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شكر وتقدير
يود المؤلفون اإلعراب عن جزيل شكرهم للمهندس /علي الضويلع والدكتور /ساتيش باندي من
قسم المشتري الرئيس في شركة الكهرباء السعودية على دعمهما لوصف اإلصالحات المقترحة
للسوق والمساعدة في معايرة النموذج والمناقشات المتعمقة.

عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إشعار قانوني
حقوق الـتأليف و النشر محفوظة ( )2017لمركز الملك عبدالله للدراسات و البحوث البترولية (المركز).
وال يجوز النسخ أو االقتباس من هذه المادة دون نسبته بشكل واضح و مالئم للمركز.
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النقاط الرئيسة:
تخطط المملكة العربية السعودية إلصالح قطاع توليد
الكهرباء وخصخصته باعتبار ذلك جز ًءا من رؤية المملكة
نموذجا ُيحاكي إعادة هيكلة سوق الكهرباء
 .2030وضعنا
ً
إلى جانب تعديل أسعار الوق ود إلى ما يعادل  3دوالرات
رؤى
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لتقديم ً
تحليلية .فوجدنا ما يلي:
في جميع الســيناريوهات التي ندرســها ،توفر إعادة
هيكلة الســوق المرتبطة بتعديل أســعار الوقود
فائضــا اقتصاد ًيــا إجمال ًيا يزيد عن  4مليارات دوالر.
ً
و ُيعــزى ذلك في الغالب إلى أن المســتهلكين
يدفعــون مبالغ أكثر مقابل ما يســتهلكونه من
كهرباء .ومع ذلك ،إذا انصرفت جميع الشــركات في
ســوق الطاقة إلى النهج التنافســي ،فإن وفورات
الحكومة في دعم الوقود ســتتجاوز الخســارة في
فائــض المســتهلك .وهذا يعني أن هناك فرصة
لتنفيــذ مخطــط تعويضي يخفف من الزيادة في
التكاليف بالنســبة للمستهلك.

هناك -على األقل من الناحية النظرية -مجال للتالعب
باألسعار من جانب الشركات الكبيرة المولدة
للكهرباء؛ وعلى هذا النحو ،فإن القضاء على القوة
السوقية من خالل المنافسة أو التنظيم له أهمية
خاصة في أوقات ذروة الطلب.
وبقدر ما ينعكس الفرق بين التكاليف الحدية
لألحمال الرئيسية وأحمال أوقات الذروة على أسعار
الكهرباء ،يؤدي تعديل أسعار الوقود إلى زيادة القيمة
السوقية لألصول القائمة المملوكة لشركة الكهرباء
السعودية بسبب ارتفاع العائد على القدرة اإلنتاجية.
ويبدو أن ذلك يبرر تعديل أسعار الوقود قبل إعادة
هيكلة السوق من أجل تعظيم اإليرادات الحكومية
من خصخصة األصول القائمة.
ونحن نوضح أن إدخال سوق القدرة االستيعابية
الكهربائية ليس له سوى أثر ضئيل على أسعار
زيادة
الكهرباء أوقات الذروة ،بيد أنه يمكن أن يزيد
ً
كبيرة من هوامش االحتياطي وموثوقية االمدادات.
ً
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ملخص تنفيذي
تخطط المملكة العربية السعودية إلصالح وخصخصة
قطاع توليد الكهرباء باعتباره جز ًءا من رؤيتها لعام .2030
وتبين التجربة الدولية أنها ستواجه تحديين أال وهما:
تحقيق موثوقية كافية في االمدادت الكهربائية خالل
ذروة الطلب والحد من إمكانية التالعب باألسعار من
خالل ممارسة القوة السوقية من قبل الشركات المنتجة
للكهرباء .هذا وقد اضطرت األسواق المعاد هيكلتها
في األميركتين وأوروبا إلى التصدي لهذه القوة السوقية
وإدخال أدوات إضافية في السوق لتحفيز االستثمارات
بالشكل الكافي لتحقيق متطلبات الموثوقية.

ً
فضل عن سيناريوهات تعمل فيها جميع
القوة السوقية،
الشركات في منافسة تامة مع عدم وجود مجال للتالعب
باألسعار.

وجدنا أن القضاء على القوة السوقية من خالل التنافس
أو التنظيم له أهمية خاصة في أوقات ذروة الطلب عندما
جدا وعندما تزيد ارتفاعات
تكون المنافسة
ً
محدودة ً
األسعار من أرباح منتجي األحمال الرئيسية .ومن خالل
تخفيض التكلفة الثابتة للشركات ،السيما بين الشركات
الصغيرة التي تعمل بمعدالت استخدام منخفضة ،يمكن
لسوق القدرة االستيعابية أن تعزز المنافسة بين كبرى
وفي سبيل تقديم رؤى تحليلية ،طورنا
ً
نموذجا يحاكي إعادة شركات التوليد وأن تخفض من أسعار الكهرباء خالل
هيكلة سوق الكهرباء .حيث نفترض أن أصول الشركة
فترات ذروة الطلب على الكهرباء.
السعودية للكهرباء الخاصة بتوليد الكهرباء غير مجمعة
حرر فيها
وموزعة بالتساوي على أربع شركات توليد جديدة .ويتضمن ويلخص الجدول  1نتائج ثالثة سيناريوهات ُت َ
أسعار الوقود جزئ ًيا إلى مكافئ طاقة يساوي  3دوالرات
سوقا
سوقا للكهرباء وفي بعض السيناريوهات
النموذج
ً
ً
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .و ُتمثل القيم الواردة
للقدرة االستيعابية الكهربائية ( )Capacity Marketبحيث
تمتلك كل منها آلية تسعير نطاقي في أربعة مناطق تشغيل .بين قوسين الفرق في النسبة المئوية من سيناريو الحالة
المعتادة .في السيناريوين األولين ،ال يوجد سوى سوق
كما يتضمن النموذج إمكانية دخول شركات جدد ومشغل
لنظام النقل الذي يدير شبكة الكهرباء باإلضافة إلى مشت ٍر للطاقة (فال يوجد سوق للقدرة االستيعابية) ،وتتصرف
رئيس يصمم ويدير مزادات القدرات االستيعابية والكهرباء .جميع الشركات بشكل تنافسي في سيناريو سوق الطاقة
ً
فضل عن المراجحين ( )Arbitrageursالذين يشترون
التنافسي ،في حين ُتمارس كبرى شركات التوليد القوة
الكهرباء ويبيعونها مما يقضي على اختالفات األسعار بين السوقية في سيناريو سوق الطاقة في نموذج كورنو
المناطق .ونفترض أن تنتقل أسعار الجملة إلى المستهلكين( .سوق غير تنافسي) .ويضيف سيناريو سوق القدرة
االستيعابية “مزايدة القدرة االستيعابية “( (�Capacity Auc
لوصف مختلف نتائج السوق المحتملة ،صممنا عدة
 )tionلسيناريو سوق الطاقة في نموذج كورنو.
سيناريوهات تم معايرتها مع بيانات المملكة العربية
السعودية المتوقعة حتى عام  ،2020وقارناها مع سيناريو ُيقاس دعم الوقود بالفرق بين سعر النفط الدولي
الحالة المعتادة ()Business As Usualالذي يتناول
دوالرا للبرميل) واألسعار المحددة
(بافتراض أنه يبلغ 58
ً
هيكل السوق الحالي .وفي سيناريو الحالة المعتادة،
التي تدفعها محطات التوليد .ويقيس فائض المستهلك
تكون أسعار الوقود مثبتة من قبل الحكومة ،و ُيق َيد
القيمة التي يحصل عليها المستهلكون للحصول على
التوسع في شركات التوليد الخاصة ويستخدم المشتري الكهرباء بما يتجاوز السعر الذي يدفعونه .و ُتحسب من
الرئيس اتفاقيات شراء الطاقة على المدى البعيد .وفي
خالل تقديرات عن كيفية تفاعل طلب المستهلكين
السيناريوهات األخرىُ ،تحرر أسعار الوقود جزئ ًيا أو كل ًيا،
على الكهرباء مع التغيرات في األسعار .يساوي الفائض
و ُيخصخص التوليد ،وتتنافس الشركات في مزايدة يومية االقتصادي اإلجمالي أرباح الشركات باإلضافة إلى فائض
للكهرباء .ولتقييم التأثير المحتمل للتالعب باألسعار
مطروحا منه دعم الوقود .ويشمل متوسط
المستهلك
ً
نطرح سيناريوهات تمارس فيها كبرى شركات التوليد
تكلفة الكهرباء إنتاج الكهرباء وتكاليف النقل.
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الجدول  :1التغير مقارنة بسيناريو الحالة المعتادة.
السيناريو

متوسط سعر متوسط
أرباح
دعم الوقود فائض
الفائض االقتصادي
الطاقة
التكلفة
الشركات
بالمليار دوالر المستهلك اإلجمالي بالمليار
دوالر/ميجا وات دوالر/ميجا وات بالمليار دوالر
بالمليار دوالر دوالر

سوق الطاقة
التنافسي

)90%( 18

)91%( 16.6

0.53

-11.7

-7.91

4.3

سوق الطاقة
في نموذج كورنو

)475%( 95

)93%( 17.3

27.4

-16.5

-38.1

5.9

سوق القدرة
االستيعابية

)460%( 92

)105%( 19.4

29.9

-16.6

-40.7

5.8

المصدر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

وفي جميع السيناريوهات ،تؤدي إعادة هيكلة السوق
وفي سيناريو سوق الطاقة التنافسي ،يتجاوز التوفير
إلى زيادة في الفائض االقتصادي اإلجمالي بما يزيد عن
في دعم الوقود الخسارة في فائض المستهلك .ولذلك،
 4مليار دوالر سنوي ًا .ومع ذلك ،يأتي جزء كبير من هذا
يمكن للحكومة نقل وفورات الوقود للمستهلكين ذوي
المكسب على حساب المستهلكين عن طريق تطبيق
الدخل المنخفض مع صافي فائض اقتصادي .ولكن ال
زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء .في سيناريو سوق
ينطبق هذا على سيناريو سوق الطاقة في نموذج كورنو.
ً
بكل من ممارسة القوة السوقية وتعديل
الطاقة في نموذج كورنو ،تكون الزيادة في األسعار كبيرة الذي يسمح ٍ
جدا وذلك بسبب السلوك االستراتيجي للشركات المولدة أسعار الوقود مما يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لألصول
ً
للكهرباء التي تقيد إنتاجها من أجل تعظيم األرباح .وهذا
القائمة لدى شركة الكهرباء السعودية ،نتيجة ارتفاع العائد
مبررا لتعديل أسعار
يدل على وجود مجال كبير محتمل للتالعب باألسعار على على الطاقة اإلنتاجية .وهذا يمثل ً
األقل من الناحية النظرية.
الوقود قبل إعادة هيكلة السوق من أجل تعظيم اإليرادات
الحكومية من بيع األصول إلى القطاع الخاص.
يؤدي السماح للشركات بممارسة القوة السوقية إلى
توفير فائض اقتصادي إجمالي أكبر ً
قليل بسبب الزيادة
يحسن
ويبين الشكل  1أن سوق القدرة االستيعابية ِّ
الكبيرة في أرباح الشركات والوفورات من دعم الوقود
الموثوقية من خالل توفير المزيد من هوامش االحتياطي
(بسبب انخفاض كمية الكهرباء المولدة) .هذه النتيجة
غفل دوره في التغير
على الصعيد الوطني ،وهو ما ُي َ
كبيرا للنفط الخام
دعما
في الفائض االقتصادي اإلجمالي .وفي سيناريو سوق
ً
خاصة فقط بالدول التي تقدم ً
المستخدم في توليد الطاقة.
الطاقة في نموذج كورنو ،يمكن أن تظل الكهرباء

إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية :رؤى باستخدام نموذج اقتصادي

5

ملخص تنفيذي

شتراة من المناطق المجاورة خالل فترات ذروة الطلب
الم َ
ُ
أرخص من بقاء محطات التوليد المحلية ونموها ،مما
يؤدي إلى وجود احتياطيات سلبية في بعض المناطق.
كبيرا في سيناريو
تخفيفا
وقد خففنا من هذه الظاهرة
ً
ً
سوق القدرة االستيعابية  .نوضح كذلك كيف يؤثر تعديل
تصميم سوق قدرة استيعابية إقليمي على قرارات

شركات التوليد باالستثمار واخراج المولدات من الخدمة.
وبالتالي ،يمكن للمشتري الرئيس تصميم السوق
لتحديد التقنيات التي ينبغي أن تبقى قيد االستخدام من
أجل تعزيز مكاسب الكفاءة وتحسين الموثوقية والحفاظ
على االستثمارات الحكومية القائمة.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
ﺳﻮق اﻟﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮذج ﻛﻮرﻧﻮ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻄﻰ

الشكل  .1هامش االحتياطي حسب منطقة التشغيل.

المصدر :تحليل خاص بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
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مقدمة
تخطــط المملكــة العربيــة الســعودية لخصخصة قطاع
الكهربــاء وإصالحــه باعتباره جز ًءا من رؤيــة المملكة
لعــام  2030وبرنامــج التحول الوطني .وهنــاك قضيتان
رئيســتان تواجهــان هيئة تنظيــم الكهرباء واإلنتاج
المزدوج ومشــغل الســوق ،أي المشــتري الرئيس ،وهو
قســم تابع للشــركة الســعودية للكهرباء .وتتمثل هاتان
القضيتــان فــي تحقيــق ما يكفي مــن موثوقية االمدادات
الكهربائية والســيطرة على ممارســة القوة الســوقية
لحمايــة مصالح المســتهلكين.
وقــد تع َّيــن على أســواق الكهرباء المعــاد هيكلتها في
األميركتيــن وأوروبا على حدٍ ســواء أن تعالج مســألة
القــوة الســوقية ،وواجهت صعوبات في تشــجيع
االســتثمار المطلــوب لتلبيــة متطلبــات الموثوقية .وقد
نشــطت الجهات التنظيمية في الســيطرة على إســاءة
اســتخدام القوة الســوقية واســتخدمت عمليات السحب
اإلجبــاري عنــد وجود شــركات ُوجد أن كبــر حجمها يؤثر
علــى قيــام المنافســة العادلة .أما القضيــة الثانية ،وهي
نقــص االســتثمار ،فيبدو حلها أصعب .ولهذه األســباب،
ُتعــد التحديــات التــي يواجهها أي بلد فــي مجال تحرير
ســوق الكهربــاء وإزالة القيــود التنظيميــة عنها مهمة.
وثمة مسألة محددة لطالما كانت موضع نقاش مكثّف،
أال وهي الدور الذي تؤديه أسواق القدرة االستيعابية
( )Capacity Marketsفي تقديم مؤشرات أفضل
لالستثمار .وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسة في أسواق
الطاقة في أنه ال يمكن استرداد التكاليف التشغيلية
والرأسمالية إال من خالل أسعار الكهرباء والخدمات
المساعدة .ولذلك ،تعتمد هذه السوق على عالوة الندرة
جدا من أجل
الذي تفرضه خالل ساعات الطلب المرتفع ً
استرداد التكاليف الثابتة (مث ل �Battle and Pérez-Arria
;ga 2008; Joskow 2008; Finon and Pignon 2008
.)Roques 2008; ACER 2009; NERA 2011

مع وجود ســوق جملة عامل للطاقة (في الممارســة
العملية يتم تنفيذها على أســاس ســوق ثنائي أو مزاد
تجمع)،حيــث يحقــق فيه ســعر الطاقة توازنا بين العرض
أيضا مزاد القدرة
و الطلــب فــي أي وقــت محدد .وندرس ً
ااالســتيعابية (أو مدفوعات القدرة االســتيعابية) التي
تبيع فيها شــركات التوليد قدرتها االســتيعابية على
خدمــة ذروة الطلب ،بأســعار مختلفــة للقدرة والطاقة على
مســتوى المناطق .وباســتخدام هذا النموذجُ ،نحلل كيف
يؤثر تصميم ســوق القدرة االســتيعابية على ممارسة
القوة الســوقية واالســتثمارات المثلى للشركات.
ـاوة علــى ذلكُ ،نحلل كيــف يؤثر تكوين مزاد الطاقة
وعـ ً
والقدرة االســتيعابية من قبل مشــغل الســوق على سلوك
شــركات التوليد وممارســة القوة السوقية .و ُيطبق هذا
النموذج في دراســة حالة عن إعادة هيكلة ســوق الكهرباء
في المملكة العربية الســعودية.
يتكــون النمــوذج من عدد من شــركات التوليد ذات
القــوة الســوقية (الجهات الفاعلة لكورنو) ,وشــركات
توليــد مجمعــة ذات طابع تنافســي نســميهم الطرف
التنافســي أو مايســمى (.)The Competitive Fringe
ويتمثــل هــدف كل شــركة توليد فــي تحقيق أقصى
قــدر من األربــاح .يتضمن النموذج أيضا مشــغل نظام
نقل مســتقل تتمثل مهمته الرئيســة في إدارة شــبكة
الكهرباء ومشــغل ســوق ضمني ينظم أســواق الطاقة
أيضــا وكيل مراجح
والقــدرة االســتيعابية .كما ندمج ً
( )Representative Arbitrageurيحاول االســتفادة من
االختالفــات الســعرية المحتملــة بين مختلــف المناطق.

ومــن المنظــور المتعلــق بتصميم السياســات ،يتمثل
االبتــكار الرئيــس في هــذه المادة العلمية فــي معالجة
األســئلة البحثيــة التاليــة :ما تأثير أســعار القدرات
االســتيعابية على أســعار الطاقة؟ هل يمكن لشــركات
التوليد الفاعلة اســتخدام ســوق الطاقة لممارســة القوة
الســوقية في ســوق القدرة االســتيعابية ،أو العكس؟
نحــن نبني
نموذجا عشــوائ ًيا لســوق الكهربــاء المحلية في كيــف يؤثر تصميم ســوق القدرة االســتيعابية على
ً
المنطقــة بعــد تعديلهــا من أجل إعادة الهيكلــة والتحرير
اســتراتيجيات االســتثمار التي تتبعها شــركات التوليد؟
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مقدمة

ومــن المنظــور المنهجــي ،يتمثل اإلســهام الرئيس في
تحليــل التفاعالت بين أســواق الطاقة وأســواق القدرة
االســتيعابية فــي نمــوذج كبير للمنافســة ،حيث يأخذ في
االعتبــار التســعير الداخلي ()Endogenous Pricing
والقــوة الســوقية والمســائل المتعلقة بالموقع بالنســبة
لمــزادات القــدرة االســتيعابية والقيود علــى النقل وأنماط
الطلــب فــي األوقات المختلفة واالســتثمار فــي مختلف
التقنيــات .ويتحقــق ذلــك من خالل حــل توازن ناش كورنو
( )Nash Cournot Equilibriumفي ســوق من نوع
احتــكار القلــة ( ،)Oligopolistic Marketالتي صيغت

علــى أنها مســألة تكامليــة مختلطة
(.)Mixed Complementarity Problem MCP
ُقســمت هــذه الوثيقــة على النحو التالي :في القســم
ـتعراضا لمجمل ما ُنشــر حول أســواق
التالي نقدم اسـ
ً
القــدرة االســتيعابية .بعــد ذلكُ ،نطبــق النموذج المطور
مــن قبلنــا لتوضيح اآلثــار المحتملة إلعــادة هيكلة قطاع
الكهربــاء فــي المملكــة العربية الســعودية .وفي الختام،
نقــدم نتائجنــا وتوصياتنا.
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اســتعراض لمجمل ما نشــر حول تصميم
سوق الكهرباء
يمكن أن يسبب االرتفاع المفاجئ ألسعار الكهرباء خالل
وعالوة
حالة من عدم اليقين الشديد.
ً
فترة أوقات الذروة ً
على ذلك ،تكمن المشكلة قصيرة المدى المرتبطة
بارتفاع الطلب على الكهرباء خالل ساعات الذروة -التي
أيضا العائق الرئيس لألسواق القائمة على الطاقة
تمثل ً
فقط-في عدم تمكن أسعار الجملة وأسعار خدمات
المساعدة اإلضافية في االرتفاع بما يكفي لعدد من
الساعات لكي يحفز على مستويات استثمار فعالة في
قدرة استيعابية كهربائية جديدة ( .)Joskow, 2008وهذا
يعني أن الحاجة إلى استرداد التكاليف االستثمارية تؤدي
إلى ارتفاع أسعار الكهرباء ،و قد يتطلب أن ترتفع بشكل
أكبر لكي يؤتي االستثمار بثماره .ويعني االحتمال
المنخفض لهذه االرتفاعات المفاجئة لألسعار التي تحدث
في سنة معينة أن الشركات لديها عوائد متقلبة .عندما
يضع المنظمين حد أعلى لألسعار فإن ذلك يؤدي إلى
خفض عوائد االستثمار الذي بدوره يساهم في وجود
نقص في القدرة االستيعابية الكهربائية.

تقلب األسعار .وتظهر دراسة حديثةُ ،طبقت على سوق
تكساس في الواليات المتحدة كيف ُتقدم مدفوعات
فائدة أكبر للمستهلكين في غياب
القدرة االستيعابية
ً
القوة السوقية (.)Bajo-Buenestado, 2017
أيضا في
استخدمت مدفوعات القدرة االستيعابية هذه ً
المملكة المتحدة وإسبانيا ،ولكنها أدت في كثير من
الحاالت إلى مستوى استثمارات أكبر مما يمكن أن
تنتجه صناعة مدفوعة بالسوق ،مما يقلل من إيجارات
الندرة (( )Scarcity Rentsعلى سبيل المثالRoques,،
 )2008; NERA, 2011وفي حين تم احتساب مدفوعات
القدرة االستيعابية هذه قبل توفير الكهرباء في إسبانيا
وبعد توفيرها في المملكة المتحدة ،إال أنها تعرضت
لتالعب السوق في كلتا الحالتين .وكان تصميم السوق
اإلسبانية معي ًبا أيضا ألنه ال يعطي حوافز لشركات
التوليد لكي تكون متاحة في أوقات الندرة (على سبيل
المثال.)Roques, 2008 ،

عروضا في مزاد
أدى إخفاق األسواق القائمة على الطاقة فقط في توفير ومن ناحيةٍ أخرى ،تعرض كل شركة توليد
ً
القدرة االستيعابية عن سعتها بالسعر التي ترى أنه كافٍ
مستوى القدرة االستيعابية الالزمة لتأمين العرض إلى
وعادة ما ُتقام أسواق القدرة
للتعويض عن االستثمار.
ً
إدخال أنواع مختلفة من المدفوعات لمكافأة استثمارات
االستيعابية القائمة على المزاد قبل عدة سنوات من
القدرة االستيعابية (مثل Crampton and Stoft,
 )2005; Gottstein and Schwartz, 2010بما في ذلك التسليم الفعلي و ُتعوض شركات التوليد عن االستثمار
االحتياطيات االستراتيجية وااللتزامات المتعلقة بالقدرة في القدرة االستيعابية ،مما يسمح لها على األقل بتغطية
جزء من التكاليف الثابتة المرتبطة بتوليد الكهرباء .وتتمثل
االستيعابية الكهربائية ومدفوعات ومزادات القدرة
األهداف الرئيسة لسوق القدرة االستيعابية ،كما هو
االستيعابية وخيارات الموثوقية (Finon and Pignon,
موضح في إدارة الطاقة وتغير المناخ في المملكة المتحدة
2008; ACER, 2009; Carreon-Rodrigues and
( :)U.K. 2016aفي تقديم حوافز إليجاد قد ٍر كاف من
.)Rosellon, 2009; Traber, 2017
االستثمار في القدرة االستيعابية الكهربائية من أجل الوفاء
تستند مدفوعات القدرة االستيعابية إلى تقييم تقني
بمعايير الموثوقية؛ لتحقيق أمن االمدادات بأقل تكلفة
للطلب المستقبلي على الكهرباء و إلى أكفأ قدرة
ممكنة .وقد أظهرت عدة دراسات أنه في حالة تنفيذ ذلك
استيعابية لتوليد الكهرباء الالزمة لتلبية هذا الطلبً ،
بدال بشكل صحيح ،فإن أسواق القدرة االستيعابية قد تحقق
من االعتماد فقط على السوق لتحديد المستوى الكافي هذه األهداف (.)Creti and Fabra, 2007
لالستثمار ،مما يوفر للمستثمرين ضمان تدفق أكثر
وهناك طرق مختلفة لتصميم أسواق القدرة
لإليرادات ( .)ACER, 2009ويمكن لهذا أن يزيد أسعار
وقدرا أقل من االستيعابية .عندما يكون هناك مزاد ،يمكن لوكالة
قدرا أكبر من الموثوقية
ً
الجملة ،ولكنه ُيوفر ً
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استعراض لمجمل ما نشر حول تصميم سوق الكهرباء

الشراء شراء القدرة االستيعابية المتوقعة المطلوبة (ثابتة واالستثمار في التوليد وتداول األصول (على سبيل
ومقدرة من قبل الوكالة) من خالل مزاد كما هو الحال في المثالBunn and Oliveira, 2008, 2016; Mur�( (،
وبدال من
الربط بين بنسلفانيا ونيو جيرسي وميريالند.
phy and Smeers, 2012; Ehrenmann and Smeers,
ً
ذلك ،يمكن للوكالة أن ُتصمم دالة طلب صريحة بالنسبة ،)2010; Lorenczik, Malischek and Truby, 2017
إلى القدرة االستيعابية التي ينعقد من أجلها المزاد،
التسعير واالستثمار في نقل الكهرباء (Yao, Oren and
ولكن بسعر الشراء الذي ال يقتصر على العروض التي
)Adler, 2007; Deng, Oren and Melipoulos, 2010
أيضا دالة الطلب
واألسواق اآلجلة للكهرباء( (�Oliveira, Ruiz and Cone
تقدمها شركات التوليد ،وإنما تشمل ً
التي يقدمها الوكيل المشتري .وهذا هو الحال في مزادات .)jo, 2013; Oliveira, 2017
القدرة االستيعابية في نيو انجالند والمملكة المتحدة،
ُأجريت الدراسة األقرب إلى تحليلنا من قبل Lynch and
على سبيل المثال الصكوك القانونية (.)2014
) Devine (2017في تحليل مدفوعات القدرة االستيعابية
باســتخدام مســألة تكاملية مختلطة عشوائية
وبصفة عامة ،تبين أن أسواق القدرة االستيعابية هذه
()Stochastic Mixed Complementarity Problem
معيبة لعدة أسباب :عدم ارتباطها بأسواق الطاقة،
في نموذج منمق .بيد أن عملنا يتسم بتوسعه عن عملهم
وعدم إدراج القدرة االستيعابية الجديدة ،وعدم كفاية
واختالفه في عدة مناحي مهمة وهي كالتالي :نقوم
عوائد االستثمار في القدرة االستيعابية المخصصة
بنمذجة مزادات القدرة االستيعابية وكذلك مدفوعات
ألوقات الذروة بسبب قصر أفق التخطيط ،وعدم مراعاة
أيضا النقل مع أسواق القدرة
رسوم التكدس والمسائل المتعلقة بالمواقع المختلفة
القدرة االستيعابية ،وندمج ً
االستيعابية النطاقية (أو المدفوعات) ،وندرس أنشطة
(;Roques, 2008; Crampton and Stoft, 2005
مشغلي النظام المستقلين والمراجحين ،ونحلل خصائص
 .)Briggs and Kleit, 2013ويناقش استقصاء أسواق
النموذج وكيفية تأثره باالفتراضات السلوكية المختلفة
القدرة االستيعابية في الواليات المتحدة (Bhagwat,
لشركات التوليد وكذلك القرارات التي يتخذها مشغل
 )2016مدى تحقيق أهداف الموثوقية ،والتي جاءت
السوق (المشتري الرئيس) .وعلى حد علمنا ،هذا هو
على حساب الكفاءة االقتصادية .وكقضية أعمق تتعلق
أول تطبيق لنموذج عددي لدراسة دور سلوك الشركات
بالسياسات ،قالBattle and Pérez-Arriaga (2008),
والمنافسة في خطة إعادة الهيكلة .ويقدم Al-Muhawesh
) ،Newberry (2016وآخرون ،أن أسواق القدرة
االستيعابية قد اُستخدمت في عرض التخطيط المركزي et al. (2008) .مناقشة نوعية مع توصيات لتحسين السوق.
كما أنها ال تعوض عن مخاطر االستثمار في التكاليف
في حال الرغبة في اإلطالع على تفاصيل النموذج
الرأسمالية المرتفعة المتعلقة بسعات الحمل األساسي.
اإلقتصادي المستخدم ،النسخة االنجليزية من هذه الورقة
وتعددت المنشورات عن نمذجة احتكار القلة الكهربائية
البحثية تحتوي على قسم كامل يستعرض خصائص
بما في ذلك تصميم أسواق الفورية لتسعير الطاقة
النموذج المستخدم بشكل ُمفصل.
l

o
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إعــادة هيكلة قطاع توليــد الكهرباء في
المملكة العربية الســعودية :دراســة حالة
نحاكي في هذا القسم إعادة هيكلة سوق الكهرباء في
المملكة العربية السعودية وتفكيك الشركة السعودية
للكهرباء إلى شركات التوليد الخاصة الجديدة .نجري
تاريخا افتراض ًيا لبدء
المحاكاة للسوق لعام  2020باعتباره ً
عملية تحرير السوق ً
كامل .نعاير مسألة شركات التوليد
إذ تمتلك أربع شركات توليد إقليمية مستقلة (شركة 1
وشركة  2وشركة  3وشركة  )4األصول الحالية للشركة
السعودية للكهرباء ،بما في ذلك االستثمارات والسحب
كل من
من الخدمة ( )Retirementsالمخطط لها ،في ٍ
مناطق شبكة الكهرباء الرئيسة األربع في المملكة العربية
السعودية؛ منطقة التشغيل الوسطى ومنطقة التشغيل
الشرقية ومنطقة التشغيل الجنوبية ومنطقة التشغيل
الغربية .تتصل المناطق ببعضها ببنية نقل رئيسة موجودة
على النحو التالي :منطقة التشغيل الوسطى – منطقة
التشغيل الشرقية ( 5.2ج.و) ومنطقة التشغيل الوسطى
– منطقة التشغيل الغربية ( 1.2ج.و) ومنطقة التشغيل
الغربية – منطقة التشغيل الجنوبية ( 1.5ج.و).

والمتوقعة حتى عام  .2020تؤخذ التكلفة الحدية للنقل
على أساس  3.7دوالر لكل م.و.س.
ُي َك َّون الطلب على الكهرباء باستخدام مخططات قيم
الحمل الكهربائي من عام ( 2015شركة السعودية للكهرباء
 )2016والمتوقع حتى عام  2020من خالل إعادة تصنيف
مخططات قيم الحمل اإلجمالية باستخدام توقعات الطلب
اإلقليمية من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
( )2010ومن ثم ُتجمع شرائح الطلب في ثماني شرائح
أحمال ليوم ممثل ليوم من أيام األسبوع وعطلة نهاية
األسبوع لثالثة مواسم الصيف والخريف /الربيع والشتاء.

تتطلب معايرة معامالت دالة الطلب العكسية تقديرات
لمدى مرونة الطلب في سوق الكهرباء بالكامل .ذكر
إطارا لتقدير مدى مرونة الطلب
)ً Bigerna et al. (2015
بالساعة وتقدير مدى مرونة السعر الحالي بين  -0.05و
 -0.12في سوق الكهرباء اإليطالية .بما أن سوق الجملة
كامال بعد ،فإننا
للكهرباء في السعودية لم يتم إدخاله
ً
نستخدم متوسط قيمة  -0.16بنا ًء على تقديرات مدى
نتعامل مع شركات التوليد األربعة الكبرى بوصفها جهات مرونة الطلب النهائية لمستهلكي الكهرباء في القطاع
كورنو الفاعلة الممارسة للقوة السوقية مع المنتجين
السكني التي أعدها ) .Atallah et al. (2016يلزم إجراء
المهمين الذين يتحملون األسعار .يمكن لكل شركة أن تعمل أبحاث مستقبلية لتحسين فهمنا إلمكانيات وجود القوة
وتستثمر في أربع تقنيات مختلفة :التحويل من التربينة الغازية السوقية في سوق بيع الكهرباء بالجملة في المملكة
ذات الدورة المفتوحة والتربينة الغازية ذات الدورة المغلقة العربية السعودية ،وال سيما خالل فترات الطلب األعلى
والتربينة البخارية والتربينة الغازية إلى التربينة الغازية ذات (أوقات الذروة).
الدورة المغلقة (أي تحويل التربينة الغازية إلى التربينة الغازية
ذات الدورة مغلقة)ُ .توزع األصول الحالية لشركة السعودية
إنتاجا خارج ًيا  3.45م .و
ُيعد اإلنتاج من الطاقة المتجددة ً
للكهرباء بالتناسب مع التقنية والمنطقة بين شركات التوليد ( )Exogenousمن القدرة االستيعابية الحالية على النحو
المتوقع من برنامج التحول الوطني Yamada,( 2020
األربع .ال ُيمثل استخدام التخصيص هنا أي خطط معلنة،
سوقا به العديد من الجهات التي تمتلك ُ .)2016تقدر المخططات اإلنتاجية بالساعة لكل مصدر
إذ يعكس ببساطة
ً
متجدد وتطرح من الطلب المتوقع .نستخدم هنا العمل
مختلف التقنيات المتشابهة وتقدمها في كل منطقة.
المنجز الوارد في نموذج الطاقة الخاص بمركز
السابق ُ
يدرج الجدول  5االستثمارات والسحب من الخدمة و تكلفة الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية للمملكة
التشغيل الثابت و التكلفة المتغيرة الغير القائمة على
العربية السعودية (Matar et al. 2015; Matar et al.
الوقود .نفترض أن إمدادات الوقود السائلة غير محدودة
ُ .)2017يعد الطلب المتبقي الموجه إلى المولدات
معلما عشوائ ًيا ،وهو ما يعزى إلى عدم القدرة
في كل منطقة ،في حين ُيخصص الغاز الطبيعي إقليم ًيا التقليدية
ً
استنادا إلى مستويات استهالك الغاز في عام 2015
على التنبؤ بكال الطلبين ومن مصادر الطاقة المتجددة.
ً
o
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الجدول  :5تكاليف التقنية و عمر استخدامها المتوقع و معدل حرارتها.
نوع المحطة

تكلفة
تكلفة السحب عمر
التكلفة
االستثمار
من الخدمة
االستخدام الثابتة
بالدوالر /ك.و بالدوالر /ك.و المتوقع
بالدوالر/
ك.و

التكلفة
المتغيرة
بالدوالر/
م.و.س

معدل الحرارة (مليون
وحدة حرارية بريطانية/
م.و.س)
الغاز

النفط

1.016

152

25

10.7

1.68

11.30

13.55

التربينة الغازية ذات 1.102

165

30

19.9

1.24

7.655

9.676

التربينة الغازية

الدورة المغلقة

التحول من التربينة
الغازية إلى التربينة
الغازية ذات الدورة
المغلقة
1.680
التربينة البخارية
600

-

20

19.9

1.24

7.655

9.676

252

35

38.7

1.22

10.37

10.20

المصدر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

هيكل السوق والفائض
اإلقتصادي الكلي
نحلل ً
أول تأثير ملكية أصول الشركة السعودية للكهرباء
وتوزيعها عند إنشاء سوق الطاقة فقط (ال يوجد سوق
قدرة استيعابية)ُ .يمثل سيناريو الحالة المعتادة هيكل
السوق الحالي .تتحكم الشركة السعودية للكهرباء في
اإلنتاج من خالل اتفاقيات شراء الطاقة( (�Power Pur
 )chasing Agreement PPAالحالية والجديدة الصادرة

عن المشتري الرئيس لتلبية الطلب المستهدف في عام
 .2020عند تطبيق تصميم اتفاقية شراء الطاقة دون
سوق الجملة ،فإننا نفترض عدم وجود تأثيرات قوة سوقية
في سيناريو الحالة المعتادة .تواصل الشركات شراء
الوقود بالسعر المنظم ذاته البالغ  1.25دوالر لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية .يتطابق السيناريو مع الطريقة
التي تدير بها الحكومة السوق حال ًيا ،مع إعطاء األولوية
للمستهلك .إال أن توفير الطاقة بتكلفة منخفضة يزيد
من المخاطر المالية التي تواجهها الحكومة في موازنة
الميزانية وذلك فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.
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ُنحلل سيناريوهات إضافية من خالل طرح سوق الطاقة
فقط مع محطات توليد الكهرباء القائمة التابعة للشركة
السعودية للكهرباء والتي ُتوزع على أربع شركات توليد
جديدة ،حيث تتولى الشركة السعودية للكهرباء دور
مشغل السوق (المشتري الرئيس) .الطرف التنافسي
( ،)The Competitive Fringeالذي يمثل جميع المولدات
األخرى ،مقيد بامتالك وامداد  20في المائة بحد أقصى
من القدرة االستيعابية اإلجمالية والطاقة على التوالي،
مما يمثل حواجز أمام الدخول .يشمل ذلك محدودية
الحصول على رأس مال للشركات الجديدة أو حقوق
األراضي أو تصاريح االستيراد لشراء معدات جديدة،
باإلضافة إلى الحوافز التي ُتشجع على إنشاء شركات
توليد الكهرباء الكبيرة.

ُنفكر في سيناريوهين متناقضين يزداد فيهما سعر النفط
الخام والغاز الطبيعي الذي تشتريه الشركات إلى سعر
طاقة مكافئ يساوي  3دوالر لكل مليون وحدة حرارية
أهدافا متوسطة لتعديل أسعار الوقود
بريطانية ،حيث ُتمثل
ً
لعام  .2020السيناريو األول ،يتعامل سوق الطاقة كورنو
مع شركات التوليد األربع الجديدة باعتبارها قادرة على
ً
فضل عن تشكيل احتكار القلة كورنو
ممارسة قوة السوق
( .)Cournot Oligopolyالسيناريو الثاني ،تعمل شركات
توليد الكهرباء في سوق منافسة تامة( (�Perfect Compe
 ، )titionنقدم سيناريو ثالث ،سوق الطاقة التنافسي:
تعديل أسعار النفط ،مع تحرير أسعار النفط بالكامل
لألسعار الدولية ،معاير إلى  10دوالر لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية ،أو  58دوالر للبرميل.

الجدول  :6األرباح وفائض المستهلك والفائض االقتصادي اإلجمالي (بمليار دوالر).
السيناريو

األرباح
الثابتة

دعم الوقود الفائض
فائض
متوسط
اإلمداد
المستهلك
االقتصادي (ت.و.س) السعر
اإلجمالي
بالدوالر/
م.و.س

متوسط
التكلفة
بالدوالر/
م.و.س

سيناريو الحالة المعتادة

0.89

118.27

-26.96

92.20

458

20.2

18.5

سوق الطاقة التنافسي

1.42

110.36

-15.26

96.53

434

38.1

35.1

سوق الطاقة كورنو

28.30

80.20

-10.43

98.08

369

114.6

35.8

سوق الطاقة التنافسي16.02 :

83.95

0.00

99.98

346

106.6

60.6

تعديل أسعار النفط

المصدر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية :رؤى باستخدام نموذج اقتصادي

13

إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية :دراسة حالة

لخص الجدول  6نتائج سيناريو الحالة المعتادة وسيناريوهات ُيحمل كل من سيناريو تعديل سعر النفط وسيناريو سوق
ّ
تكلفة
الطاقة كورنو ،مقارنة بسيناريو الحالة المعتادة
سوق الطاقة الثالثة ،بما في ذلك األرباح الثابتة وفائض
ً
كبيرة على المستهلكين .يرتفع متوسط السعر أكثر من
المستهلك ودعم الوقود واإلنتاج الكلي ومتوسط أسعار
 400في المائة ،في حين يتراجع فائض المستهلك بمقدار
الكهرباء .في سيناريو الحالة المعتادة ،نعرض متوسط
 34.3مليار دوالر ( 26في المائة) و 38.1مليار دوالر (32
تكلفة اإلنتاج الحديةَ .ب َّي َن العمود األخير متوسط تكلفة
في المائة) على التواليُ .تعد الزيادة بهذا الحجم ً
كبيرا،
خلل
الكهرباء أو سعر المستهلك مع افتراض عدم وجود ريع
ً
ومن غير المرجح أن تقبلها الهيئة التنظيمية .على عكس
اقتصادي ( )Economic Rentsلشركات التوليد .يقيس
سيناريو سوق الطاقة كورنو ،االنخفاض في نفقات دعم
فائض المستهلك القيمة التي يحصل عليها المستهلكون
الوقود بمقدار  11.7مليار دوالر في سيناريو سوق الطاقة
للحصول على الكهرباء بما يتجاوز السعر الذي يدفعونه.
نحسب دعم الوقود باعتباره الفرق بين سعر السوق العالمي التنافسي يفوق الخسارة في فائض المستهلك البالغة
 7.91مليار دوالر .بالتالي ،يمكن للحكومة نقل جزء من
والسعر المنظمُ .يقصد بإجمالي الفائض االقتصادي
وفورات الوقود للمستهلكين بفائض صافي.
إجمالي أرباح شركات التوليد باإلضافة إلى فائض
المستهلك مطروح ًا منه دعم الوقود.
تؤدي حالة المنافسة الكاملة مع تحرير األسعار الجزئي
على الوقود (سوق الطاقة التنافسي) إلى زيادات أقل و
يتعرض المستهلك في السيناريوهات ذات أسواق الطاقة
اعتداال في األسعار ،مع اقتراب أكثر لألسعار المحررة
أكثر
مقارنة بالسيناريو
المحررة ،إلى ارتفاع أسعار الطاقة،
ً
ً
(التكلفة الحدية) من سعر المستهلك .يعود االنخفاض في
المعتاد ،مما يزيد من كفاءة استخدام الكهرباء .يؤدي
كثيرا عن السيناريوهات التي
فائض المستهلك ،الذي يقل
ذلك إلى انخفاض في العرض و في استهالك النفط.كما
ً
تتمتع بقوة السوق ،كلي ًا تقري ًبا إلى تعديل سعر الوقود.
يؤدي كذلك إلى انخفاض دعم والوقود .تتضح هذه النتائج
جلية في سوق الطاقة كورنو ،حيث تخفض ممارسة القوة
ً
السوقية لشركات التوليد األربع الطلب ألكثر من ذلك
مدفوعات القدرة االستيعابية
ويخلق ريع اقتصادي ( )Economic Rentsملموس على
ومزاد القدرة االستيعابية
القدرة االستيعابية الكهربائية.
ُي َب ِّين سيناريو تعديل أسعار النفط كيف ينطوي الحل األكثر
فعالية من منظور الفائض االقتصادي اإلجمالي على
ً
إزالة دعم الوقود بالكامل وتشجيع األسواق التنافسية.
تتمثل النتيجة الغير متوقعة في زيادة الفائض االقتصادي
اإلجمالي عندما تمارس شركات توليد الطاقة الكبيرة القوة
السوقية؛يبلغ سوق الطاقة كورنو  1.6مليار دوالر أكثر من
سوق الطاقة التنافسي .يرجع ذلك إلى خفض الطلب الذي
يقترب إلى سيناريو التحرير وخفض الخسائر االقتصادية
الناجمة عن اإلفراط في االستهالك ودعم الوقود .باإلضافة
إلى ذلك ،يمكن أن يزيد تقليل المنافسة وتقليل عدد
شركات التوليد من القيمة السوقية لألصول القائمة
للشركة السعودية للكهرباء عند بيعها للقطاع الخاص.

نقدم في هذا القسم سيناريوهات إضافية من خالل إضافة
مدفوعات ثابتة ومزاد للقدرة االستيعابية لسوق الطاقة
كورنو ،مما يبين مدى تأثير أسواق القدرة االستيعابية
على العرض واألسعار عندما تمارس الشركات قوة سوقية.
تستلم کل شرکة مدفوعات ثابتة للقدرة االستيعابية المتاحة
لديها ،في سیناریو مدفوعات القدرة االستيعابية األول،
عندما یتجاوز الحد األقصی للطلب في منطقة ما  90في
المائة من إجمالي القدرة االستيعابية المتاحة ،وتصل خالل
فصل الصيف ذروة الطلب بین الظھر ومنتصف اللیل.
ُوضعت المدفوعات على أساس التكلفة الثابتة السنوية
للتوربينات الغازية للدورة المركبة و ُتضرب في نسبة الساعات
خالل السنة التي يتوفر فيها سوق القدرة االستيعابية.
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الجدول .7القدرة االستيعابية الحالية حسب التقنية في كل منطقة (جيجا وات).
منطقة التشغيل
الوسطى

منطقة التشغيل
الشرقية

منطقة التشغيل
الجنوبية

18.99

29.48

7.42

منطقة التشغيل الغربية اإلجمالي
27.64

83.53

المصدر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

يحول اختيار التقنية للشركة لوحدات التربينة الغازية ذات
مزاد للقدرة االستيعابية ،في سيناريو مزاد القدرة
نقدم ً
كفاءة .توقفت العديد من محطات
االستيعابية الثانيُ .يشغل المزاد خالل شرائح الطلب ذاتها الدورة المغلقة األكثر
ً
المحددة لسيناريو مدفوعات القدرة االستيعابية .ال تسترد البخار غير الفعالة ذات التكلفة الثابتة األعلى ،في سوق
الشركات ،في الممارسة العملية ،سوى جزء من التكلفة
الطاقة كورنو ،حيث تقلل احتكارات القلة اإلقليمية
الثابتة التي تتناسب مع العدد اإلجمالي لساعات العمل في من اإلمدادات .تظهر سيناريوهات مدفوعات القدرة
سوق االقدرة االستيعابيةُ .وضعت معالم أهداف القدرة
االستيعابية و مزاد القدرة االستيعابية كيف يمكن
االستيعابية مساوية للقدرة الحالية المستمدة لعام  2020لإلجراءات التي يتخذها المشتري الرئيس أن تؤثر على
(يرجى الرجوع إلى الجدول  .)7يتيح ذلك مرونة كافية لسعر خطط االستثمار والسحب من الخدمة المثلى للمولدات؛
القدرات االستيعابية على أن يكون أعلى بكثي ٍر من تكلفة ُيقلل سوق القدرات االستيعابية من حاالت السحب من
االستثمار ،وفي الوقت ذاته ،تحفز الشركات على توفير
الخدمة ويزيد من االستثمارات.
قد ٍر كافٍ من القدرة االستيعابية للوفاء بالهدف المرصود
للقدرة االستيعابية بسع ٍر أقل.
في إطار سيناريوهات مدفوعات القدرات االستيعابية
زيادة طفيفة في القدرة االستيعابية لتربينة
والمزاد ،نالحظ ً
يبين الجدول  8إجمالي األرباح وفائض المستهلك والفائض
الغاز ذات الدورة المغلقة الرئيسة 2 ،ميجا وات و 1ميجا وات
االقتصادي اإلجمالي واالمدادت ومتوسط سعر الوحدة
على التوالي .بالنسبة للمزاد ،نتوقع زيادة في االمدادات
المدفوع إلى الشركات (بما في ذلك مدفوعات القدرة
الرئيسة  ،وبما أننا لم نميز السوق عن طريق التقنية،
االستيعابية) لسوق الطاقة فقط وسيناريوهين لسوق
يسهم المزاد (المدفوعات) في انخفاض كبير في توقف
القدرة االستيعابية .مع إضافة مزادات القدرة االستيعابية
التوربينة البخارية غير الفعالة الحالية .زادت قدرة التوربينات
(المدفوعات) ،نرى زيادة األرباح وانخفاض في متوسط سعر
البخارية ،في الشكل  ،2من  19جيجا وات (سوق الطاقة
الطاقة يصل إلى  2.4في المئة .ومع ذلك ،فإن انخفاض
كل من محاكاة سوق القدرة
األسعار مصحوبا بانخفاض في فائض المستهلك والفائض كورنو) إلى  33جيجا وات في ٍ
ً
االستيعابية .يمكن استخدام تقسيم السوق عن طريق
االقتصادي اإلجمالي على حدٍ سواء ،حيث أن الزيادة في
مدفوعات القدرة االستيعابية أكبر من الوفورات التي يحصل التقنية لزيادة القدرة دون المساس بكفاءة السوق ،من
خالل الحفاظ على إشارة لوقف استخدام التقنية .يمكن أن
عليها المستهلكون في سعر الطاقة.
بدال من
الواحد،
االستيعابية
القدرة
سوق
تصميم
يساعد
ً
ذلك ،على زيادة قيمة وبقاء األصول الموجودة التي تملكها
يبين الشكل  2القدرة المتاحة ،مقسمة بالنسبة لنوع
الشركة السعودية للكهرباء.
أوال ،رفع أسعار الوقود
التقنية للسيناريوهات الخمسةً .
إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية :رؤى باستخدام نموذج اقتصادي
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إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية :دراسة حالة

الجدول  .8األرباح ومدفوعات القدرة االستيعابية وفائض المستهلك والفائض االقتصادي االجمالي (مليار دوالر).
إجمالي مدفوعات
األرباح القدرات
االستيعابية

السيناريو

الفائض
فائض
المستهلك االقتصادي
اإلجمالي

متوسط السعر
اإلمداد
(ت.و.س) بالدوالر /م.و.س

سوق الطاقة كورنو

28.30

0

80.20

98.08

369

114.6

مدفوعات القدرة
االستيعابية

31.00

-3.87

77.36

98.05

372

111.8

مزاد القدراة االستيعابية

30.76

-3.52

77.59

97.98

371

112.1

المصدر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

80
60
40
20

ﺧﻂ
اﻷﺳﺎس

ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺔ

ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮرﻧﻮ

اﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

ﻣﺰاد اﻟﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ )ﺟﻴﺠﺎ وات(ـ

100

-

اﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ذات
اﻟﺪورة اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ

الشكل  .2القدرة االستيعابية المتاحة (جيجا وات) لكل سيناريو حسب التقنية.
المصدر :تحليل خاص بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
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يقلل سوق القدرة االستيعابية (المدفوعات) من ارتفاع
اســتخدام القدرات اإلنتاجية اإلجمالية واألرباح .يؤدي
األسعار المفاجئ أوقات الذروة ويزيد الهوامش االحتياطية تخفيــض التكاليــف الثابتة في مزاد القدرة االســتيعابية
التي استخدمت للحفاظ على موثوقية الشبكة ،من خالل إلــى تخفيض معدالت التقاعد(ســحب وحدات التوليد من
توفير المزيد من القدرات االستيعابيىة التي تزيد عن
الخدمــة) و اســتثمارات أكبــر مع هوامش تتجاوز  15في
أقصى طلب للكهرباء ممكن الوصول اليه.في المقابل،
المائة في منطقة التشــغيل الشــرقية ومنطقة التشــغيل
بما أن المستهلك هو الذي يتحمل مدفوعات القدرة
الجنوبيــة ومنطقــة التشــغيل الغربية ،مع ذلك ،تقترب
االستيعابية الثابتة ،فإن فائض المستهلك ينخفض
عادة الشــركة
المســتويات من األهداف التي تحددها ً
(يرجى الرجوع إلى الجدول  .)8يؤدي مدفوعات القدرة
الســعودية للكهرباء( .هيئــة تنظيم الكهرباء واإلنتاج
مهما في سوق الكهرباء المحررة؛ المزدوج .)2016
دورا ً
االستيعابية الثابتة ً
وزيادة الهوامش االحتياطية وموثوقية التوريد بالنسبة
تمثل منطقة التشغيل الوسطى المنطقة الوحيدة التي
للمستهلكين ،والتي ُتقاس باعتبارها امدادات تتجاوز
ال توجد فيها زيادة كبيرة في القدرةاالستيعابيةُ .يعد
الطلب على الذروة اإلقليمية.
تصميم المزاد (الدفعات) ليس كافٍ  ،في هذه الحالة،
ُتعد الهوامش االحتياطية اإلقليمية سلبية في كل
للتغلب على االستفادة من شراء طاقة الذروة من القدرات
مكان باستثناء منطقة التشغيل الجنوبية ،في حين أن
الزائدة في منطقة التشغيل الشرقية المجاورة ومنطقة
القدرة االستيعابية الوطنية كافية لتلبية الطلب ،في
التشغيل الغربية .لمعالجة هذا األمر ،فإننا نحاكي
إطار سوق الطاقة كورنو (يرجى الرجوع إلى الشكل .)3
سيناريو بديل لمزاد القدرة االستيعابية لمنطقة التشغيل
ينشأ هذا األمر على االعتماد القوي على االنتقال بين
الوسطى ،لكي يزيد القدرة المستهدفة .جرى مقارنة
المناطق خالل فترات ذروة الطلب .تستفيد شركات
الهوامش االحتياطية في سيناريو مزاد القدرة االستيعابية
توليد الطاقة من خدمات النقل عن طريق االستفادة من
في منطقة التشغيل الوسطى مع سوق الطاقة كورنو
الفرق بين أنماط الحمولة اإلقليمية وأسعار الطاقة لزيادة ومزاد القدرة االستيعابية األصلي في الشكل .3

ﻣﺰاد اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮرﻧﻮ

ﻣﺰاد اﻟﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
- 5%
- 10%
- 15%

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

الشكل  .3الهوامش االحتياطية حسب منطقة التشغيل.

المصدر :تحليل خاص بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية :رؤى باستخدام نموذج اقتصادي
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قار ّنا التوازن في أسعار الطاقة في الشكل  4من
سيناريوهات أسواق الطاقة التنافسية و كورنو
ومدفوعات القدرة االستيعابية ومزاد القدرة االستيعابية
لثمان من شرائح األحمال
لمنطقة التشغيل الوسطى
ٍ
لموسم الصيف في منطقة التشغيل الوسطى .يبين
سيناريو سوق الطاقة التنافسي أن كيفية إدارة القوة
السوقية ُيمثل العامل الرئيس في تحقيق انخفاض
األسعار والسيطرة على االرتفاع الطفيف .يكون

لمدفوعات القدرة االستيعابية ،في السيناريوهات ذات
القوة السوقية ،األثر األكبر على أسعار الطاقة خالل ذروة
مرتفعا.
الطلب الصيفي ،عندما يكون استخدام القدرات
ً
الفرق بين أسعار الطاقة في سيناريوهات سوق الطاقة
كورنو ومدفوعات القدرة االستيعابية ،في المتوسط،
يقل عن  0.13في المائة في فصل الشتاء ،ويتجاوز 2.4
في المائة في موسم الذروة في الصيف.

170
150
130
110
90
70
50
30
21 to 0

19 to 21

17 to 19

14 to 17

12 to 14

8 to 12

4 to 8

0 to 4

ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮرﻧﻮ

ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻣﺰاد اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

الشكل  .4أسعار الطاقة في عطلة نهاية األسبوع الصيفية لمنطقة التشغيل الوسطى (الدوالر األمريكي  /ميجا وات).
المصدر :تحليل خاص بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
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نحلل في نهاية المطاف حساسية أسعار الطاقة والقدرة
االستيعابية إلى أهداف القدرة اإلقليمية التي تستخدم
في مزاد القدرة االستيعابية لمنطقة التشغيل الوسطى
المعدل .يقارن الشكل  5أسعار التوازن في منطقة
ُ
كل من األهداف
التشغيل الوسطى من خالل تعديل ٍ
اإلقليمية في الوقت ذاته بنسبة  -10/+في المائة و20
في المائة .يقلل زيادة األهداف من منحدر مزاد القدرة
االستيعابية .یحد هذا األمر من قدرة الشرکات علی
ممارسة القوة السوقیة الذي بدوره يؤثر على العوائد علی

الطاقة في سوق الطاقة ،مما یؤدي إلی المزید االمدادت
(ارتفاع أسعار القدرة االستيعابية) وانخفاض أسعار
الطاقة .تظهر األشرطة في الشكل  5كيف تؤثر األهداف
اإلقليمية التي وضعها منظم السوق على االحتياطيات.
زيادة القدرة االستيعابية المستهدفة بنسبة  40في المائة
(أقصى اليسار إلى أقصى اليمين) يزيد من إجمالي تكلفة
النظام بنسبة  3في المائة ،من  13.3مليار دوالر إلى
 13.7مليار دوالر.

ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ /ﻣﻴﺠﺎ وات

32

164

27

163

22

162

17

161

12

160

7
2

159

)(3

158

+10%

+20%

ﻣﻨﺤﺪر اﻻﻧﺨﻔﺎض

اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻫﺪف اﻟﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

-20%

-10%

ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ /ﻣﻴﺠﺎ وات

37

165

ﻣﺰاد اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺳﻌﺮ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ذروة اﻟﺼﻴﻒ

الشكل  .5تحليل حساسية مزاد القدرة االستيعابية :نتائج المنطقة الوسطى للمملكة.
المصدر :تحليل خاص بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
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االستنتاجات
أنشأنا
نموذجا واسع النطاق لنظام الكهرباء في المملكة المستهلك .في سيناريو سوق الطاقة التنافسي مع
ً
العربية السعودية ،مع تسعير مكاني إلنتاج ونقل الكهرباء تحرير أسعار الوقود الجزئي ،فإن وفورات الحكومة من
وقرارت االستثمار لشركات التوليد الكهربائية .عندما
خفض دعم الوقود (بافتراض أن القيمة السوقية تبلغ 58
تتمكن الشركات المولدة للكهرباء من ممارسة القوة
دوالرا للبرميل) ستتجاوز الخسارة في فائض المستهلك.
ً
السوقية ،يحسب النموذج توازن ناش الحتكار القلة كورنو وهذا يعني أن هناك مجال لتنفيذ مخطط تعويضي يخفف
مع مع طرف تنافسي ( Nash Equilibrium of Cournotمن الزيادة في التكاليف بالنسبة للمستهلك.
.)Oligopoly with a Competitive Fringe
نستنتج في نهاية المطاف الحاالت التي تؤدي فيها
نجد أن القضاء على القوة السوقية للشركات من خالل
معا إلى قدرة
أسواق القدرة االستيعابية والطاقة ً
المنافسة أو التنظيم له أهمية خاصة في أوقات الذروة
استيعابية أكبر من “سوق طاقة فقط” مع وضع احد
جدا .يعزز
في الطلب عندما تكون المنافسة محدودة ً
أقصى في أسعار الذروة .يدعم هذا األمر المشتري
سوق القدرة االستيعابية المنافسة بين مولدات الذروة
سوق لتحقيق موثوقية التوريد خالل
الرئيس في تصميم
ٍ
ويقلل من أسعار الكهرباء من خالل تخفيض التكلفة
أيضا كيف يمكن تصميم سوق
فترات الذروة .نبين ً
الثابتة للمحطات ،ال سيما بين الشركات الصغيرة التي
خصيصا للعمل على زيادة الهوامش
القدرة االستيعابية
ً
تعمل بمعدالت استخدام منخفض.
االحتياطية اإلقليمية وموثوقية النظام في المناطق
المتضررة من األسواق المجاورة.
تبين نتائج المحاكاة كيف يمكن لممارسة القوة السوقية
في “سوق طاقة فقط” في المملكة العربية السعودية
ستستفيد المملكة العربية السعودية من إعادة هيكلة
أن يزيد من أرباح الشركات وأيضا الفائض االقتصادي
قطاع الكهرباء لديها على المدى الطويل من خالل التعلم
بسوق تتصرف فيه جميع الشركات
مقارنة
اإلجمالي
ً
ٍ
من تجارب البلدان األخرى وتصميم السوق بعناية .من
تصرفا تنافس ًيا .تعزى هذه النتيجة المفاجئة في الغالب
ً
شأن سوق القدرة االستيعابية أن يساعد مشغل السوق
إلى حجم إعانات الوقود (التي ال توجد في معظم أسواق على إدارة المنافسة والتأثير على قرارات االستثمار
الكهرباء) التي تفوق الخسارة في فائض المستهلك.
الخاصة في السوق المحررة ،وبالتالي دعم أهداف رؤية
لكل من ممارسة القوة السوقية وتعديل
يؤدي السماح ٍ
أسعار الوقود إلى زيادة في القيمة السوقية لألصول
نتيجة الرتفاع العائد
القائمة للشركة السعودية للكهرباء
ً
على القدرة اإلنتاجية .يبرر هذا األمر تعديل أسعار الوقود
قبل إعادة هيكلة السوق من أجل تعظيم اإليرادات
الحكومية من بيع أصول الكهرباء إلى القطاع الخاص.
ومع ذلك ،يأتي الكسب االقتصادي على حساب تكلفة
كبيرة للمستهلكين حيث تمارس شركات التوليد القوة
السوقية على أسعار الكهرباء .وبالنظر إلى أن المنافسة
من المرجح أن تكون محدودة خالل المراحل األولى من
التنفيذ ،سيكون التنظيم ضرور ًيا من أجل تحقيق
التوازن بين قيمة سوق بيع الجملة للكهرباء مع رفاهية

 .2030ومن شأن رفع أسعار الوقود الحالية المدارة من
قبل الحكومة أن يحسن من كفاءة وتكاليف مزيج التوليد
لقطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية .و في
الوقت ذاته ،تعديل تعريفات التجزئة ،وتحميل المستهلكين
التكلفة الفعالة على المدى الطويل للكهرباء وإدراج سوق
بيع الجملة للطاقة مع رسوم االزدحام على نقل الكهرباء،
أيضا
سيسهم في تحسين كفاءة االستهالك .يمكن ً
أن تؤدي إصالحات السوق إلى تحسين الكفاءة الداخلية
داخل الشركة السعودية للكهرباء التي تملكها الحكومة.
ال يمكن قياس هذا من خالل النموذج المعروض هنا،
يتطلب ذلك استخدام التحليل التطويقي للبيانات (Data
 )Envelopment Analysisلمقارنة الشركة السعودية
للكهرباء مع معايير الصناعة.
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معلومات حول الفريق
برتراند ريوكس
برتراند هو باحث مشارك في تطوير نماذج أنظمة الطاقة ،وقد أنهى رسالة الماجستير
في ديناميكية السوائل الحسابية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

فيرناندو أوليفيرا
فرناندو هو زميل أبحاث زائر في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
ومستشار في أسواق الطاقة في سنغافورة.

أكسل بيرو
يتولى أكسل قيادة برنامج نظم الطاقة واالقتصاد الكلي في مركز الملك عبد الله
للدراسات والبحوث البترولية وقد نشر أكثر من  30مقال في مجالت علمية محكمة،
عاما في المعهد الفرنسي للبترول ،وحصل أكسل
وقد عمل في السابق لمدة ً 15
على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة بانتيون سوربون في باريس.
نادر الكثيري
نادر هو باحث مشارك أول في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
تركز أبحاثه على دور صناديق الثروة السيادية في اقتصاديات الدول المصدرة للنفط،
وهو حاصل على درجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية والعلوم الحسابية
وماجستير في إدارة األعمال في مجال المالية.

معلومات حول المشروع
تخطط المملكة العربية السعودية إلصالح قطاع توليد الكهرباء وخصخصته باعتبار ذلك جز ًء من رؤية المملكة
نموذجا ُيحاكي إعادة هيكلة سوق الكهرباء في المملكة العربية السعودية إلى جانب تعديل
لعام  .2030وضعنا
ً
أسعار الوقود .ونحن ندرس التفاعالت بين أسعار الطاقة وأسعار القدرة االستيعابية في سوق متحرر ،ويشكل
هذا المشروع جز ًء من تعاون مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مع قسم المشتري الرئيس في
الشركة السعودية للكهرباء.
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