
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
مركز الملك عبدهللا للدراسات 

 والبحوث البترولیة
 (كابسارك)

 



 

 

 
 

 
 عن المركز

للسیاسات العامة ومؤسسات صناعیة یجري المركز بحوثًا مستقلة ویطرح رؤى وأفكاًرا بالتعاون مع مراكز بحوث دولیة ومنظمات 
یركز على إیجاد سبل لالستخدام األكثر كفاءة وفعالیة للطاقة وتمھید الطریق لتحقیق تقدم اقتصادي واجتماعي في المنطقة و وحكومیة.

 والعالم باسره.

 

 تنارسال
ً تعزیز فھم اقتصادیات الطاقة والعمل قناةً للحوار لتمھید الطریق للوصول لرفاھیة المج  .تمعات محلیاً وعالمیا

 

 أبحاثنا
تندرج المشاریع البحثیة للمركز تحت تسع مبادرات بحثیة تتناول العدید من المواضیع الھامة كمستقبل أسواق النفط العالمیة وسیاسات 

 تغیر المناخ. وتھدف ھذه المشاریع والمبادرات إلنتاج رؤى وأفكار تفید شركاءنا. 

نقاش تتطرق لقضایا الطاقة األساسیة أو دراسات معمقة أكثر تفصیالً وتوسعًا. كما یظھر تعاون  تتخذ بحوث المركز شكل أوراق
المركز مع العدید من الجھات من خالل عقد ورش عمل في حول العالم یحضرھا باحثو المركز ومدعوون من مختلف الجھات محلیًا 

 ائج ھذه الورش في الملخصات التي یتیحھا المركز للجمیع.وعالمیًا للبحث في حلول لقضایا اقتصادیات الطاقة. وتنشر نت

 

 ناقیم
 :نضع نصب أعیینا ثالث قیم

 .الناوأعم نااالبتكار واألصالة في أبحاث دمج •
 .المستمر بالكفاءة العالیة والتعاون المشترك النجاحات تحقیق •
 .التأثیر اإلیجابي في المجتمع إحداث أكبر قدر من •

 

 حوكمة المركز
الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولیة مركز مستقل غیر ھادف للربح، ومقره في مدینة الریاض بالمملكة العربیة مركز 

 .2013السعودیة. وأنشئ المركز بموجب قرار من مجلس الوزراء، وافتتحت مرافقھ بالكامل عام 
ربیة السعودیة. ویتیح ذلك للباحثین إجراء بحوث مستقلة تأتي الموارد المالیة للمركز من الوقف الذي خصصتھ حكومة المملكة الع

 .وموضوعیة دون الحاجة للبحث عن التمویل أو التعرض لضغوط الممولین أو المانحین من خارج المركز
مجلس األمناء أعلى سلطة في المركز والمسؤول عن شؤون المركز وسیاساتھ وحوكمتھ. ویرأس المجلس وزیر الطاقة والصناعة 

 .وة المعدنیة ویضم المجلس رئیس المركز وثالثة أعضاء دولیین وثالثة أعضاء سعودیینوالثر
یضم المركز كذلك مجموعة من الخبراء الدولیین في مجال الطاقة یشكلون المجلس االستشاري الدولي الذي یقدم المشورة للمركز 

 .بشأن برامجھ ومشاریعھ البحثیة الجاریة

 

 



 

 

 الجھات المتعاونة
لمركز بعالقاتھ الدولیة الوثیقة  مع عدید من المؤسسات البحثیة والمنظمات السیاسات العامة والحكومات حول العالم. ویتیح یفخر ا

 ذلك للمركز إثراء مخرجاتھ البحثیة بشكل أكبر.

 البحرین -جامعة الخلیج العربي -

 الوالیات المتحدة -مجلس أتالنتا -

 الوالیات المتحدة -مركز الدراسات الدولیة واالستراتیجیة -

 الصین -معھد مؤسسة النفط الوطنیة ألبحاث التقنیة واالقتصاد -

 الصین -مركز النقل المستدام -

 البحرین -"دراسات"مركز  -

 الصین -معھد أبحاث التنمیة -

 المملكة العربیة السعودیة -ھیئة تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج -

 الصین -معھد أبحاث الطاقة -

 المملكة العربیة السعودیة -الكھربائي لدول مجلس التعاون الخلیجيھیئة الربط  -

 المملكة المتحدة -كلیة امبیلایر -

 جامعة خلیفة للعلوم والتقنیة -

 السعودیة العربیة المملكة -والمتجددة الذریة للطاقة عبدهللا الملك مدینة -

 السعودیة العربیة المملكة -والتقنیة للعلوم عبدالعزیز الملك مدینة  -

 الكویت -العلمیة لألبحاث الكویت معھد -

 السعودیة العربیة المملكة -والتخطیط االقتصاد وزارة -

 السعودیة العربیة المملكة -السعودي العربي النقد مؤسسة -

 السعودیة العربیة المملكة -السعودیة أرامكو -

 السعودیة العربیة المملكة -السعودیة الكھرباء شركة -

 السعودیة العربیة المملكة -والمقاییس للمواصفات السعودیة الھیئة -

 الھند -تیري جامعة -

 الھند – والطاقة الموارد معھد -

 الدولي البنك -

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلدارة العلیا

                                       

 

 

 

 

 معناالتواصل 
 قسم اإلعالم

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

  media@kapsarc.orgالبرید اإللكتروني:

 11672الریاض  - 88550ص.ب /  طریق المطار: العنوان
 المملكة العربیة السعودیة

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

 

 أكسل بیریو
 المكلف نائب الرئیس

 لألبحاث

 منصور المنصور
نائب الرئیس للشؤون المالیة 

 واإلداریة

 

 آدم سمینسكي
 الرئیس
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