناقش أداة المدخالت  خمس دراسات تناقش أداة المدخالت 
والمخرجات لرؤية والمخرجات لرؤية 20302030، ونموذج النفط الجديد ، ونموذج النفط الجديد 

لتحليل الصدمات التي تتعرض لها أسواق لتحليل الصدمات التي تتعرض لها أسواق 
النفط والمخزونات العالمية، وكيفية تطبيق النفط والمخزونات العالمية، وكيفية تطبيق 
سياسات التسعير البديلة في نماذج التوازن سياسات التسعير البديلة في نماذج التوازن 
االقتصادي باستخدام إطار البرمجة الرياضية االقتصادي باستخدام إطار البرمجة الرياضية 

الموسعة، والجوانب السلوكية لتحول الموسعة، والجوانب السلوكية لتحول 
الطاقة، وتسليط الضوء على نموذج التوازن الطاقة، وتسليط الضوء على نموذج التوازن 

العام العشوائي الديناميكي للمملكة العام العشوائي الديناميكي للمملكة 
العربية السعودية.العربية السعودية.

ورش العملورش العمل

  تلخص إصدارات ورش العمل الرؤى والتوصيات تلخص إصدارات ورش العمل الرؤى والتوصيات 
التي وضعت أثناء ورشة العمل في كابسارك. التي وضعت أثناء ورشة العمل في كابسارك. 

نشرنا نشرنا 1111 ملخًصا لورش العمل في العام  ملخًصا لورش العمل في العام 
الماضي لتشمل العديد من الموضوعات الماضي لتشمل العديد من الموضوعات 

مثل: سبل اقتصاد الهيدروجين، وفرص تجارة مثل: سبل اقتصاد الهيدروجين، وفرص تجارة 
الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون 

الخليجي، وتعزيز أسواق الكهرباء في دول الخليجي، وتعزيز أسواق الكهرباء في دول 
مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، وتحوالت الطاقة األوسط وشمال إفريقيا، وتحوالت الطاقة 
العالمية، وإمكانات أسواق الغاز في الهند، العالمية، وإمكانات أسواق الغاز في الهند، 

وسبل النمو األخضر.وسبل النمو األخضر.

تحليالت البياناتتحليالت البيانات

  
تحليالت البيانات هي إصدار قصير يوضح تحليالت البيانات هي إصدار قصير يوضح 

واقع البيانات التي تظهر التغيرات الحديثة واقع البيانات التي تظهر التغيرات الحديثة 
التجاهات البيانات حول الموضوعات المتعلقة التجاهات البيانات حول الموضوعات المتعلقة 

بالطاقة واالقتصاد والبيئة. كما أنه يعرض بالطاقة واالقتصاد والبيئة. كما أنه يعرض 
اتجاهات البيانات ويحث المستخدمين على اتجاهات البيانات ويحث المستخدمين على 
استخدام بوابة كابسارك المفتوحة لبيانات استخدام بوابة كابسارك المفتوحة لبيانات 
الطاقة، إذ تتضمن التحليالت رابًطا لتحميل الطاقة، إذ تتضمن التحليالت رابًطا لتحميل 
البيانات المفتوحة الموجودة التي تدعمها البيانات المفتوحة الموجودة التي تدعمها 

وتعكس وجهات نظر كابسارك باعتباره مقًرا وتعكس وجهات نظر كابسارك باعتباره مقًرا 
لخبرات بيانات الطاقة. نشرنا قرابة لخبرات بيانات الطاقة. نشرنا قرابة 1818 إصدارًا  إصدارًا 

من تحليالت البيانات لتناول أهم موضوعات من تحليالت البيانات لتناول أهم موضوعات 
اقتصاديات الطاقة في المملكة والعالم.اقتصاديات الطاقة في المملكة والعالم.

التقاريرالتقارير

ينشر المركز كل ثالثة أشهر تقريًرا خاًصا ينشر المركز كل ثالثة أشهر تقريًرا خاًصا 
بعنوان “تنبؤات كابسارك ألسواق النفط”، بعنوان “تنبؤات كابسارك ألسواق النفط”، 

حيث يقدم نظرة عامة شاملة على أساسيات حيث يقدم نظرة عامة شاملة على أساسيات 
أسواق النفط العالمية، بما في ذلك الموازنة أسواق النفط العالمية، بما في ذلك الموازنة 
بين العرض والطلب، ومخزونات النفط الخام بين العرض والطلب، ومخزونات النفط الخام 

في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
وتقييمات المخاطر، ونسبة الثقة في أسعار وتقييمات المخاطر، ونسبة الثقة في أسعار 
نفط برنت الخام بناًء على تحليالت الباحثين.نفط برنت الخام بناًء على تحليالت الباحثين.
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التعليقاتالتعليقات

التعليق هو ورقة تعكس رؤى بحثية قصيرة التعليق هو ورقة تعكس رؤى بحثية قصيرة 
ومتوسطة األجل. في عام ومتوسطة األجل. في عام 20202020 أصدرنا  أصدرنا 

1919 ورقة بحثية تعبر عن آراء الباحثين في  ورقة بحثية تعبر عن آراء الباحثين في 
كابسارك.كابسارك.

أوراق المناقشةأوراق المناقشة

ورقة المناقشة هي سياسات مكتوبة لعرض ورقة المناقشة هي سياسات مكتوبة لعرض 
نتائج البحث. وهي تشبه األوراق األكاديمية في نتائج البحث. وهي تشبه األوراق األكاديمية في 

هيكلها إال أنها مكتوبة لفئة أوسع تشمل هيكلها إال أنها مكتوبة لفئة أوسع تشمل 
صناع السياسات. نشرنا صناع السياسات. نشرنا 2929 دراسة لتقديم  دراسة لتقديم 

الرؤى والتوصيات لتحقيق أمن وتحوالت الرؤى والتوصيات لتحقيق أمن وتحوالت 
الطاقة.الطاقة.

رؤية على األحداثرؤية على األحداث

رؤية على األحداث هي ورقة قصيرة حول رؤية على األحداث هي ورقة قصيرة حول 
أحدث األخبار أو الفعاليات المتعلقة بالطاقة أحدث األخبار أو الفعاليات المتعلقة بالطاقة 

واالقتصاد والبيئة والسياسات. خالل عام واالقتصاد والبيئة والسياسات. خالل عام 
20202020 نشرنا  نشرنا 2929 ورقة بحثية تركز على أثر  ورقة بحثية تركز على أثر 

فيروس كورونا المستجد )كوفيدفيروس كورونا المستجد )كوفيد- - 1919( على ( على 
العديد من موضوعات الطاقة واالقتصاد، مثل العديد من موضوعات الطاقة واالقتصاد، مثل 
النقل والنفط والبنزين والتوظيف واستهالك النقل والنفط والبنزين والتوظيف واستهالك 

الكهرباء.الكهرباء.
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أدوات وبيانات كابسارك

أطلق كابسارك بوابة بيانات مفتوحة لعامة أطلق كابسارك بوابة بيانات مفتوحة لعامة 
الناس في عام الناس في عام 20162016؛ لتقييم أثر سياسات ؛ لتقييم أثر سياسات 
اقتصاديات الطاقة والتنبؤ بالمستقبل، وقد اقتصاديات الطاقة والتنبؤ بالمستقبل، وقد 

بلغت قرابة بلغت قرابة 14001400 مجموعة بيانات عامة.  مجموعة بيانات عامة. 
صممت البوابة لتمكين المستخدمين من صممت البوابة لتمكين المستخدمين من 

فهم الطاقة واالقتصاد والبيئة على نحو فهم الطاقة واالقتصاد والبيئة على نحو 
أفضل.أفضل.

تتوفر بيانات اقتصاديات الطاقة بصيغة جاهزة تتوفر بيانات اقتصاديات الطاقة بصيغة جاهزة 
مقروءة آلًيا. وتصنف مجموعة البيانات إلى مقروءة آلًيا. وتصنف مجموعة البيانات إلى 

1616 موضوًعا، لتمثيل القطاعات كثيفة  موضوًعا، لتمثيل القطاعات كثيفة 
االستخدام للطاقة واالقتصاد ككل. وتجمع االستخدام للطاقة واالقتصاد ككل. وتجمع 
من أكثر من من أكثر من 230230 مصدرًا وتغطي أكثر من  مصدرًا وتغطي أكثر من 

3030 دولة. حتى اآلن، تم تحميل أكثر من  دولة. حتى اآلن، تم تحميل أكثر من 88  
ماليين من مجموعة البيانات. نطور األدوات ماليين من مجموعة البيانات. نطور األدوات 

والنماذج إلبالغ ومساعدة صناع السياسات في والنماذج إلبالغ ومساعدة صناع السياسات في 
اتخاذ القرارات المدروسة.اتخاذ القرارات المدروسة.

بياناتنا وأدواتنا مهمة في عرض بياناتنا وأدواتنا مهمة في عرض 
السيناريوهات، وفهم ما يغير حياتنا، والقوى السيناريوهات، وفهم ما يغير حياتنا، والقوى 

المحركة ألسواق الطاقة.المحركة ألسواق الطاقة.
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استكشف مواضيع حلقات العمل االفتراضية استكشف مواضيع حلقات العمل االفتراضية 
من خالل تصفح الصفحة الخاصة باألخبار من خالل تصفح الصفحة الخاصة باألخبار 

والفعاليات:والفعاليات:

•• مراجعة أمن الغاز العالمي وتنبؤات أسعار   مراجعة أمن الغاز العالمي وتنبؤات أسعار  
   أسواق الغاز   أسواق الغاز

•• البيانات المفتوحة القتصاديات الطاقة  البيانات المفتوحة القتصاديات الطاقة 
   وشفافيتها وأدوات ونماذج السياسات   وشفافيتها وأدوات ونماذج السياسات

•• البيانات المفتوحة للطاقة وشفافيتها  البيانات المفتوحة للطاقة وشفافيتها 
   وأدوات ونماذج السياسات   وأدوات ونماذج السياسات

•• األدوار المستقبلية لمشغلي النظام في  األدوار المستقبلية لمشغلي النظام في 
   تسهيل تحوالت الطاقة وتحسين استخدام    تسهيل تحوالت الطاقة وتحسين استخدام 

   الطاقة المتجددة   الطاقة المتجددة

 على الرغم من تحديات فيروس كورونا  على الرغم من تحديات فيروس كورونا 
المستجد وإجراءات التباعد االجتماعي، المستجد وإجراءات التباعد االجتماعي، 
استمرت فعالياتنا خالل هذا الوقت غير استمرت فعالياتنا خالل هذا الوقت غير 

المسبوق. نظمنا في األشهر الثالثة الماضية المسبوق. نظمنا في األشهر الثالثة الماضية 
أكثر من ثالث لقاءات افتراضية، وشاركنا في أكثر من ثالث لقاءات افتراضية، وشاركنا في 
استضافة حلقتي عمل افتراضيتين سلطتا استضافة حلقتي عمل افتراضيتين سلطتا 

الضوء على موضوع قضايا الطاقة.الضوء على موضوع قضايا الطاقة.

توقعنا خالل هذه السلسلة تنبؤات أسواق توقعنا خالل هذه السلسلة تنبؤات أسواق 
الغاز العالمية، وناقشنا تطوير النظام الغاز العالمية، وناقشنا تطوير النظام 
البيئي للبيانات المفتوحة القتصاديات البيئي للبيانات المفتوحة القتصاديات 

الطاقة، وفكرنا في تحسين استخدام الطاقة الطاقة، وفكرنا في تحسين استخدام الطاقة 
المتجددة.المتجددة.

وتعد ورش العمل التي نقيمها في وتعد ورش العمل التي نقيمها في 
المركز منصة تشاركية تفاعلية تجمع بين المركز منصة تشاركية تفاعلية تجمع بين 

المعنيين والخبراء والمتخصصين في الطاقة المعنيين والخبراء والمتخصصين في الطاقة 
واالقتصاد، إذ يتعاون المركز مع عدد من واالقتصاد، إذ يتعاون المركز مع عدد من 

مراكز األبحاث العالمية ومنظمات السياسات مراكز األبحاث العالمية ومنظمات السياسات 
العامة والمؤسسات الحكومية والصناعية العامة والمؤسسات الحكومية والصناعية 
لتبادل المعرفة والتحليالت والتوصيات التي لتبادل المعرفة والتحليالت والتوصيات التي 

تهدف إلى تحسين رفاهية المجتمعات محلًيا تهدف إلى تحسين رفاهية المجتمعات محلًيا 
وعالمًيا.وعالمًيا.

 سلسلة  لقاءات كابسارك
االفتراضية للطاقة

https://www.kapsarc.org/ar/news/kapsarc-holds-a-webinar-on-the-implications-of-the-covid-19-crisis-in-the-arab-region/
https://www.kapsarc.org/news/a-webinar-pondering-the-impact-of-covid-19-on-the-global-gas-market-for-the-next-two-years/
https://www.kapsarc.org/news/a-webinar-pondering-the-impact-of-covid-19-on-the-global-gas-market-for-the-next-two-years/
https://www.kapsarc.org/news/a-webinar-pondering-the-impact-of-covid-19-on-the-global-gas-market-for-the-next-two-years/
https://www.kapsarc.org/ar/news/kapsarc-develops-vision-2030-dynamic-input-output-tool-to-enhance-the-deliverables-of-the-future-vision/
https://www.kapsarc.org/news/a-webinar-highlighting-the-best-practices-of-data-energy-economics-models-management-in-saudi-arabia/
https://www.kapsarc.org/news/a-webinar-highlighting-the-best-practices-of-data-energy-economics-models-management-in-saudi-arabia/
https://www.kapsarc.org/news/a-webinar-highlighting-the-best-practices-of-data-energy-economics-models-management-in-saudi-arabia/
https://www.kapsarc.org/ar/news/kapsarc-webinar-discusses-opportunities-to-develop-natural-gas-grids-in-the-gcc/
https://www.kapsarc.org/news/a-co-hosted-webinar-with-ief-to-promote-energy-open-data-models-and-tools/
https://www.kapsarc.org/news/a-co-hosted-webinar-with-ief-to-promote-energy-open-data-models-and-tools/
https://www.kapsarc.org/news/a-co-hosted-webinar-with-ief-to-promote-energy-open-data-models-and-tools/
https://www.kapsarc.org/news/a-joint-webinar-with-the-eu-gcc-addressed-the-role-of-transmission-system-operators/
https://www.kapsarc.org/news/a-joint-webinar-with-the-eu-gcc-addressed-the-role-of-transmission-system-operators/
https://www.kapsarc.org/news/a-joint-webinar-with-the-eu-gcc-addressed-the-role-of-transmission-system-operators/
https://www.kapsarc.org/news/a-joint-webinar-with-the-eu-gcc-addressed-the-role-of-transmission-system-operators/
https://www.kapsarc.org/news/a-joint-webinar-with-the-eu-gcc-addressed-the-role-of-transmission-system-operators/
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دليل االقتصاد الدائري للكربون

دور كابسارك في إنتاج دليل االقتصاد الدائري دور كابسارك في إنتاج دليل االقتصاد الدائري 
للكربونللكربون

ضمن رئاسة المملكة العربية السعودية ضمن رئاسة المملكة العربية السعودية 
لمجموعة العشرين، كانت المملكة سباقة لمجموعة العشرين، كانت المملكة سباقة 
في مفهوم االقتصاد الدائري للكربون. وفي في مفهوم االقتصاد الدائري للكربون. وفي 

أعقاب البيان الختامي لوزراء الطاقة في أعقاب البيان الختامي لوزراء الطاقة في 
مجموعة العشرين، دعم قادة المجموعة مجموعة العشرين، دعم قادة المجموعة 

إطار عمل اإلستراتيجيات األربع لالقتصاد الدائري إطار عمل اإلستراتيجيات األربع لالقتصاد الدائري 
للكربون )الخفض، وإعادة االستخدام، وإعادة للكربون )الخفض، وإعادة االستخدام، وإعادة 

التدوير، واإلزالة(.التدوير، واإلزالة(.
  

في سبتمبر في سبتمبر 20202020، نظم اجتماع وزراء الطاقة ، نظم اجتماع وزراء الطاقة 
لمجموعة العشرين وعقد تحت رئاسة لمجموعة العشرين وعقد تحت رئاسة 

المملكة العربية السعودية لمجموعة المملكة العربية السعودية لمجموعة 
العشرين، وأثني فيه على دور مركز العشرين، وأثني فيه على دور مركز 

الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية 
)كابسارك( في تقديم دليل االقتصاد الدائري )كابسارك( في تقديم دليل االقتصاد الدائري 

للكربون بالتعاون مع العديد من المنظمات للكربون بالتعاون مع العديد من المنظمات 
الدولية: الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية: الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة 

النووية، والمعهد العالمي الحتجاز الكربون النووية، والمعهد العالمي الحتجاز الكربون 
وتخزينه، ومنظمة التعاون االقتصادي وتخزينه، ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.والتنمية.
  

في هذا اإلطار يمكن خفض انبعاثات الكربون في هذا اإلطار يمكن خفض انبعاثات الكربون 
من خالل كفاءة الطاقة، إما أن يعاد تدويرها من خالل كفاءة الطاقة، إما أن يعاد تدويرها 

من خالل دورة الكربون الطبيعية بالطاقة من خالل دورة الكربون الطبيعية بالطاقة 
الحيوية، وإما أن يعاد استخدامها كونها الحيوية، وإما أن يعاد استخدامها كونها 

مدخالً للمواد الكيميائية وأنواع الوقود، وإما مدخالً للمواد الكيميائية وأنواع الوقود، وإما 
أن تزال وتخزن في التكوينات الجيولوجية. أن تزال وتخزن في التكوينات الجيولوجية. 

شاهد شاهد الفيديوالفيديو الستكشاف المزيد حول  الستكشاف المزيد حول 
كيفية حماية الكوكب.كيفية حماية الكوكب.

االقتصاد الدائري للكربون هو نهج متكامل االقتصاد الدائري للكربون هو نهج متكامل 
وشامل نحو أنظمة الطاقة األكثر شموالً وشامل نحو أنظمة الطاقة األكثر شموالً 

ومرونة واستدامة ومالءمة للمناخ، وهو الذي ومرونة واستدامة ومالءمة للمناخ، وهو الذي 
يدعم ويمكن التنمية المستدامة. كما يدعم ويمكن التنمية المستدامة. كما 

أنه يشجع البلدان على االستفادة من جميع أنه يشجع البلدان على االستفادة من جميع 
التقنيات، وأنواع الطاقة، وفرص التخفيف، وفًقا التقنيات، وأنواع الطاقة، وفرص التخفيف، وفًقا 

لتوافر الموارد واالقتصاد والظروف الوطنية.لتوافر الموارد واالقتصاد والظروف الوطنية.

ويصف دليل االقتصاد الدائري للكربون الجوانب ويصف دليل االقتصاد الدائري للكربون الجوانب 
الرئيسة لنهج اإلستراتيجيات األربع إلدارة انبعاثات الرئيسة لنهج اإلستراتيجيات األربع إلدارة انبعاثات 

الكربون: الخفض، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير، الكربون: الخفض، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير، 
واإلزالة. ويوفر الموقع إمكانية استعراض االقتصاد واإلزالة. ويوفر الموقع إمكانية استعراض االقتصاد 

الدائري للكربون الذي يسمح للمستخدمين الدائري للكربون الذي يسمح للمستخدمين 
باستكشاف كيفية تطور نظام إدارة الطاقة باستكشاف كيفية تطور نظام إدارة الطاقة 
والكربون حتى عام والكربون حتى عام 20502050 ضمن إطار عمل  ضمن إطار عمل 

االقتصاد الدائري للكربون، وسيكون بمثابة منصة االقتصاد الدائري للكربون، وسيكون بمثابة منصة 
معرفية وعالمية لالقتصاد الدائري للكربون.معرفية وعالمية لالقتصاد الدائري للكربون.

استكشف المزيد حول كيفية حماية الكوكب استكشف المزيد حول كيفية حماية الكوكب 
من خالل زيارة موقع االقتصاد الدائري للكربون من خالل زيارة موقع االقتصاد الدائري للكربون هناهنا..

https://twitter.com/KAPSARC/status/1373623752148332545?s=20
https://www.cceguide.org
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ُعقدت قمة مجموعة الفكر )ُعقدت قمة مجموعة الفكر )T20T20( في ( في 
3131 أكتوبر و أكتوبر و11 نوفمبر من أجل إيجاد حلول  نوفمبر من أجل إيجاد حلول 

للقضايا مثل المناخ والطاقة، والهجرة، للقضايا مثل المناخ والطاقة، والهجرة، 
واالبتكار والتكنولوجيا، والتنمية االقتصادية، واالبتكار والتكنولوجيا، والتنمية االقتصادية، 

واألمن الغذائي. واختتمت بتسليم البيان واألمن الغذائي. واختتمت بتسليم البيان 
الختامي لمجموعة الفكر )الختامي لمجموعة الفكر )T20T20( افتراضيًا ( افتراضيًا 

إلى وزير الخارجية األمير فيصل بن فرحان بن إلى وزير الخارجية األمير فيصل بن فرحان بن 
عبداهلل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين عبداهلل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان.الملك سلمان.

تضمن البيان الختامي تضمن البيان الختامي 3232 توصية مصنفة  توصية مصنفة 
في سبع فئات رفيعة المستوى، تسعى في سبع فئات رفيعة المستوى، تسعى 

كل منها إلى تشكيل مستقبل مستدام. كل منها إلى تشكيل مستقبل مستدام. 
من األمثلة على توصيات البيان الختامي من األمثلة على توصيات البيان الختامي 

لمجموعة الفكر )لمجموعة الفكر )T20T20(: التشديد على (: التشديد على 
ضرورة تعزيز التضامن العالمي والتعددية ضرورة تعزيز التضامن العالمي والتعددية 

لمكافحة جائحة كوفيدلمكافحة جائحة كوفيد--1919 والصدمات  والصدمات 
المستقبلية، وتحسين التعاون بين أعضاء المستقبلية، وتحسين التعاون بين أعضاء 

مجموعة العشرين والدول غير األعضاء، مجموعة العشرين والدول غير األعضاء، 
وإصالح الحوكمة، وتحسين المهام الرئيسة وإصالح الحوكمة، وتحسين المهام الرئيسة 

لمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز أطر العمل لمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز أطر العمل 
المبتكرة لسد فجوة االستثمار من أجل بنية المبتكرة لسد فجوة االستثمار من أجل بنية 

تحتية مرنة ومستدامة.تحتية مرنة ومستدامة.

أصبحت قمة مجموعة الفكر )أصبحت قمة مجموعة الفكر )T20T20( األولى ( األولى 
من بين قمم مجموعة الفكر )من بين قمم مجموعة الفكر )T20T20( السابقة ( السابقة 
التي تسجل هذا العدد الكبير من ملخصات التي تسجل هذا العدد الكبير من ملخصات 

السياسات المنشورة، فقد بلغت السياسات المنشورة، فقد بلغت 146146  
ملخصًا بحثيًا من ملخصًا بحثيًا من 678678 مؤلفًا يعملون في  مؤلفًا يعملون في 
464464 مؤسسة بحثية في  مؤسسة بحثية في 6262 دولة، مقارنة بـ  دولة، مقارنة بـ 

8080 ملخصًا سياسيًا منشورًا في األرجنتين و  ملخصًا سياسيًا منشورًا في األرجنتين و 
104104 في اليابان. في اليابان.

خالل العام الماضي، قاد مركز الملك عبداهلل خالل العام الماضي، قاد مركز الملك عبداهلل 
للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك( للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك( 

ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية المجموعة المشاركة التي كانت اإلسالمية المجموعة المشاركة التي كانت 

بمنزلة “بنك األفكار” لمجموعة العشرين، بمنزلة “بنك األفكار” لمجموعة العشرين، 
حيث عقدت تحت رئاسة المملكة العربية حيث عقدت تحت رئاسة المملكة العربية 

.).)T20T20( السعودية: مجموعة الفكر )السعودية: مجموعة الفكر

مجموعة الفكر )مجموعة الفكر )T20T20( مسؤولة عن التواصل ( مسؤولة عن التواصل 
والتعاون مع مراكز البحوث اإلقليمية والتعاون مع مراكز البحوث اإلقليمية 
والدولية إلنتاج بيان ختامي يهدف إلى والدولية إلنتاج بيان ختامي يهدف إلى 

تشكيل مستقبل يعمه الرخاء واالستدامة تشكيل مستقبل يعمه الرخاء واالستدامة 
والشمول العالمي. على الرغم من الفترة والشمول العالمي. على الرغم من الفترة 

غير المسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا 
 ) )T20T20( المستجد، نجحت مجموعة الفكر )المستجد، نجحت مجموعة الفكر
في وضع السياسات والتوصيات افتراضًيا في وضع السياسات والتوصيات افتراضًيا 

لينظر فيها قادة مجموعة العشرين في قمة لينظر فيها قادة مجموعة العشرين في قمة 
مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض 

بتاريخ بتاريخ 21-2122-22 نوفمبر. نوفمبر.

ضمن إصدار البيان الختامي لمجموعة الفكر ضمن إصدار البيان الختامي لمجموعة الفكر 
))T20T20(، أطلقت المجموعة موسم قمة (، أطلقت المجموعة موسم قمة 

مجموعة الفكر )مجموعة الفكر )T20T20( الذي تضمن ( الذي تضمن 1111 حلقة  حلقة 
افتراضية لمناقشة الموضوعات والتوصيات افتراضية لمناقشة الموضوعات والتوصيات 

الرئيسة التي طورتها فرق العمل في الرئيسة التي طورتها فرق العمل في 
مجموعة الفكر )مجموعة الفكر )T20T20( في المملكة العربية ( في المملكة العربية 

السعودية خالل السنة. قدمت الحلقات السعودية خالل السنة. قدمت الحلقات 
االفتراضية الرؤى والحلول للقضايا العالمية، االفتراضية الرؤى والحلول للقضايا العالمية، 

وجمعت خبراء محليين ودوليين والعديد من وجمعت خبراء محليين ودوليين والعديد من 
منظمات المجتمع المدني.منظمات المجتمع المدني.

)T20( قصة البيان الختامي لمجموعة الفكر



كابسارك في األخباركابسارك في األخبار  16  |  

كابسارك في األخبار

كان العام الماضي استباقًيا بالنسبة لنا في كان العام الماضي استباقًيا بالنسبة لنا في 
وسائل اإلعالم المحلية والعالمية. فقد حظينا وسائل اإلعالم المحلية والعالمية. فقد حظينا 

بالكثير من التغطية اإلعالمية واالهتمام بالكثير من التغطية اإلعالمية واالهتمام 
الكبير من وسائل اإلعالم.الكبير من وسائل اإلعالم.

خالل عام خالل عام 20202020، اختارتنا وسائل اإلعالم الدولية ، اختارتنا وسائل اإلعالم الدولية 
الرائدة، وذكرتنا في أكثر من الرائدة، وذكرتنا في أكثر من 100100 خبر وتقرير  خبر وتقرير 

تلفزيوني ونشرة إعالمية.تلفزيوني ونشرة إعالمية.

نضع لكم على بعض ما كتب عنا:نضع لكم على بعض ما كتب عنا:

يقدم “كابسارك” رؤية جديدة 
للتخفيف من آثار تغير المناخ

من مصدري النفط

تواءم التقرير مع هدف كابسارك المتمثل تواءم التقرير مع هدف كابسارك المتمثل 
في دراسة التغيرات في صناعة النفط والغاز في دراسة التغيرات في صناعة النفط والغاز 
والطاقة المتجددة، وحدد الخيارات لسياسات والطاقة المتجددة، وحدد الخيارات لسياسات 

المناخ من جانب العرض، ونظر في كيف المناخ من جانب العرض، ونظر في كيف 
يمكن لهذه السياسات أن تدعم منتجي يمكن لهذه السياسات أن تدعم منتجي 

الوقود األحفوري في وضع نهج استباقية الوقود األحفوري في وضع نهج استباقية 
وتقدمية للتخفيف من آثار تغير المناخ.وتقدمية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

أشارت الدراسة التي كتبها باحثا كابسارك أشارت الدراسة التي كتبها باحثا كابسارك 
)باول زكور، ووولفجانج هيديج( إلى أن )باول زكور، ووولفجانج هيديج( إلى أن 

السياسات واألدوات الجديدة يمكن أن تسمح السياسات واألدوات الجديدة يمكن أن تسمح 
لمصدري النفط بإدارة آثار تغير المناخ التي لمصدري النفط بإدارة آثار تغير المناخ التي 

تسببها منتجاتهم بطرق يمكن أن تساعد تسببها منتجاتهم بطرق يمكن أن تساعد 
في الحفاظ على دورهم في عالم منخفض في الحفاظ على دورهم في عالم منخفض 

الكربون.الكربون.

تحلل دراسة لـ “كابسارك” الطلب 
اإلقليمي على الكهرباء بعد إصالح 

أسعار الطاقة

سلط التقرير الضوء على دراسة تعد األولى سلط التقرير الضوء على دراسة تعد األولى 
من نوعها أصدرها كابسارك، وهي تحلل من نوعها أصدرها كابسارك، وهي تحلل 

الطلب اإلقليمي على الكهرباء في المملكة الطلب اإلقليمي على الكهرباء في المملكة 
بعد إصالح أسعار الطاقة، التي نفذت على بعد إصالح أسعار الطاقة، التي نفذت على 

مرحلتين في عامي مرحلتين في عامي 20162016 و و20182018..

وبينت الدراسة التي نشرها باحثو المركز وبينت الدراسة التي نشرها باحثو المركز 
)جيهن ميكايلوف، وعبداإلله درندري، وريان )جيهن ميكايلوف، وعبداإلله درندري، وريان 

اليماني، وفخري حاسانوف، وحاتم العطوي( اليماني، وفخري حاسانوف، وحاتم العطوي( 
أن الطلب على الكهرباء السكنية يحدد من أن الطلب على الكهرباء السكنية يحدد من 

خالل مجموعة متنوعة من المحركات الكلية خالل مجموعة متنوعة من المحركات الكلية 
والمفصلة، إذ يمكن أن تختلف من منطقة والمفصلة، إذ يمكن أن تختلف من منطقة 

إلى أخرى. تشمل هذه المحركات تركيز إلى أخرى. تشمل هذه المحركات تركيز 
السوق، والثروة اإلقليمية، والسكان، والدخل.السوق، والثروة اإلقليمية، والسكان، والدخل.

يضع انهيار النفط أوبك+ على يضع انهيار النفط أوبك+ على 
المحك بعد موسكو، والرياض المحك بعد موسكو، والرياض 

تخطئ في التقدير تخطئ في التقدير 

ركز هذا التقرير على إحدى إصداراتنا من رؤية ركز هذا التقرير على إحدى إصداراتنا من رؤية 
على األحداث، التي ناقشت أهمية أوبك في على األحداث، التي ناقشت أهمية أوبك في 

استقرار أسواق النفط وأسعاره.استقرار أسواق النفط وأسعاره.

https://saudigazette.com.sa/article/600073/BUSINESS/KAPSARC-offers-a-new-vision-for-ambitious-climate-change-mitigation-by-oil-exporters
https://saudigazette.com.sa/article/600073/BUSINESS/KAPSARC-offers-a-new-vision-for-ambitious-climate-change-mitigation-by-oil-exporters
https://saudigazette.com.sa/article/600073/BUSINESS/KAPSARC-offers-a-new-vision-for-ambitious-climate-change-mitigation-by-oil-exporters
https://saudigazette.com.sa/article/600073/BUSINESS/KAPSARC-offers-a-new-vision-for-ambitious-climate-change-mitigation-by-oil-exporters
https://english.aawsat.com/home/article/2585391/kapsarc-study-analyzes-regional-electricity-demand-after-energy-price-reform
https://english.aawsat.com/home/article/2585391/kapsarc-study-analyzes-regional-electricity-demand-after-energy-price-reform
https://www.alwatan.com.sa/article/1051481
https://english.aawsat.com/home/article/2585391/kapsarc-study-analyzes-regional-electricity-demand-after-energy-price-reform
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-saudi-russia-miscalculatio/oil-crash-poses-severe-test-for-opec-after-moscow-riyadh-miscalculate-idUSKBN21K35F
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-saudi-russia-miscalculatio/oil-crash-poses-severe-test-for-opec-after-moscow-riyadh-miscalculate-idUSKBN21K35F
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-saudi-russia-miscalculatio/oil-crash-poses-severe-test-for-opec-after-moscow-riyadh-miscalculate-idUSKBN21K35F
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-saudi-russia-miscalculatio/oil-crash-poses-severe-test-for-opec-after-moscow-riyadh-miscalculate-idUSKBN21K35F
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تجني المملكة العربية السعودية 
ثمار التكنولوجيا الموفرة للغاز

استكشف الخبر التعليق األخير لكابسارك استكشف الخبر التعليق األخير لكابسارك 
بعنوان “تجربة المملكة العربية السعودية بعنوان “تجربة المملكة العربية السعودية 
في تدابير التخفيف من إحراق الغازات”، من في تدابير التخفيف من إحراق الغازات”، من 

تأليف باحث المركز ماجد السويلم. ركز تأليف باحث المركز ماجد السويلم. ركز 
الخبر على فوائد تكنولوجيا الغاز المتقدمة الخبر على فوائد تكنولوجيا الغاز المتقدمة 

 ) )MGSMGS( مثل نظام التشغيل الرئيس للغاز )مثل نظام التشغيل الرئيس للغاز
في المملكة، حيث عملت على توفير أكثر في المملكة، حيث عملت على توفير أكثر 

من من 1818 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز  مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز 
في عام في عام 20182018، األمر الذي ساعد على تلبية ، األمر الذي ساعد على تلبية 

الطلب المتزايد على الطاقة.الطلب المتزايد على الطاقة.

وزراء الطاقة في مجموعة 
العشرين يثنون على دور 

“كابسارك” في وضع دليل 
لالقتصاد الدائري للكربون

سلط الخبر الضوء على العمل الذي قاده سلط الخبر الضوء على العمل الذي قاده 
كابسارك والمساهمات القيمة من مختلف كابسارك والمساهمات القيمة من مختلف 
المنظمات الدولية )الوكالة الدولية للطاقة، المنظمات الدولية )الوكالة الدولية للطاقة، 
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة 
الطاقة النووية، ومنظمة التعاون االقتصادي الطاقة النووية، ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، والمعهد العالمي الحتجاز الكربون والتنمية، والمعهد العالمي الحتجاز الكربون 
وتخزينه( في إنتاج إطار عمل االقتصاد الدائري وتخزينه( في إنتاج إطار عمل االقتصاد الدائري 

للكربون وإستراتيجياته األربع، بالتعاون مع للكربون وإستراتيجياته األربع، بالتعاون مع 
المنظمات الدولية الخمس.المنظمات الدولية الخمس.

تنشئ مجموعة العشرين منصة 
لالقتصاد الدائري للكربون

نعلم أن االقتصاد الدائري للكربون هو نهج نعلم أن االقتصاد الدائري للكربون هو نهج 
متكامل وشامل نحو أنظمة الطاقة األكثر متكامل وشامل نحو أنظمة الطاقة األكثر 

شموالً ومرونة واستدامة ومالءمة للمناخ، شموالً ومرونة واستدامة ومالءمة للمناخ، 
وهو يدعم التنمية المستدامة ويمكنها. وهو يدعم التنمية المستدامة ويمكنها. 
سلط هذا التقرير الضوء على دورنا الحيوي سلط هذا التقرير الضوء على دورنا الحيوي 
مع شركائنا في إنتاج دليل االقتصاد الدائري مع شركائنا في إنتاج دليل االقتصاد الدائري 

للكربون، ومن أين نبعت فكرته.للكربون، ومن أين نبعت فكرته.

https://www.arabnews.com/node/1747506/business-economy
https://www.alwatan.com.sa/article/1051481
https://www.arabnews.com/node/1747506/business-economy
https://www.arabnews.com/node/1744181/corporate-news
https://www.arabnews.com/node/1744181/corporate-news
https://www.arabnews.com/node/1744181/corporate-news
https://www.arabnews.com/node/1744181/corporate-news
https://www.arabnews.com/node/1744181/corporate-news
https://www.arabnews.com/node/1759851
https://www.arabnews.com/node/1759851
https://www.arabnews.com/node/1759851


لالستفسار نرجو التواصل مع إدارتنا لالستفسار نرجو التواصل مع إدارتنا اإلعالميةاإلعالمية
على العنوان البريدي اآلتيعلى العنوان البريدي اآلتي::
media@KAPSARC.org

  لمعرفة كل مستجداتنا تابعونا على القنوات اآلتيةلمعرفة كل مستجداتنا تابعونا على القنوات اآلتية::

https://www.instagram.com/kapsarc/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFOAvGDGK4fKAAAAXHHljwgc04ZejJDWZGl3Ghe4lsiLHltXwQySk9h2gGJHNHenDFLEV3Jx5ViF1C2JoQZM5Sq9oyfjqjXieEel3fJcpux8BtM2P4CRtoRAscfyIHdtjgNiso=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkapsarc
https://www.kapsarc.org
https://twitter.com/KAPSARC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://soundcloud.com/kapsarc

