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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 النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه دون نسبته بشكل
مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه دون إذن خطي من كابسارك.
وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء
مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي
جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسية
تتطلب إمكانية االنتشار الواسع لتقنيات موارد الطاقة الموزعة الجديدة ( )DERضرورة إيجاد طرق مبتكرة إلدارة
الموثوقية في قطاع الطاقة ،حيث يمكن للمستهلكين –نظريا -استخدام تقنيات موارد الطاقة الموزعة إلنتاج كل
الطاقة التي يحتاجونها وتخزين الفائض حتى يحين وقت استهالكه الحقا متجاوزين بذلك االعتماد على شبكة الكهرباء.
حاد في
بيد أ ّنه يمكن لهذه التقنيات أن تخفق بسبب االضطرابات التقنية أو األحوال الجوية أو أن تكون عرضة الرتفاع ّ
فإن األسر التي تتمتع باالكتفاء الذاتي من الطاقة ال يزال يتوجب
الطلب بحيث ال يمكن لقدرة الشبكة الوفاء ولهذا ّ
عليها مواجهة مسألة ضمان الكهرباء .وربما يكون أحد الخيارات المتاحة لألسر التي تستخدم تقنيات الطاقة الموزعة
متمثل في استمداد الطاقة الكهربائية من الشبكة في حالة إخفاق هذه التقنيات ،ولكن يمكن لهذا السلوك أن يشكل
في نهاية المطاف تهديد ًا لوجود المرافق كما هو معتاد ،فيما يمكن لهذه المرافق أن تقوم باستثمارات رأسمالية بنا ًء
على توقع استرداد التكاليف من األنماط المتوقعة الستخدام الشبكة ،وقد ال تتمكن الشبكة من استرداد تكاليفها
إذا ما اختار المستهلكون استخدام الشبكة بشكل أقل تواترا.
مكن أن يساعد فيه إنشاء سوق التأمين الموثوق على التعامل مع
وبناء على ما تقدم يدرس هذا البحث المدى الذي ُي ُ
هذه المخاوف ،ونقترح أن توفر المرافق المعنية بالطاقة التأمين لتوفير الطاقة لألسر ذات االكتفاء الذاتي لحمايتها من
بدال من شراء سلعة كيلووات/ساعة أن يدفعوا تكاليف
بحيث
ُ
احتمال انقطاع التيار الكهربائي،
ُ
يمكن للمستهلكين ً
تمكين المستهلكين من الدفع لتجنب مخاطر انقطاع التيار
أن من شأن هذا السوق ّ
توفير الخدمات المضمونة ،كما ّ
بدال عن أن يدفعوا بطريقة شاملة.
الكهربائي وفق ًا لتفضيالتهم الفردية ً
توصلنا إلى إمكانية وجود سوق ُمستقر لمنتجات التأمين المذكور آنفا ،بحيث تتقارب األسعار وخيارات التأمين
التي تتخذها األسر مع التوازن طويل األمد ،كما يمكن لهذه األسواق أن تكون مستدامة على المديين المتوسط
والطويل وأن تتسم بالكفاءة وإمكانية التنفيذ.
الشكل  .1يدفع العميل الذي لديه موارد طاقة موزعة تكلفة ُمتغيرة للموثوقية ،بينما يدفع العميل الذي ال تتوفر لديه موارد الطاقة
الموزعة تكلفة ثابتة ،ويتبين أن الفرق بين هذين العميلين يتمثل في مدخراتهما المتصورة.
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النقاط الرئيسية

شير نتائجنا إلى أن المستهلكين سينقلون تكلفة بعض المخاطر الكامنة وراء انقطاع التيار الكهربائي إلى
ُت ُ
يخلق قيمة اقتصادية
مرافق الطاقة بسع ٍر يقل عن استعدادهم للدفع لتحقيق المستوى المنشود من الحماية مما
ُ
مقدرة.
ُيساعد شراء التأمين ُمعظم المستهلكين على تجنب اإلنقطاع الكلي للكهرباء ،حيث ُتبين عمليات المحاكاة التي
أجريناها أن من بين تلك األسر مِ ن سيتعرض لإلنقطاع التام للطاقة الكهربائية ،وأنه ُيمكن لمتوسط أسر تتراوح
أن ما
نسبتها ما بين  % 1إلي  %15تغطية احتياجاتهم الزائدة من الطاقة من خالل التأمين بالكامل ،بينما نجد ّ
يتراوح بين  %50إلى  %70من هذه األسر مقيدة بالميزانية لكنها ستظل قادرة على تغطية احتياجاتها الزائدة من
الطاقة بشكل جزئي.
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ُملخص
إن إمكانية االنتشار الواسع لتقنيات موارد الطاقة
الموزعة (مزيج من األلواح الشمسية الكهروضوئية
المحلية والبطاريات إلى جانب أجهزة المعلومات التي
يتم تركيبها في المنازل أو عند مواقع االستهالك) تدعو
إليجاد طريقة مختلفة إلدارة الموثوقية في قطاع الطاقة
الكهربائية .تتيح هذه التقنيات لألسر توليد الطاقة
الكهربائية و المتاجرة بها وتخفيض استهالكهم و تعييره
متجاوزين بذلك االعتماد على المرافق التقليدية للطاقة
مكن للمستهلك في الحالة القصوى أن
الكهربائية .و ُي ُ
ُي ّولد كل ما يحتاج إليه من طاقة كهربائية وتخزين الطاقة
الزائدة عن حاجته ليتم استهالكها في وقت الحق .وبذلك
يستطيع المستهلك االنفصال عن الشبكة كليا وتجنب
التكاليف االعتيادية التي تدفع للشبكة مقابل ضمان
الموثوقية ،بيد أن تقنيات التشغيل الموزع –التي تعتبر
متقطعة في الجملة -تواجه خطرا كامن ًا يتمثل فى اإلخفاق
المؤقت الناجم إما عن األحوال الجوية السئية أو المشاكل
التقنية ،لذلك سوف يلجأ المستهلك حينئذ إلى الشبكة
ويدفع مقابل الطاقة الكهربائية عند الحاجة إليها كما هو
موضح في الشكل رقم ( ،)1ولكن الحاالت التي تكون
فيها األسر مكتفية ذاتيا وتدفع نفس الهياكل التعريفية
في الحاالت النادرة التي تحتاج فيها طاقة كهربائية من
الشبكة قد تؤدي إلى إفالس مرفق الطاقة كليا ،فقد
قامت مرافق الطاقة الكهربائية باستثمارات رأسمالية بنا ًء
على توقعات استرداد التكاليف من األنماط المعهودة
الستخدام المستهلكين للشبكة ،وإذا اختار المستهلكون
استخدام الشبكة بشكل أقل تواترا فقد ال تتمكن هذه
المرافق من استرداد تكاليفها.
فإن هذا البحث ينظر في
ولمعالجة هذه المخاوف ّ
إمكانية إنشاء سوق تأمين لألسر المكتفية ذاتيا من
الطاقة الكهربائية لحمايتها من احتمالية انقطاع التيار
أن من شأن سوق التأمين هذا تمكين
الكهربائي ،حيث ّ
األسر من الحصول على مستوى من الحماية وفق ًا
لتفضيالتهم وتصورهم عن المخاطر مقابل دفعة مالية
معينة ،والسماح لمرافق الطاقة باالستمرار في العمل
ونحن هنا نقترح
في السوق باستخدام نموذج عمل بديل.
ُ

مكن لمرافق الطاقة الكهربائية وفقه توفير
نموذج عمل ُي ُ
السبيل الوحيد للطاقة الكهربائية لألسر المكتفية ذاتيا
في حالة االنقطاع الفردي للتيار الكهربائي .وربما يروق
ألن بإمكان التأمين عكس
هذا المقترح للمستهلكين ّ
مواقفهم وتصورهم تجاه مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
بنحو أفضل ،كما سيعبر المستهلكون من خالله عن مدى
ٍ
استعدادهم للدفع لتحويل نكلفة تحمل هذه المخاطر إلى
مرافق الطاقة.
إن من شأن إدارة الموثوقية باستخدام النموذج
كذلك ّ
القائم على التأمين موازنة العرض والطلب على نطاق
المنظومة باالبتعاد عن النهج الهندسي القائم على
التكاليف على نطاق المنظومة وهوامش االحتياطي،
واالتجاه نحو النهج االقتصادي مع إمكانية توفير
مجموعة من العقود البديلة .كما يتماشى هذا المقترح
من وجهة نظر تنظيمية مع التنظيم واالنتقال غير
المباشرين -تفويض السلطات من الحكومات المركزية
إلى المستويات الدنيا -الذي لوحظ وجوده في المجاالت
األخرى (راجع  .)Berkes 2010كما سيكون هذا
العامة ُ
المقترح جزءا من االتجاه العام لإلدارة التنظيمية الذي
يميل للتحرك نحو التنظيم والتحفيز األكثر مرونة والقائم
على السوق .ومن المنطقي القول بأنه ينبغي أن يكون
التنظيم الذاتي واآلليات غير المركزية هي القاعدة في
قطاع الكهرباء تعالى تعتمد على توليد وتوزيع الطاقة
بصفة أساسية ،على عكس القرارات المركزية.
وتتناول هذه الورقة الجدوى واالستقرار المحتملين لسوق
التأمين الجديد ،حيث نبحث في مدى إمكانية تالقي
عقود التأمين في عقد نظري مثالي تحدده ميزانية
الطاقة الكهربائية لألسر المستهدفة أو موقفهم إزاء
المخاطر أو الخسائر المتوقعة (أو زيادة الطلب) .وقد تم
استكشاف طبيعة هذا العقد األمثل في نسخة ثابتة
(دفعة واحدة) من نموذج التأمين ،بحيث يمتلك المورد
المعلومات الشاملة والكاملة عن هذه األسر .كذلك
يوضح هذا النموذج الثابت الطبيعة المحتملة للمنتجات
الجديدة التي يمكن تخصيصها وفق ًا لتفضيالت األسر
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ُملخص

المستهدفة والمالمح األساسية لها وسياسات التسعير
التي تحددها مرافق الطاقة الكهربائية التي تحتوي على
معلومات شاملة عن هذه األسر.

الكيفية التي ُيؤثر بها تصور المخاطر والخسائر في
الديناميكي على سعر التأمين واإليرادات
هذا النموذج
ّ
المحتملة لمرافق الطاقة.
ُ

ومن ثم تم توسيع هذا النموذج الثابت إلى إطار
ديناميكي مع المزيد من تقليل الفرضيات ،حيث
يستكشف النموذج الديناميكي سيناريو متكرر يتيح
لألسر تجديد العقود أو تبديلها بعد مرور فترات زمنية
معينة ،ونقوم في هذا النموذج بتقييد المعلومات التي
بشأن األسر المستهدفة ،ونقدم
بحوزة مرافق الطاقة
ّ
بدال من العقود المخصصة وفق ًا لطلب العمالء قائمة من
ً
العقود لتختار األسر من بينها ما يناسبها ،ويمكن تحديث
هذه العقود بعد مرور عدد محدد من الفترات الزمنية،
كذلك بإمكان األسر والشركات أن “تتعلم” بمرور الوقت
وتحدث خياراتها وعروضها .كما تم أيضا فحص تأثير
الديناميكي باستخدام نموذج العمل القائم على
النموذج
ّ
العوامل .كما يستطيع المورد في هذا النموذج أن يتحول
من المعلومات المثالية إلى التخمين الثاني لخصائص
األسرة من خالل قائمة العقود التي تتيح لألسر االختيار
الذاتي للعقد الذي يزيد من فائدتها ،كما ندرس كذلك

كذلك فإننا نوضح أن من شأن سوق التأمين تقديم
المساعدة الستيعاب المخاطر وتقليل انقطاع التيار
الكهربائي بنحو ملحوظ ،وربما قد تكون هنالك أسر
غير قادرة على تغطية احتياجاتها الكاملة من الطاقة
الكهربائية بسبب اعتباراتها المتعلقة بالميزانية أو
للطبيعة المتطرفة لبيان المخاطر الخاص بهذه األسر.
أن هنالك
كما تب ّين عمليات المحاكاة التي أجريناها ّ
تام للطاقة الكهربائية في حالة
أسر ًا ستتعرض النقطاع ّ
حدوث خلل في موارد الطاقة الموزعة الخاصة بها ،فيما
مكن في المتوسط لما يتراوح نسبته ما بين (  %1إلى
ُي ُ
 )%15من هذه األسر تغطية احتياجاتها الزائدة من الطاقة
بالكامل من خالل التأمين ،بينما نجد أن ما تتراوح نسبته
بين ( %50إلى  )%70من األسر سيتعرضون النقطاع
الطاقة الكامل المقيد بالميزانية ،رغم أنها ستظل قادرة
على تغطية احتياجاتها الزائدة من الطاقة بنحو جزئي.
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المقدمة
قد يتطلب االنتشار الواسع لتقنيات موارد الطاقة الموزعة
إيجاد طريقة مختلفة إلدارة الموثوقية في قطاع الطاقة
حيث يستثمر المخططون في أنظمة الكهرباء
الكهربائيةُ ،
المركزية في سعة طاقة تكون أعلى من الحمل األقصى
بغية الحصول على هوامش احتياطية يمكنها توفير تغطية
مثالية تقريبا ،بحيث يمكنهم توزيع هذه التكلفة على
جميع العمالء ،ولقد كان هذا النهج أكثر جدوى عندما
كانت الخيارات التكنولوجية محدودة وحينما كان االفتراض
أن انقطاع التيار الكهربائي له قيمة سالبة
األساسي يقول ّ
النهائية .غير أنه وفي ظل نظام الطاقة الذي تهيمن عليه
أن هذا النظام بالغ التكلفة
موارد الطاقة الموزعة يبدو ّ
وغير عادل ،حيث يدفع جميع العمالء مبلغا متساويا بغض
النظر عن تفضيالتهم بالنسبة للمخاطر .وللتعامل مع
فإن هذه الورقة تبحث
ضمان اإلمداد في هذا السياق ّ
يمكن من استيعاب تفضيالت
إنشاء سوق للمخاطر ّ
الموثوقية عبر استخدام التأمين.
–ونشير بهذا إلى
تتيح تقنيات الطاقة الموزعة الجديدة
ُ
مزيج من األلواح الكهروضوئية المحلية والبطاريات
باإلضافة إلى أجهزة المعلومات -لألسر توليد واستهالك
وتقليل وتحويل استهالكها من الكهرباء متجاوزة
بذلك مرافق الطاقة الكهربائية التقليدية ،وسيكون
االكتفاء الذاتي هو الحالة األكثر تطرف ًا العتماد موارد
المستهلك ُينتج كل الطاقة
الطاقة الموزعة ،بمعني ّ
أن ُ
التي يحتاجها منزله ويقوم كذلك بتخزينها بما يكفي
الستخدامه الالحق .ورغم ذلك تظل مسألة توفير الضمان
أن هنالك خطرا
المكتفية ذاتيا مشكلة ُ
حيث ّ
لألسر ُ
متأصال في كل تقنيات التشغيل المتقطع يتمثل في
أن هذه التقنيات قد تتعطل مؤقتا بسبب سوء األحوال
ّ
الجوية أو بسبب المشكالت الفنية التي تواجهها بين
الفينة واألخري.
أن االكتفاء الذاتي لألسر من شأنه أن يسمح لها
غير ّ
باالنفصال عن الشبكة الكهربائية وتجنب دفع كافة
الرسوم الخارجية ( ،)Green and Staffell 2017ورغم هذا
ستظل معظم هذه األسر بحاجة إلى استخدام الشبكات

الستمداد الطاقة الكهربائية منها في حالة وجود أعطال
في أنظمتها ،ولن يعكس نظام (الدفع عند الحاجة)
تكلفة الفرص البديلة للبنية األساسية الخاملة ،وإنما
يمكنه أن يؤدي إلى إفالس مرافق الطاقة الكهربائية
إذا ما ظلت الطريقة المتبعة التي يتم بها تسعير هذه
النسخة االحتياطية على حالها (Felder and Athawale
2014؛  ،)Muaafa et al. 2017وقد تم احتساب تكاليف
الشبكة في سعر الكهرباء بنحو تقليدي ،وقد يكون هذا
التسعير غير كافٍ إذا خرجت األسر المكتفية ذاتيا من
الشبكة بنحو واسع في ظل وجود التكنولوجيات التي
يتمكن العمالء عبرها من عكس أفضل تفضيالتهم
بالنسبة للخدمات المضمونة.
يتمثل الغرض من وجود التأمين في خفض أو إلغاء
التكلفة بالنسبة للفرد الذي يواجه حدث ًا مأساوي ًا مثل
إنقطاع اإلمداد الكهربائي ،وتوجد بطبيعة الحال العديد
أي
من األنواع المختلفة لبوالص التأمين المتاحة ،وبإمكان ّ
فرد أو مؤسسة تجارية العثور على شركة تأمين ترغب في
التأمين عليهم بمقابل .ونقترح أن تقوم مرافق الطاقة
الكهربائية بتوفير السبيل الوحيد للطاقة الكهربائية
لألسر المكتفية ذاتيا من الطاقة في حالة تعرضهم
النقطاع التيار الكهربائي ،حيث تكمن قيمة اقتراحنا هذا
أن الطاقة غير المستغلة للمرافق
على وجه الخصوص في ّ
الناتجة عن النشر السريع لموارد الطاقة الموزعة في
القطاع المحلي ُيمكن إعادة تعبئتها وتسعيرها بوصفها
مضمنة حاليا في اإلمداد
أن هذه الخدمة
تأمينا .كما ّ
ّ
الكهربائي بل وتعتبر من المسلمات .فيما ستضمن
مرافق الطاقة الكهربائية من خالل بيع هذا التأمين تدفق
بدال من فرض
إيرادات ثابت عن طريق فرض رسوم ثابتة ً
أسعار مرتفعة للغاية في فترات زيادة الطلب المفاجئ
للمستهلكين ،ثم تليها رسوم مخفضة لفترات ضعف
الطلب على الطاقة الكهربائية ،وربما قد يروق هذا
المقترح أيضا للعمالء بوصفه نموذجا قائما على التأمين
يمكنه أن يعكس مواقفهم تجاه خطر انقطاع التيار
الكهربائي ،ويمكنه بالتالي أن يكون وسيلة فعالة وعادلة
لدفع ثمن الوصول إلى الشبكة.
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المقدمة

كما نتناول بالدراسة المدى الذي يمكن أن تتحول فيه
عقود التأمين إلى عقد نظري مثالي ،حيث يتم تعريف
هذا العقد على أساس ميزانية الطاقة الخاصة باألسرة
المعنية ومواقفهما إزاء بيان المخاطر والخسائر المتوقعة
مع امتالك المورد للمعلومات الشاملة والكاملة عن هذه
األسر .ومن ثم سيتم تعميم النسخة الثابتة للنموذج
في إطار ديناميكي بحيث يسمح لألسر بتجديد العقود
أن الشركات ال تمتلك
أو تبديلها بمرور الوقت ،وبما ّ
معلومات شاملة عن األسر ،فبالتالي ال يمكنها تقديم
بدال من ذلك قائمة
عقد مثالي لهم ،وإنما تقدم لهم ً
بالعقود التي يتوجب على األسر أن تختار من بينها العقود
التي تفضلها وتكون قادرة على تحمل تكلفتها ،كذلك
يسمح هذا النموذج للشركات بتكييف عروضها دوريا بنا ًء
على اعتبارات الربحية.
ولقد تم فحص النتائج الديناميكية لهذا النموذج المعمم
من خالل نموذج عمل قائم على العوامل ،ال سيما
كيفية تأثير تصور المخاطر والخسائر على سعر التأمين
واإليرادات المحتملة لمرافق الطاقة ،نستخدم أيضا
النموذج القائم على العوامل لدراسة استقرار سوق
التأمين والنتائج على مستوى األسرة واستكشاف
الكيفية التي ستكون عليها ردة فعل هذا السوق على
مبادرات السياسة التي تؤثر على معاييره األساسية.
وتتناول هذه الورقة البحثية مشكلة كامنة ،في حين أن
تبحث
ُ
معظم المؤلفات التي تتناول موارد الطاقة الموزعة
في التبنى التدريجي للتقنيات الجديدة ،إال أننا نتخذ
موقفا مختلفا ونفترض أن هذه التبنى قد حدث بالفعل،
وهكذا وبدال من تحليل ردة فعل المرافق الحالية للطاقة
بشأن تآكل حصتها السوقية فإننا نبدأ من النهاية محاولين
التعرف على الخطوات بصورة عكسية.
إن قضية توفير ضمان الكهرباء من خالل النهج المقترح
ّ
لهذه الورقة البحثية ستبتعد عن النهج الهندسي استناد ًا

على التكاليف على نطاق المنظومة ،مقتربة أكثر من
مكن آلية التأمين إلى جانب
النهج االقتصادي الذي ُي ّ
مجموعة من العقود البديلة من موازنة العرض والطلب
على نطاق النظام .
مكون الطاقة فحسب،
ّ
إن للكهرباء سمات متعددة تتجاوز ّ
وقد يكون من الصعب تسعير هذه األبعاد اإلضافية في
بعض األحيان ،فعلى سبيل المثال يتم تضمين العوامل
غير المسعرة مثل مستويات االنبعاثات المصاحبة
وخدمات الموثوقية ومخاطر اإلمداد في سعر الكهرباء.
بيد أنه يمكن التعامل مع أبعاد الكهرباء هذه بوصفها
عوامل خارجية ال يتم تضمينها في أنظمة التسعير
بنحو واضح .ونظر ًا لعدم وجود أسواق لهذه السمات
(على سبيل المثال :غالب ًا ما يعتبر العمالء الموثوقية
بأن كون
فإن هنالك إغراء لالعتقاد ّ
أمر ًا مفروغا منه)ّ ،
مسوقة في السوق يعود لكونها وفيرة
السلعة غير
َّ
وبالتالي يكون سعرها ضئيال ( )Pearce 2000وال يمكن
للمستهلكين على هذا النحو عكس تفضيالتهم بشأن
الموثوقية.
كان المقترح الوحيد المقدم بشأن سوق التأمين على
الكهرباء قد أتى من رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع الطاقة
في المملكة المتحدة – مكتب أسواق الغاز والكهرباء أو
ما يعرف اختصارا بـ(أوفجيم) في مقال ُنشر له في صحيفة
التلغراف البريطانية بعنوان (إمكانية فرض رسوم سنوية
على األسر نظير الوصول إلى شبكة الكهرباء”قسط
التأمين”) ( ،)Gosden 2016فيما بدأت نماذج العمل
األخرى التي عملت علي تجزئة خدمات الكهرباء في
الظهور ،ولقد اقترح معهد روكي ماونتين على سبيل
المثال نموذج عمل لإلضاءة -يتم قياسه بالشمعة -حيث
يقدم مزود الخدمة خدمة محددة (،)Calhoun et al. 2017
فيما طبقت معاهد أخرى مثل معهد أجهزة أنظمة الطاقة
تفكيرا مشابها على نطاق واسع القتراح إنشاء خدمة
التدفئة والتبريد المحلية (.)Watkins 2017

استخدام التأمين إلدارة الموثوقية في قطاع الكهرباء الموزعة :عمليات تحليل النموذج القائم على العوامل

8

النموذج
توفر االفتراضات التالية لنموذجنا سياقا لتحليالتنا التي
قمنا بها (راجع ]Fuentes, Blazquez and Adjali [2018
لتعليل هذه االختصارات):
ترغب األسر في توفير الطاقة الكهربائية لها بنسبة
 %100أو بصفة دائمة بأقل تكلفة مع تعظيم
مستوى االستقاللية من الكهرباء بالنسبة لهذه
األسر.
قامــت جميع األســر بتركيب عدد كبير من أجهزة
يتيح
الطاقــة الكهروضوئيــة والبطاريات ،األمر الذي ُ
لها أن تكون مســتقلة فــي الطاقة الكهربائية.
يحق لمرافق الطافة الكهربائية فصل األسر عن
شبكتها إذا لم تعد تستخدم خدمات مرافق الطاقة
الكهربائية بنحو منتظم.

يوجد خطر متأصل يرتبط بجميع أشكال التوليد
الكهربائي المتقطع.
ليس بإمكان األسر شراء الطاقة الكهربائية من
ويسمح لنا هذا التبسيط بعزل
األسر األخرى،
ُ
استراتيجيات إدارة المخاطر الخالصة وتجاهل العوامل
الخارجية المحتملة الناشئة من الشبكات بين األسر.
لدى األسر ميزانيات ُمخصصة مسبقة لشراء الطاقة
الكهربائية أو للتأمين اإلضافي في حالة حدوث عجز
في مصدرهم المحلي للطاقة.
لمزيد من التبسيط ،فإننا ال نقوم بتحليل
المستخدمين التجاريين والصناعيين.
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األسس النظرية
يوفر هذا القسم من البحث األساس النظري الذي نقوم
على أساسه باختبار آفاق سوق تأمين الكهرباء ،وللحصول
تقني لهذا النموذج يرجى الرجوع إلى الملحق.
على وصف
ّ
أوال ،استنادا على إطار العمل الثابت فإننا نستمد
ً
الظروف المثالية ألسرة ما لشراء عقد التأمين الكهربائي
على ضوء قيود الميزانية وتفضيالت األسرة للمخاطر
واإلنقطاع المتوقع للطاقة الكهربائية ،حيث تنبع المخاطر
التي تتعرض لها األسرة من الحقيقة التي مفادها أن
إجمالي طلب األسرة على الطاقة الكهربائية قد يتجاوز
أي
قدرة األسرة المثبتة بدرجة معينة من االحتمال في ّ
وقت من األوقات .وقد تم تعريف قيود الميزانية بأنها
الميزانية الثابتة المخصصة مسبقا للوفاء بإحتياجات
الطاقة اإلضافية لكل أسرة .1ولقد توصلنا باستخدام
نموذج بسيط لفترة واحدة إلى أن األسر ستكون مستعدة
لشراء عقد التأمين إذا كانت درجة التغطية المقدمة فيه
(ُ )κمرتفعة بما يكفي (حد معين تحدده الخسائر المتوقعة
المحددة لألسرة المعنية باإلضافة إلى بيان المخاطر
الخاص بها).
وفيما يلي سنورد تعريفا لماهية “العقد المثالي” بالنسبة
لألسرة من منظور المورد ،ولقد وجدنا أنه يمكن للمورد
في حالة التوازن زيادة ربحه من األسرة إلى أقصى حد
من خالل تقديم عقد تعريفة ثنائية بسعر لكل وحدة من
الطاقة المستهلكة وسعر “التكلفة الثابتة” ،وهذه هي
مهام ميزانية األسرة ومقدار الخسائر المتوقعة وبيان
المخاطر وكذلك التكاليف الثابتة بالنسبة للمورد.
ولقد قمنا بتوسيع نطاق هذا النموذج الثابت (الساكن)
إلى نموذج ديناميكي (حركي) بين الفواصل الزمنية
والتقليل من الفرضيات المنطقية ،كما نقدم أيضا
مواصفات ديناميكية بديلة بحيث ُيتاح للمورد واألسر
التعلم من السلوك والنتائج السابقة وتكييف سلوكهم
حيث يتيح ذلك لألسر ارتكاب
وفقها بمرور الوقتُ ،
“األخطاء” في اختيارهم لعقد التأمين (التغطية
المشتراة) وقدرة مرافق الطاقة الكهربائية على تغيير
التعرفة لكل عقد يتم تقديمه بنا ًء على الطلب.

كما تسمح لنا هذه التعديالت بدمج السلوك المكتسب
أوال :نقدم حدا للتغطية في العقد يكون بمثابة قيد
ً
إضافي على األسر في النموذج ،ثانياً :نسمح بإمكانية
قيام المورد بتوفير عقود تأمين متعددة لألسر ،حيث
يقدم المورد في هذا السيناريو قائمة بالعقود البديلة
التي يتعين على األسر االختيار من بينها .ثالثاً :نقدم
معامل معدل التكيف ( )τالذي يمثل مدى السرعة التي
ُيسمح بها لألسر والمورد بتغيير سلوكياتاهم للعرض
والطلب .وهذا ما يجعل النموذج أقل تقييدا ويزودنا
بتنظيم يكون أكثر مرونة وديناميكية يمكننا التحقق من
نتائجه باستخدام النموذج القائم على العوامل ،فيما يتم
تقييم السلوك الناتج في وقت الحق مقابل نتيجة التوازن
المنطقي التي تم الحصول عليها من النموذج الثابت.
يصبح تسلسل النموذج الديناميكي على النحو التالي:
في الوقت ( )t = 0الذي يقدم فيه المورد العقود التي
تحتوي على حزم أسعار محددة وتغطية الخسائر المتوقعة
التي تختار منها كل أسرة عقدا وفقا لبيان المخاطر الخاص
بها وميزانية الطاقة الكهربائية والتغطية المطلوبة ،وربما
تواجه األسر في كل فترة الحقة خسائر عشوائية للطاقة
التي قد تكون أو ال تكون مغطاة بالكامل وفق ًا للعقد
الذي تم شراؤه وللتغطية التي يوفرها هذا العقد .كما
يقوم المورد بتحديث العقد عقب كل فترات زمنية (،)τ
وبمجرد إختيار األسر لنوعية العقد فإنها تصبح ملزمة به
للفترات الزمنية ( )τالمنصوص عليها في العقد ،فيما
يكون للمورد عقب كل فترة من الفترات ( )τخيار تعديل
العروض ويتاح لألسر خيار تحديث خياراتهم ،وتبقى هذه
المجموعة من العقود والخيارات ثابتة مرة أخرى للفترات
( )τالزمنية الالحقة.
(تقوم األسرة  )nباختيار العقد ( )kذا االحتمالية ( )ρtkفي
كل الفترات ( )τمن قائمة العقود البديلة ،ويتم تحديث
توزيع االحتمالية في كل فترة ( ،)τمما يجعل من ()ρtk
معامال ذاتيا محددا خاصا باألسرة ،بينما تستند قاعدة
التحديث إلى التعلّ م من “األخطاء” السابقة الناجمة عن
اختيار عقدٍ بمستوى غير مناسب من التغطية بسبب
قيود ميزانية األسرة أو بيان مخاطرها أو حدود التغطية
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األسس النظرية

الثابتة الخارجية لها ،ونتيجة لذلك تواجه األسرة في وقت
اختيار العقد التالي توزيعا جديدا ُمحتمال لالحتماالت يمثل
التأثير التراكمي لألخطاء المرتكبة في الفترات السابقة.
كذلك ُيسمح للمورد بتعديل أسعار الوحدة المعروضة في
العقود في كل فترة بما يعكس ظروف الطلب المتغيرة،
وضبط السعر الحالي لكل وحدة (زيادة أو نقصانا) ليعكس
التغ ّير في الطلب التراكمي على مدار الفترات الزمنية

شــريطة أن يكــون التغير كبيــرا بدرجة كافية وفقا لما
يحــدده المعامــل (ُ .)θ
حيث يشــير المعامل ( )θاألعلى إلى
أن كل تحديث يكون بمبلغ
تحديــث ســعر أقل تواترا ،غيــر ّ
أكبــر مــن المعامل ( )θاألصغــر ،فيما يدل المعامل ()θ
األصغــر علــى تحديثات أكثر تواترا ولكن بنســبة أصغر من
المعامل ( )θاألعلى.
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النموذج القائم على العوامل
يتم تشغيل النموذج الديناميكي الموضح أعاله بوصفه
نموذجا قائما على العوامل ،يقدم حال لألسعار النهائية
للوحدة في ظل الخيارات المختلفة للعقد واإليرادات
التراكمية للمورد والمدى الذي يسمح به هذا المنتج
باستيعاب الموثوقية من خالل حساب النسبة المئوية
للمنازل التي لم يتم التأمين عليها.
يجري توصيف كل معامل منزلي وفقا لبيان المخاطرة
والخسائر المتوقعة والميزانية واحتمال التوزيع الخاص به
حيث يوفر المورد
كما هو موضح في الجدول رقم (ُ ،)1
قائمة من ثالثة عقود بديلة لألسر لالختيار من بينها،
(على سبيل المثال ،”K=3“ :وتبدأ األسرة المندرجة في
الفترة ( )t = 0بالتوزيع االحتمالي المتساوي (،0.33 ،0.33
 )0.33في كافة العقود الموجودة في القائمة ،وتقوم

األســرة باختيــار أحد العقود ويتــم تحديث القائمة كل اثنى
عشــر ( )12خطوة زمنية ضمن المحاكاة ( .)τ = 12ولقد
حددنا بشــكل افتراضــي العقد األول ( )1ليكون عقدا
“آنيـ ًا” بدون حد ُمحدد مســبق ًا للطاقــة الكهربائية (على
ســبيل المثال :يحتمــل ( )∞→L1أن يحدد العقدان الثاني
والثالــث ( 2و )3حدودا عليا لمقــدار الطاقة الكهربائية
التي يمكن لألســرة االســتفادة منها .ولقد فرضنا القيود
التاليــة علــى العقود L1>L2>L3 :و ،p1> p2>p3وبالتالي
ـإن العقــد اآلني هو العقد األقــل مخاطرة ولكنه األعلى
فـ ّ
ســعرا لكل وحدة ،في حين أن العقد الثالث ( )3هو
العقــد األكثــر خطورة ولكنه األقل ســعرا للوحدة ،بينما
يكــون العقد الثاني ( )2وســطا بيــن هذين العقدين يقيم
التوازن بيــن المخاطر والتكلفة.

الجدول رقم  .1قائمة بالمعلمات والق ّيم التشغيلية في عمليات المحاكاة.
المعامل

السياق

المعني

الق ِّيم

̅α

األسرة

الحد األعلى لمعامل تجنب المخاطر المطلقة الخاص باألسرة

}{0.1, 0.9

̿L

األسرة

الحد األعلى للخسائر المحتملة لكل أسرة

}{100, 500

̅B

األسرة

الحد األعلى للميزانية الخاصة باألسرة

}{50, 500

̅π

األسرة

الحد األعلى الحتمالية الخسائر الخاصة باألسرة

}{0.2, 0.8

p01

المورد

سعر الوحدة األولى للعقد األول ""( 1بمعدل )t = 0

}{100, 150

L1

المورد

p02

المورد

L2

المورد

p03

المورد

L3

المورد

حد الطاقة التي يمكن استمدادها بموجب العقد األول ( )1كنسبة
ّ
مئوية من الحد األعلى للخسائر المحتملة ()L= * L1

سعر الوحدة األولى للعقد الثاني "( "2بمعدل )t = 0
حد الطاقة التي يمكن استمدادها بموجب العقد الثاني ( )2كنسبة
ّ
مئوية من الحد األعلى للخسائر المحتملة ( )L * L
2

=

سعر الوحدة األولي للعقد الثالث "( "3بمعدل )t = 0
حد الطاقة التي يمكن استمدادها بموجب العقد الثالث ( )3كنسبة
ّ
مئوية من الحد األعلى للخسائر المحتملة ( )L * L
3

=

}{1
}{25, 75
}{0.5, 0.9
}{1, 10
}{0.1, 0.45
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θ

المورد

درجة ومستوى تغيير الطلب التراكمي لتعديل األسعار

الرقابة

}{0.05, 0.5
}{2500

̅U

المورد

مرافق الطاقة الواقعة ضمن الخسائر الصفرية المعينة

}{2500

N

المورد

عدد األسر

}{0

F1

المورد

المدفوعات اإلجمالية بموجب العقد األول ()1

}{50

F2

المورد

المدفوعات اإلجمالية بموجب العقد الثاني ()2

}{50

F3

المورد

المدفوعات اإلجمالية بموجب العقد الثالث ()3

الناتج
1
p 300

المورد

سعر الوحدة النهائي بموجب العقد األول ()1

p 2300

المورد

سعر الوحدة النهائي بموجب العقد الثاني ()2

3
p 300

المورد

سعر الوحدة النهائي بموجب العقد الثالث ()3

اإليرادات

المورد

اإليرادات التراكمية للفترات السابقة

hF

البيئة

hB

البيئة

hL

البيئة

hI

البيئة

hBL

البيئة

avg ρ1, sd ρ1

األسرة

المتوسط واالنحراف المعياري للتوزيع ( ρ1 )300بين األسر

avg ρ2, sd ρ2

األسرة

المتوسط واالنحراف المعياري للتوزيع ( ρ2 )300بين األسر

avg ρ3, sd ρ3

األسرة

المتوسط واالنحراف المعياري للتوزيع ( ρ3 )300بين األسر

المنازل ( ٪من المنازل التي تواجه خسائر) مع التغطية الكاملة التي
بلغ متوسطها  300مرة
المنازل ( ٪من تلك التي تواجه خسائر) مع تغطية جزئية بسبب قيود
الميزانية الملزمة
المنازل ( ٪من تلك التي تواجه خسائر) مع تغطية جزئية بسبب قيود
حد التغطية الملزمة في العقد
المنازل ( ٪من تلك التي تواجه خسائر) مع تغطية جزئية بسبب قيود
الحوافز الملزمة
المنازل ( ٪من تلك التي تواجه خسائر) مع تغطية جزئية بسبب قيود
الميزانية الملزمة وقيد حد العقد

المصدر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
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النموذج القائم على العوامل

يفترض تحديث التوزيع االحتمالي لألسرة لقائمة العقود
المتاحة أن يكون خوارزمية بسيطة لتعزيز التعلّ م بنا ًء على
أي من القيود الثالثة التي كانت ملزمة في الفترة (،)t-1
ّ
والتي تتلخص على النحو التالي:
القاعدة األولي ( :)1إذا كانت قيود الميزانية ملزمة
في الفترة ( ،)tفإن ترجيح االحتماالت ينخفض في
الفترة ( )t + 1للعقود ذات األسعار المرتفعة نسبيا
للوحدة الواحدة ،فيما يزداد ترجيح االحتماالت بالنسبة
للعقود ذات األسعار األقل نسبي ًا للوحدة.
القاعدة الثانية ( :)2إذا كان قيد الحوافز ملزم ًا في
فإن ترجيح االحتماالت ينخفض في الفترة
الفترة (ّ ،)t
( )t + 1للعقود ذات حدود التغطية المنخفضة نسبياً،
بينما يزداد ترجيح االحتماالت بالنسبة للعقود ذات
حدود التغطية األعلى نسبياً.
القاعدة الثالثة ( :)3إذا كان قيد حد التغطية ملزم ًا في
فإن ترجيح االحتماالت ينخفض في الفترة
الفترة (ّ ،)t
( )t + 1للعقود ذات حدود التغطية المنخفضة نسبياً،
فيما يزداد ترجيح االحتماالت بالنسبة للعقود ذات
حدود التغطية األعلى نسبيا.

تتشابه القاعدتان الثانية والثالثة ( 2و )3في أنهما
تضيفان ترجيح ًا للعقود ذات التغطية األعلى نسبياً،
ويكمن الفرق الوحيد بينهما في المعدل الذي تحوالن فيه
اختيار األسر نحو العقد اآلني ،حيث تحول القاعدة الثالثة
( )3ترجيح االحتماالت لصالح العقد اآلني بمعدل أعلى
من القاعدة الثانية ( ،)2بينما تحول القاعدة األولى ()1
من ناحية أخرى ترجيح االحتماالت لصالح العقود األرخص،
كما يتم إعادة تحديد االحتماالت بمجرد إجراء التحديثات
الالزمة للتأكد من أنها محصورة ضمن نطاق الفاصل
الزمني [.]1 ، 0

التجريبي
اإلعداد
ّ
تم تنفيذ عمليات المحاكاة القائمة على العوامل على
حيث يمثل كل تشغيل للمحاكاة
موقع (ُ ،)Netlogo 6
حالة واحدة من تجربة واحدة ،ويتم تعريف التجربة بوصفها
مزيج ًا فريد ًا من قيم معامل اإلدخال ،ويتم تكرار كل تجربة
حيث
عشر ( )10مرات لحساب العشوائية في النموذجُ ،
يتم تصنيف كل تكرار على أنه “تشغيل” يتكون من
ثالثمائة ( )300خطوة زمنية ،ألننا الحظنا أن النموذج
حقق درجة عالية من االستقرار الجيد عند هذا الرقم.
ولقد تم تسجيل متغيرات المدخالت والمخرجات في
ملفات نصية متعددة عبر موقع ( )Netlogoفي من كل
تشغيل في التجربة ،ومن ثم تم دمج الملفات النصية
وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )Rبشكل
منفصل ،ونورد أدناه تحليل النتائج في األقسام الفرعية
الثالثة.
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النتائج
حال لألسعار النهائية لكل نوع من أنواع
يقدم هذا النموذج ً
العقود الثالثة المذكورة آنفا ،وإيرادات مرافق الطاقة
ومدى استيعاب األسر للمخاطر وتحويلها إلى مرافق
الطاقة ،حيث نقوم بقياسها من خالل تقدير النسبة
المئوية للمنازل التي تحصل على تغطية كاملة أو جزئية،
أما بالنسبة لتلك المنازل التي حصلت على تغطية جزئية
فقط فإننا نتحرى عن مصدر هذا القرار ،ونقصد بذلك
معرفة ما إذا كان هذا القرار مق َّيد ًا بميزانية هذه األسر
وبحدود العقود و/أو الحوافز الملزمة المدرجة في العقد
المعني أم ال.
ولنعطي صورة شاملة فإننا نعرض خصائص التقارب
واالستقرار للنموذج بنا ًء على القيم المركزية والفروق
واالتجاهات في متغيرات المخرجات التي تم قياسها
على مدى الثالثمائة خطوة في كل تشغيل ،ومن ثم
نوضح االختالف الملحوظ في المخرجات على المستوى
الكلي باستخدام االنحدار المتعدد المتغيرات ،ونقدم
ّ
كذلك التأثير المقدر لمتغيرات المدخالت ،ومن ثم نقوم
بقياس قيم متغيرات المخرجات في نهاية كل تشغيل في

كل تجربة ،أو بمعنى آخر ،القيمة “النهائية” للمخرجات
في الخطوات الثالثمائة ،ونقوم أخير ًا بفحص عينات
فرعية من األسر وربط سلوكها بخصائصها الجوهرية
الستكشاف السلوك على مستوى العامل ،وذلك
باستخدام مقياس نهائي ووسيط للنواتج في كل عملية
تشغيل.

التقارب
أن هذا النموذج يحتوي على خصائص تقارب
توصلنا إلى ّ
قوية في متغيرات المخرجات في ظل كافة إعدادات
المحاكاة،
اإلدخال التي تم استكشافها داخل عمليات ُ
وهذا األمر صحيح بالنسبة لألسعار والنسبة المئوية
للمنازل التي تواجه واحدة أو أكثر من القيود (أو تلك
التي ال تواجه قيودا بالمرة) ،وكذلك في توزيع احتماالت
أن السوق المشروطة
يبين النموذج ّ
االختيار ،كما ُ
بخوارزميات التعلّ م والتكيف بالنسبة للمورد واألسر
تتحرك نحو نتيجة مستقرة ديناميكيا ضمن الخطوات
الثالثمائة المنصوص عليها.

الشكل  .2أنماط التقارب في أسعار وحدة العقود الثالثة.
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الشكل  .3أنماط التقارب في متوسط احتماالت االختيار في العقود الثالثة.

الشكل  .4أنماط التقارب في النسب المئوية لألسر التي تواجه قيود ًا بديلة.
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تب ّين األشكال من  1-3عينة من مخرجات عمليات
التشغيل المستقاة من تحليل االستجابة ،حيث تتنوع
متغيرات الضبط عبر مستويين “منخفض ومرتفع”،
أن متغيرات المخرجات إما تحقق قيمة
وما الحظناه هنا ّ
مستقرة بسرعة (كما هى الحال في األسعار المدرجة في
الشكل رقم  ،)1أو أ ّنها تظهر نمط َا يمكن التنبؤ به ضمن
نطاق ضيق جدا (مثل احتماالت االختيار والنسب المئوية
لألسر الواردة في الشكلين رقم  2و 3على التوالي)،
تتسق هذه األنماط في التجارب الفعلية حيث تتنوع
فيما
ُ
متغيرات المدخالت وتثبت عناصر التحكم بها.
أن النموذج الديناميكي الذي تم تنفيذه في
ويعني هذا ّ
هذه الورقة البحثية يعرض خصائص تقارب قوية حتى من
دون الفرضيات المنطقية الصارمة للحالة الثابتة ،ويعني
هذا أنه ُيمكن آللية تعزيز التعلّ م البسيطة أن توفر نتائج
مستقرة في السوق.

العالقات بين المدخالت والمخرجات
نعرض في هذه الجزئية من الورقة البحثية التأثير الجزئي
لمتغيرات المدخالت على متغيرات المخرجات باستخدام
مجموعة من االنحدارات الخط ّية التي نب ّين فيها معامالت
متغيرات مدخالت التأثير الجزئي للمدخالت على

المخرجات ،فيما توضح الجداول من ( 2إلى  )4حجم هذا
التأثير سواء كان موجبا أم سالبا ،إضافة لألهمية أو
الداللة اإلحصائية للتغير المتفاوت بشكل مستقل لكال
المدخالت والمخرجات التي تم قياسها في التجارب التي
تم إجراؤها ،وتوضح القيم المبينة بالخط الغامق حجم
التأثير الكبير نسبي ًا (ذو الداللة اإلحصائية) عند مقارنته
بحجم المعامالت األخرى في نفس المعادلة االنحدارية.

التأثير على أسعار العقود واإليرادات
لقد الحظنا أنه مع زيادة الخسائر المحتملة لألسر فإنها
تتحول بصفة عامة من عقود أرخص (ولكنها أكثر خطورة)
إلى عقود أكثر تكلفة (لكنها أكثر أمانا) ،ويبدو أن أسعار
وحدة العقدين األول والثاني (األقل خطورة) تعتمد بشكل
الحد األعلى للخسائر المتوقعة التي تواجهها
إيجابي على ّ
فإن
األسر ،كما هو مبين في معامالت ( .) ̅ πومع ذلك ّ
يعد العقد األكثر خطورة نظر ًا
سعر العقد الثالث الذي ُ
فإن المستويات
ألن له
معامال سلبي ًا وكبيراً ،وبالتالي ّ
ّ
ً
األعلى للخسائر المتوقعة التي تواجهها األسر تزيد من
الطلب على العقود األكثر أمانا ذات التغطية األوسع
نسبي ًا مع استعداد األسر لدفع سعر الوحدة األعلى لهذه
العقود.
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الجدول رقم  :2أحجام التأثير على متغيرات اإلنتاج  -األسعار واإليرادات النهائية.
المدخالت
المخرجات

1
p300

2
p300

3
p300

اإليرادات

التقاطع

***-44.18

***-12.91

***2.05

***3.27E04

̅π

***28.36

***4.20

***-0.80

***7.48E04

̿L

0.00

0.00

***-0.0001

***23.39

̅α

-0.06

-0.22

-0.02

-45.64

***-0.02

***-0.01

0.00

***247.70

***1.37

0.00

0.00

3.58

L2

***83.23

***12.26

***-2.45

***2.27E04

p02

-0.003

***1.10

0.00

9.98

L3

***59.64

***22.60

***-2.31

***7.46E04

p03

***0.38

***0.08

***0.93

***1.55E03

θ

***-160.00

***-11.60

***2.70

* 3.22E03

̅B
1
0

p

نالحظ كذلك أن الطلب على العقد األكثر خطورة ال
ينخفض فحسب كما هو متوقع عندما يصبح أقرب عقد
منافس له أقل مخاطرة ،ولكنه ينخفض أيضا عندما يصبح
أكثر خطورة .وترتبط التغييرات األقل واألكثر تكرارا
في األسعار بزيادة الطلب على البدائل األقل مخاطرة،
وبانخفاض الطلب على العقد األكثر خطورة .يبدو بصفة
أن الطلب على العقود األقل خطورة أكثر حساسية
عامة ّ
للتغييرات في معلمات اإلدخال الواردة أعاله من تلك
ويتضح هذا في االنخفاض التدريجي في
األكثر خطورة،
ُ
حجم المعامالت من القيمة المرتفعة الموجبة (العقد األول
“ )”1إلى القيمة الصغيرة السالبة (العقد الثالث “.)”3
كما تتأثر إيرادات مرافق الطاقة بشدة بذات المعايير
المذكورة أعاله باإلضافة إلى السعر المبدئي للعقد الثالث
فإن السعر المبدئي للعقد الثالث (( )3العقد األكثر
(ّ ، )3
خطورة) من بين جميع األسعار األولية  Kله تأثير ملحوظ
على سعره النهائي مما ُيؤثر عليه بشكل إيجابي ،ويؤثر

بالتالي إيجابي ًا على إيرادات مرفق الطاقة ،وهذه طريقة
أخرى يختلف فيها العقد األكثر خطورة عن العقدين
اآلخرين.

المقيدة
األسر ُ
قد يتوقع المرء أن تؤدي زيادة التغطية إلى تقليل نسبة
األسر المقيدة بقيود التغطية ،وربما تؤدي إلي زيادة
النسبة المئوية التي تحصل بها هذه األسر على التغطية
الشاملة ،غير أنه وكما هو موضح في الجدول رقم ()3
فإن هذه ليست الحال دائما (المعامل السلبي لـ()L3
ّ
بالنسبة إلى ( )hFوالمعامل اإليجابي لـ( )L2بالنسبة إلى
أن التباين ( L2و )L3يبدو أن له تأثير كذلك
( .)hLكذلك نرى ّ
على النسبة المئوية لألسر الخاضعة لقيود الميزانية
أي أسرة ضمن
وهي نتيجة مفاجئة تماما ،فيما لم تواجه ّ
اإلعدادات المستخدمة في تجاربنا قيود حوافز ملزمة
(تكون فيها الخسائرة الفعلية أكبر من معادل اليقين).
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الجدول رقم  :3تأثير أحجام متغيرات المخرجات  -تغطية وقيود األسرة .
المدخالت
المخرجات

hF

hB

hL

hBL

hI

التقاطع

***6.79

***44.65

***6.79

***48.07

NA

̅π

***-0.4

0.18

***-0.49

***0.63

NA

̿L

***-0.01

***0.01

***-0.01

***0.01

NA

̅α

-0.01

-0.02

-0.01

0.05

NA

***0.02

***-0.02

***0.02

***-0.03

NA

0.00

0.00

0.00

0.00

NA

L2

***5.49

***9.47

***5.48

***-15.54

NA

p02

0.00

***0.01

0.00

0.00

NA

L3

***-17.72

***34.53

***-17.72

***-27.31

NA

p03

***-0.6

***0.32

***-0.67

***0.67

NA

θ

***-1.23

***0.85

***-1.23

***1.14

NA

̅B
1
0

p

احتماالت االختيار
يزداد احتمال اختيار العقد الثاني ( )2مع ارتفاع احتمالية
الخسائر ،ويبدو أن هذا األمر يشير إلى أن زيادة فرصة
األسر التي تواجه خسائر تؤدي إلى زيادة األفضلية الختيار
العقد األوسط الذي يعتبر أقل خطورة نسبيا من العقد
الثالث ( )3وأقل تكلفة من العقد األول ( ،)1وال يزال
هنالك فرق حول احتماالت االختيار المتفاوتة بين األسر
المختلفة.

أن الحد
وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )4إلى ّ
ُ
األعلى للخسائر المحددة لألسرة المع ّينة ( ) ̅ πوحدود
التغطية ( L2و )L3تمثل معلمات اإلدخال الوحيدة التي لها
فإن هنالك تفضيل متزايد للختيار
تأثير ملحوظ وبالتالي ّ
“األكثر أمانا”.
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الجدول رقم  :4متغيرات مخرجات أحجام التأثير  -متوسط احتمال االختيار واالنحرافات المعيارية.
المدخالت
المخرجات

avg ρ1

sd ρ1

avg ρ2

sd ρ2

avg ρ3

sd ρ3

التقاطع

***0.49

***0.44

***0.20

***0.18

***0.31

***0.37

̅π

***-0.06

***-0.07

***0.11

***0.04

***-0.04

***-0.03

̿L

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

̅α

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L2

***-0.18

***-0.12

0.00

0.00

***0.17

***-0.02

p02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L3

***-0.24

***-0.03

***-0.20

***-0.02

***0.44

***0.09

p03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

θ

0.00

0.00

0.00

0.00

***0.01

0.00

̅B
1
0

p

توضح األشكال من ( 4إلى  )7مدى تأثر متغيرات
المخرجات بكل إدخال للنطاق الكامل لق ّيم متغيرات
اإلدخال األخرى ،ومن ثم يمكننا التركيز بعد ذلك على
التأثير المشترك للمدخالت األولية األربعة ( )π ,̅ L2, L3
والمعلمة الرئيسية .2θ

القيم األعلى من ( ،)θلذلك وفي الحاالت التي تقوم فيها
مرافق الطاقة بإجراء تغييرات قليلة الحدوث ولكنها كبيرة
أن المخرجات لم تعد تعتمد على
علي األسعار بسبب ّ
المعلمات األخرى ،وهذه نتيجة مهمة من حيث تصميم
السوق ولها آثار تنظيمية بالغة األهمية.

تغ ّير السعر لكل عقد

كذلك الحظنا تأثيرات التفاعالت الهامة األخرى بين
متغيرات المدخالت والمخرجات ،مثل التأثير اإليجابي
( )π ̅ x L2على ( ،)ρ1مما يعني ضمن ًا أن االنخفاض في
( )ρ1سببه زيادة ( )̅ πالذي يكون أكثر حدة في ظل القيم
هام آخر
العالية لـ( ،)L2كما ّ
أن باإلمكان مالحظة تفاعل ّ
لـ( )ρ^2حينما تكون ( )π ̅ x L3سالبة ،ويكون التأثير السلبي
لـ( )π ̅ x L2على (.)ρ^3

تستكشف األشكال ( )4a, b، cالتباين في أسعار الوحدة
النهائية في العقود الثالثة من خالل إعدادات معلمات
فإن ( )θيعتبر الوسيط
اإلدخال المختلفة ،وكما هو موضح ّ
القوي للعالقات بين بقية المدخالت واألسعار ،ونجد أن
هنالك عالقات ثابتة بين أسعار الوحدة و( )π ,̅ L2, L3بقيم
منخفضة لـ( ،)θومع ذلك تختفي هذه العالقات تماما في
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الشكل  .5aالتباين في سعر الوحدة للعقد األول (.)1

الشكل  .5bالتباين في سعر الوحدة للعقد الثاني (.)2
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الشكل  .5cالتباين فى سعر الوحدة للعقد الثالث (.)3

الشكل  .6التباين في إيرادات المورد.
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الشكل  .7aالتباين في متوسط احتمال اختيار العقد األول (.)1

الشكل  .7bالتباين في متوسط احتمال اختيار العقد الثاني (.)2
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الشكل  .7cالتباين في متوسط احتمال اختيار العقد الثالث (.)3

الشكل  .8aالتباين في النسبة المئوية لألسر المشمولة بالتغطية الكاملة.
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الشكل  .8bالتباين في النسبة المئوية لألسر التي لديها قيود ميزانية وحدود تغطية ملزمة.
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المناقشة
تبحث هذه الورقة جدوى إنشاء سوق تأمين لألسر
المكتفية ذاتيا من الطاقة بأسعار عقود تكون وفقا
لتفضيالت المخاطر بالنسبة لهذه األسر ،مما يسمح
لمرافق الطاقة باالستمرار في توليد اإليرادات من تلك
األسر التي لم تعد تعتمد على الكهرباء المشتراة من
الشبكة ،وتخدم مرافق الطاقة الغرض الذي يقوم وفقه
مزود التأمين بتقديم قائمة من العقود لألسر لتختار من
بينها المنتج المناسب لها بنا ًء على الخسائر المتوقعة
وبيان المخاطر والميزانية .لذا يعد نموذج العمل هذا في
جوهره عقدا طويل األجل مبرم بين مرفق الطاقة واألسر
المكتفية ذاتيا من الطاقة يساعد مرافق الطاقة على
ألن هوامش
التقليل من تقلبات إيراداتها ،وذلك نظر ًا ّ
الربح الخاصة بهذه المرافق من غير المرجح أن تزداد في
المستقبل ،ولعل هذا يعبر عن التقنيات الجديدة التي
تذلل عقبات دخول المستهلكين في هذا النوع من التأمين
وتزيد بالتالي من إمكانية حصولهم على الكهرباء من
مصادر أخرى.
كما يوضح النموذج الثابت الطبيعة المحتملة لمنتجات
التأمين الجديدة والملف التعريفي لألسر التي تشتري
هذه المنتجات وسياسات التسعير التي تحددها مرافق
الطاقة التي بحوزتها المعلومات الشاملة عن األسر التي
تصلح لالستخدام لفترة واحدة فقط .ويمكن لخيار بقائك
غير مؤمن عليك أن يكون اختيارا منطقيا حتى بالنسبة
لألشخاص الذين ينأون عن المخاطر ،وهذا األمر ليس
مجرد نتيجة لعدم القدرة على تحمل التكاليف فحسب،
وإنما قد يختار األفراد تجنب سوق التأمين بسبب أسعاره
مقارنة بأسعار السلع والخدمات األخرى إضافة للتقييمات
الذاتية للمخاطر الشخصية وتحمل المخاطر (Ehrlich and
.)Yin 2017
تم توسيع النموذج الديناميكي الذي تم تنفيذه كنموذج
عمل قائم على العوامل إلى النموذج الثابت ليتضمن
فضال عن
المعلومات الناقصة لمرافق الطاقة الكهربائية،
ً
الطبيعة المنطقية المحددة لألسر (التي قد تختار التأمين
المفرط أو األقل تكلفة) ودور اآلليات الديناميكية للتعلّ م
أن
في قيادة المسار طويل األجل للسوق .ولقد وجدنا ّ

باإلمكان إيجاد سوق مستقر في ظل الفرضيات العامة
المخففة للنموذج الديناميكي حيث تتقارب األسعار إلى
توازن طويل األجل ،ويصبح توزيع الخيارات التي تتخذها
األسر ثابتا (ضمن حدود).
تتنبأ نظرية المنفعة المتوقعة أن يقوم الناس بشراء
التأمين الذي يتميز بتغطية عميقة وميزات خصم كبيرة،
أن من المعقول الدفع
ورغم ذلك فقد يجد المتفائلون ّ
للتخفيف من حدة المخاطر المعزولة في سعر الخدمة
الباهظ نسبيا وال يتوافق مع نظرية المنفعة المتوقعة،
وبالتالي ووفقا القتصاد هؤالء المتفائلين فسيكون
هنالك عدد من عقود التأمين الصغيرة النطاق التي يتم
بيعها بأقساط مرتفعة ،في حين يتم ترك العديد من
األسر غير مؤمن عليها (.)Rabin and Thaler 2001
ويتيح لنا استخدام النموذج القائم على العوامل اختبار
هذه الحالة الشاذة ،كما أننا وجدنا أن حدود التغطية لها
التأثير األكبر على اختيار العقود على مستوى األسرة
وكذلك على أسعار السوق النهائية ،ويعني هذا أنه قد
يكون هنالك سوق كبير لهذه الخدمة متفق مع النتيجة
أن إيرادات شركة تأمين مرافق الطاقة
التي مفادها ّ
تعتمد في الغالب على حدود تغطية العقود واحتياجات
األسر المحتملة من الطاقة ،وبالتالي تتمتع هذه المرافق
بدرجة من السيطرة على إيراداتها عن طريق اختيار حدود
فضال
التغطية – أو بمعنى آخر – مخاطر العقود المتاحة،
ً
عن طبيعة تعديالت األسعار التي تنفذها مرافق الطافة
في السوق .وقد تتـأثر في الوقت نفسه الخيارات طويلة
األجل التي تتخذها األسر بالمخاطر المرتبطة بالعقود
إضافة للخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها مرافق
الطاقة.
ويتماشى هذا المقترح مع االتجاه العام السائد في
اإلدارة التنظيمية الذي يميل للتحرك نحو التنظيم
غير المباشر األكثر مرونة وقائم على الحوافز( (�Par
 ،)met 2013وسيكون التنظيم الذاتي واآلليات غير
المركزية مناسبين من الناحية الطبيعية لقطاع الطاقة
أن سوق التأمين
الموزعة القائم على التوليد ،ولقد بينا ّ
المقترح في هذه الورقة البحثية سيساعد بقدر كبير
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على استيعاب المخاطر ،مما يقلل من حاالت انقطاع
التيار الكهربائي بشكل ملحوظ .ورغم ذلك قد تكون
هناك أسر غير قادرة على تغطية احتياجاتها الكاملة من
الطاقة الكهربائية بسبب االعتبارات المتعلقة بالميزانية
أو للطبيعة المتطرفة لبيانات المخاطر الخاصة بها ،حيث
ُتبين عمليات المحاكاة التي أجريناها أن ما يتراوح نسبته
المئوية من ( %1إلى  )%15من تلك األسر ستواجه
انقطاعا كامال في الطاقة الكهربائية والتي يمكنها
تغطية احتياجاتها الزائدة من الطاقة الكهربائية من خالل
أن من بين تلك األسر مجموعة
التأمين بالكامل ،بيد ّ
أن ما يتراوح
ستواجه إنقطاعا تاما في الطاقة ،في حيث ّ
نسبته بين ( %50إلى  )%70من هذه األسر المقيدة
بالميزانية ستظل قادرة على تغطية احتياجاتها الزائدة من
الطاقة بصفة جزئية .عالوة على ذلك تشير نتائج التقارب
أن هذه األسوق – من الناحية النظرية على األقل–
إلى ّ
يمكنها أن تكون مستقرة على المدى المتوسط إلى
المدى الطويل ،مما يعني أنه بإمكان المنظمين ومرافق
الطاقة تضمين هذا األمر كسيناريو طويل األجل عند
استكشاف نماذج العمل في حالة استخدام أنظمة الطاقة
الموزعة على نطاق أوسع ،وتوضح هذه الورقة البحثية

الوسيلة المجدية التي يمكن لمرافق الطاقة والمنظمين
اتباعها للمضي قدما في حالة وجود أنظمة طاقة موزعة
على نطاق واسع.
يبرز هذا النموذج العديد من النقاط والموجهات الجديرة
حيث ال يفرض النموذج
باالهتمام للبحوث المستقبليةُ ،
الممكنة ،كما أنه ال يقيد
الحالي قيود ًا على األسعار ُ
طبيعة تحديثات األسعار وحدود التغطية ،وربما تؤدي
هذه القيود إلى تغيير المسار التطوري للسوق بشكل
ملحوظ خاصة في ضوء التفاعالت التي رأيناها بين
المعلمات ذات الصلة.
أما النقطة الثانية الحاسمة بالنسبة للتنظيم فستكون
أن هذا
طبيعة المنافسة في النموذج المقترح ،حيث ّ
النموذج الحالي متاح لمرفق طاقة واحد فقط ،ورغم
ذلك يمكننا بسهولة تصور سيناريوهات تتنافس فيها
أن من
مرافق الطاقة في السوق لتوفير التغطية ،كما ّ
شأن السماح بالمنافسة بين مرافق الطاقة العامة بال
ّ
شك إنتاج وطرح رؤى مثيرة لالهتمام حول كيفية تطور
الحصص السوقية في ظل الظروف المختلفة.
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الخالصة
يستثمر المخططون في أنظمة الكهرباء المركزية
في سعة طاقة تكون أعلى من الحمولة القصوى بغية
الحصول على هوامش احتياطي يمكنها توفير تغطية
مثالية تقريبا ،حيث يمكنهم توزيع هذه التكلفة على جميع
العمالء ،ولقد كان هذا النهج أكثر جدوى عندما كانت
الخيارات التقنية محدودة وكانت الفرضية األساسية أن
انقطاع التيار الكهربائي له قيمة سلبية النهائية.
فإن هذا النهج في نظام الطاقة غير المركزية
ومع ذلك ّ
ألن جميع
والموزعة يعتبر باهظ التكلفة وغير عادل بالمرة ّ
العمالء يدفعون التزاماتهم على قدم المساواة بغض
النظر عن تفضيالتهم بالنسبة للمخاطر ،كما أن لهذا
النهج القدرة على اإلتيان بالنتائج العسكية لمرافق الطاقة

ألن هذه المرافق لن تكون قادرة على نشر تكاليف
ّ
الموثوقية الثابتة على قاعدة كبيرة من العمالء إذا قررت
نسبة متزايدة منهم مغادرة الشبكة.
ولقد بحثت هذه الورقة البحثية في هذا السياق وفي إطار
التعامل مع أمان إمدادات الطاقة إمكانية إنشاء سوق
تأمين للموثوقية بحيث يمكن لألسر تحديد مستوى
وفقا لتفضيالتهم والقيام بالدفع وفقا لذلك،
الحماية ً
أن تقوم بفعالية بنقل
ولقد توصلنا ألى أ ّنه يمكن لألسر ّ
“الميل األخير” من المخاطر إلى مرافق الطاقة عوض ًا
أن بإمكان
عن تحمل حاالت إنقطاع الطاقة ،كذلك وجدنا ّ
سوق التأمين أن يكون بمثابة آلية تنظيمية غير مباشرة
إلدارة الموثوقية في سوق الطاقة الموزعة.
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الملحق

 رغم،تنتج كل أسرة القدرة الكاملة للطاقة في كل فترة
النموذج الثابت
أن الطلب على الطاقة قد يتجاوز السعة المركبة مع
األسرة
 وإذا تجاوز الطلب،) على النحو المحدد أعالهπ( االحتمالية
السعة المركبة فيكون لألسرة حينها خيار شراء الطاقة
أوال بالبحث في اختيار األسرة التمثيلية ليتم
ً قمنا
،)p,F( من المورد بتكلفة تعاقدية مكونة من تعرفة ثنائية
 ودرسنا نموذجا،تغطيتها تأمينيا من أحد موردي الطاقة
) سعر وحدة الطاقة المشتراة ويمثلp( حيث يمثل الحرف
Appendix
،بسيطا مكونا من فترة واحدة لسوق الكهرباء التمثيلية
 وتمنح،)) المبلغ اإلجمالي (الرسوم الدائمةF( الحرف
 كلmodel) وللموردN( وكنا قد أشرنا إلى األسرة اختصارا بالحرف
) مخصصة لتلبية احتياجاتBn( أسرة ميزانية محددةStatic
) بتركيبn∈N(  وقامت كل أسرة،)S( المنفرد بالحرف
)الطاقة اإلضافية (بما في ذلك التغطية التأمينية
The household
part tariff (𝑝𝑝, 𝐹𝐹), where 𝑝𝑝 is the per unit price of energy bought, and 𝐹𝐹 is the lump-sum ‘standing
) ثابتة للطاقة فيC n̅ ( قدرة توليد الطاقة التي توفر وحدات
Appendix
:وبالتالي فإنها تواجه قيودا في الميزانية
charge.’ Each household is endowed with a specific budget 𝐵𝐵X dedicated for additional energy
We first examine
representative
household’s
choice of
coverage
الطلب على
أن
معinsurance
،فترة معينة
أي
)Cn( aالطاقة
ّ افتراض
ّ from an
needs (including insurance coverage), and hence faces a budget constraint:
supplier. We
consider
a
simple
one-period
model
of
a
representative
electricity
) معCn≤C n̅ (  بحيث، لألسرة التمثيلية يعد مؤشرا عشوائياmarket, w
Static model
𝑝𝑝(𝐿𝐿X − 𝐿𝐿∗X ) ≤ 𝐵𝐵 − 𝐹𝐹
(4)
households and a single supplier 𝑆𝑆. Each household 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 has installed energy generation ca
.)π( ) واالحتماليةCn>C n̅  و1-π( االحتمالية
The
household
∗
where (𝐿𝐿X − 𝐿𝐿X ) is the ‘coverage’ provided by the supplier to household 𝑛𝑛 in case of a shortfall in
4

which provides a fixed 𝐶𝐶X̅ units of energy at any given period. A representative household’s

its domestic production. Consequently, 𝐿𝐿∗X is the level of shortfall or loss in energy that the
demand
𝐶𝐶X is assumed
to be stochastic,
such choice
that 𝐶𝐶Xof≤ insurance
𝐶𝐶X̅ with probability
1 − 𝜋𝜋
𝐶𝐶X
We
first examine
a representative
household’s
coverage from
anand
energy
household is willing to face, given its budget constraint and utility specification. U(L
In other
n words,
with probability
𝜋𝜋. a simple one-period model of a representative electricity market, with 𝑁𝑁
supplier.
We consider
𝐿𝐿∗X is the household specific loss not covered by the insurance
)*Ln-Ln(contract with the supplier. This
L
households
and a single supplier 𝑆𝑆. Each household 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 has installed energyn generation capacity
Appendix
specification allows the household to draw as much energy as itnwants from
supplier, is
provided
Eachthe
household
characterized by a ‘dis-utility’ function 𝑈𝑈(𝐿𝐿X ) where 𝐿𝐿X is the energy
which provides a fixed 𝐶𝐶X̅ units of energy at any given period. Anrepresentative household’s energy
it pays the requisite price3.
shortfall faced by a household 𝑛𝑛, defined as:
*
Ln
demand 𝐶𝐶X is assumed to be stochastic, such that 𝐶𝐶X ≤ 𝐶𝐶X̅ with probability 1 − 𝜋𝜋 and 𝐶𝐶X > 𝐶𝐶X̅
model
Unlike the standard microeconomic choice specification of ‘energy’ versus Static
‘all other
goods,’ we
0,
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐶𝐶X ≤ 𝐶𝐶X̅
with probability 𝜋𝜋.
𝐿𝐿X = Z
The
household
adopt a more straightforward approach where the household has already decided to allocate a
𝐶𝐶X − 𝐶𝐶X̅ ,
𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑈𝑈(𝐿𝐿X ) where 𝐿𝐿X is the energy loss o
Each
household
is
characterized
by
a
‘dis-utility’
function
budget. This makes the model more tractable without any loss of generality, as the central question

( وتتميز كل أسرة بخاصية عدم المنفعة من الخسائر
حيث ( ) تمثل خسائر الطاقة أو حاالت النقص التي
:تواجهها األسرة ( ) والتي تم تحديدها على النحو التالي

تمثل «التغطية» التي يوفرها المورد
أن
ّ وبما
،لألسرة ( ) في حالة حدوث نقص في إنتاجها المحلي
فإن ( ) يمثل مستوى النقص أو خسائر
ّ ونتيجة لذلك
الطاقة التي تكون األسرة على استعداد لمواجهتها
،وفقا لقيود ميزانيتها ومواصفات مرفق الطاقة المعني
Wefaced
first by
examine
a representative household’s choice of insurance coverage from an energ
shortfall
a1
household
( فإن
أخري
وبعبارة
المعينةcontracts
األسرةshould
خسائر
)*Lnrather
ّ than
is onالتي
how insurance
be تمثل
structured
on deriving
a household’s
energy 𝑛𝑛, defined as:
Households
be risk-averse.
We define
the (dis-)utility
of lossmarket,
𝐿𝐿X forwith
hou
supplier.are
Weconsidered
consider a to
simple
one-period model
of a representative
electricity
demand.
Also, itحيث
recognized
that energy
exists
not for its own sake,
تسمح
ُ is increasingly
، الموردbeing
المبرم مع
التأمين
عقدdemand
يغطيها
الhouseholds
̅
0,
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐶𝐶
≤
𝐶𝐶
X
X
and a single
supplier
household
𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 has installed energy generation capaci
𝑛𝑛 as a monotonically
decreasing
function:
𝐿𝐿 = strictly
Z 𝑆𝑆. Eachconcave
(1)
عدم
النأي
وتمتاز األسر بخاصية
but that it acts as a medium to consume other goods and services (heating/cooling, lighting
andونحدد
so X ،المخاطر
𝐶𝐶 − 𝐶𝐶X̅ , 𝑜𝑜𝑜𝑜عنℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
الطاقة
من
قدر
أكبر
باستمداد
لألسرة
المواصفات
هذه
̅X units ofXenergy
which
provides
a
fixed
𝐶𝐶
at
any
given
period.
A
representative
household’s
energ
forth)4. Thus, modeling energy (derived) demand needs to explicitly consider the trade-off
between)n( لألسرة
A 𝑒𝑒 c( Gالمنفعة من الخسائر
بوصفها
𝑈𝑈(𝐿𝐿X ; 𝛼𝛼بالنسبة
X ) = 𝑈𝑈 −)L
demand 𝐶𝐶X is assumed to be stochastic,
such that 𝐶𝐶Xn ≤ 𝐶𝐶X̅ with probability 1 − 𝜋𝜋 and 𝐶𝐶X > 𝐶𝐶
الثمن
من دفع
تمكنها
شريطة
منHowever,
.3المطلوب
the consumption
of goods
and services
using
this energy
againstالمورد
all others.
using such a
A:قطعا
𝑈𝑈
>We
1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝛼𝛼Xthe
> (dis-)utility
0. مقعرةofرتيبة
Households
are considered
risk-averse.
define
loss 𝐿𝐿دالة
تناقصية
X for household
with probability
𝜋𝜋. to be 𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,
d d

specification needlessly complicates the model, given that the demand for insurance is itself a
that the first and
secondstrictly
derivatives
of function:
the utility function specified above are 𝑈𝑈 e (
𝑛𝑛Note
as a monotonically
decreasing
concave
Each household
is characterized by a ‘dis-utility’ function 𝑈𝑈(𝐿𝐿X ) where 𝐿𝐿X is the energy loss
second order derived demand, based on the demand for energy. Thus henceforth,
household−𝛼𝛼𝑒𝑒 cGd < 0 and 𝑈𝑈 ee (𝐿𝐿X ) = −𝛼𝛼 5 𝑒𝑒 cGd < 0,A respectively.
The above specification implies t
facedfixed
by a household
(2)
𝑈𝑈(𝐿𝐿𝑛𝑛,X ;defined
𝛼𝛼X ) = as:
𝑈𝑈 − 𝑒𝑒 cd Gd
specific budgets for insurance or additional energy needs are assumed to be shortfall
exogenously
at

على عكس المواصفات القياسية الختيار االقتصاد
الجزئي (الطاقة) مقابل (كافة السلع األخرى) فإننا نعتمد
household specific coefficient of absolute
aversion (CARA) in our model is given by:
A > 1risk
𝐵𝐵.
𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑈𝑈
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝛼𝛼X𝑖𝑖𝑖𝑖>𝐶𝐶 0.≤ 𝐶𝐶̅
0,
 حيث قررت األسرة بالفعل تخصيص،نهجا أكثر وضوحا
𝐿𝐿 = Z
(1
e
̅ ,
− 𝐶𝐶
𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
Note that the first and
of
the
X ) utility function specified above are 𝑈𝑈 (𝐿𝐿X ) =
2 second derivatives𝐶𝐶𝑈𝑈′′(𝐿𝐿
Given that households are symmetric, we drop the subscript 𝑛𝑛 from the analysis which follows.
=
𝛼𝛼
X
أي
ّ ميزانية مما جعل النموذج أكثر قابلية للتتبع دون
−𝛼𝛼𝑒𝑒 cG < 0 and 𝑈𝑈 ee (𝐿𝐿X ) = −𝛼𝛼 5 𝑒𝑒 cG <𝑈𝑈′(𝐿𝐿
0, respectively.
The above specification implies that the
X)
For the sake
of simplicity,
assume
that
households
are
aware
of
the
exact
level
of
loss
that
they
الرئيسي
السؤال
ألن
)العام
(المبدأ
للعمومية
فقدان
Each Households
household
produces
energy
at
full
capacity
at
every
period,
but
its
energy
deman
household
specific
coefficient
of to
absolute
risk
aversion
(CARA)
in
our model
isالحظ
given
by:househo
ّ
are
considered
be
risk-averse.
Weاألول
define
the
(dis-)utility
of loss
𝐿𝐿X for
المحددة
المنفعة
لدالة
والثاني
المشتقين
أن
can incur in case installed capacity falls short of demand and there is no insurance coverage. This
exceed
installed
capacity
with
probability
𝜋𝜋
as
specified
above.
If
the
demand
exceeds
in
a monotonically
strictly concave function:
 𝑛𝑛يتمثل في الكيفية التي ينبغي بها هيكلة عقود التأمينas على
n decreasing
U’’ (L
)= -α2 eαLn𝑈𝑈′′(𝐿𝐿
< 0X )= وU’
(Ln)= -αeαLn <0 أعاله هي
implies, ex ante, households have full knowledge of the level of loss that they might
incur
(say,
(3)
𝛼𝛼
X
the household has the option
ofXpurchasing
energy
from the supplier at a contracte
𝑈𝑈′(𝐿𝐿
)
c
G
A
(2
 باإلضافة، من اشتقاق طلب األسرة على الطاقةcapacity,
بدال
𝑈𝑈(𝐿𝐿
X ; 𝛼𝛼X ) = 𝑈𝑈 − 𝑒𝑒
ً
معامل
أعاله
المذكورة
المواصفات
تبين
حيث
،التوالي
𝐿𝐿 > 0) and the probability of such an outcome (𝜋𝜋), but not whether the outcome
will
actuallyأنtake
Each household produces energy at
full
capacity
at
every
period,
but
its
energy
demand
may
A > 1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝛼𝛼X > 0.
𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑈𝑈
بأن الطلب على الطاقة
) في نموذجنا إلىCARA
ّ ذلك يزداد االعتراف باطرادexceed
(
المخاطر
للنأي
المطلق
األسرة
installed
capacity
with
probability
𝜋𝜋
as of
specified
above.
If thespecified
demand
exceeds
33عن
Note that the first and second derivatives
the
utility
function
above
are installed
𝑈𝑈 e (𝐿𝐿X )
الطلب
ألن
وإنما
،فحسب
ذاتها
حد
في
الطاقة
ألجل
ليس
ّ
We relax this assumption
with a coverage limit in the dynamic model in the next section.
The
presence
or
cG
ee
5
cG
capacity,
the household
has(𝐿𝐿the
option of purchasing
energy from
supplier
atحدد
a contracted
twoth
:بواسطة
مimplies
−𝛼𝛼𝑒𝑒
< 0 and 𝑈𝑈
< 0, respectively.
The the
above
specification
that
ُ
X ) = −𝛼𝛼 𝑒𝑒
absence of this additional constraint has no influence on main results in the static framework.
الستهالك
وسيلة
يعتبر
الطاقة
See Hunt andالسلع
Ryan (2015),
Walker and Wirl
(1993), بمثابة
Goerlich and
Wirl (2012),
who على
argue among
similar
lines.
household specific coefficient of absolute risk aversion (CARA) in our model is given by:
33
34
والخدمات األخرى
.4)(التدفئة والتبريد واإلضاءة وخالفها
𝑈𝑈′′(𝐿𝐿X )
(3
= 𝛼𝛼X
𝑈𝑈′(𝐿𝐿X )
فإن نمذجة الطاقة (المشتقة) بحاجة إلى
ّ ونتيجة لذلك
3
X

d

d

X

X

X

X

d d

3

d

4

d

Each household produces energy at full capacity at every period, but its energy demand ma
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exceed installed capacity with probability 𝜋𝜋 as specified above. If the demand exceeds installe

capacity, the household has the option of purchasing energy from the supplier at a contracted tw
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place. Note that this is qualitatively similar to the general situation where any positive level of loss

الملحق

can be incurred with a known continuous probability over the support (-𝐶𝐶̅ , 𝐿𝐿).

Figure 1. Exponentially decreasing utility function and the certainty equivalent.

أي مستوى إيجابي من
العام الذي يمكن فيه تكبد ّ
الخسائر مع وجود مستمر لالحتمال المعروف إزاء الدعم
(.)C ,̅ ¯L-

النظر بوضوح في المفاضلة بين استهالك السلع
والخدمات التي تستخدم هذه الطاقة مقابل كل ما عداها،
فإن استخدام مثل هذه المواصفات يؤدي
ورغم ذلك ّ
ألن الطلب
إلى التعقيد غير الضروري للنموذج وذلك ّ
الفرضية المساعدة األولى ( :)1ستكون األسرة المتزنة
على التأمين يعتبر في حد ذاته طلبا مشتقا من الدرجة
المخاطر (
بالنأي عن
الثانية يعتمد على الطلب على الطاقة ،وهكذا ومن decisionsالتي
والخسائر
المحتملةare now ready to
state the main
results of)α
this
section pertaining
تتميز to the
equilibrium
غطاءrepresentative
household
الذيand
the supplier.
يقدم
(¯ )Lعلى استعداد لقبول عقد التأمين
اآلن فصاعدا فمن المفترض أن تكون ميزانيات األسر
lossفقط
لـ()κ
كانmma 1: A rational household characterized by risk aversion :
إذا 𝛼𝛼 and
potential
على 𝐿𝐿 will
be
ثابتة
المحددة للتأمين أو الحتياجات الطاقة اإلضافية ً
ing to accept an insurance contract offering a cover of 𝜅𝜅 only if
المستوى الخارجي (.)B

أن األسر متماثلة فإننا سنقوم بإسقاط الحرف
وبما ّ
الصغير ( )nمن التحليل التالي.

1
𝛼𝛼

cG
≥ main
𝐿𝐿 − results
log [(1
)𝜋𝜋 −
+ 𝜋𝜋𝑒𝑒pertaining
]
We are now ready to state𝜅𝜅the
of this
section
to the equilibrium decisions

of a representative household and the supplier.

of: Let 𝐿𝐿n be the ‘certainty equivalent’ amount of loss for the household. Hence by definition,
Lemma 1: A rational household characterized by risk aversion 𝛼𝛼 and potential loss 𝐿𝐿 will be
)n
willing to accept an insurance
a cover
of 𝜅𝜅 only if
𝑈𝑈(𝐿𝐿contract
= (1offering
)− 𝜋𝜋)𝑈𝑈(0
)𝐿𝐿(𝜋𝜋𝜋𝜋 +

الخسائر «معادل اليقين»
البرهان :فلنجعل ( )Lcمقدار
1
cG 𝜅𝜅 ≥(1
log [(1
𝜋𝜋𝑒𝑒 −
) ] 𝑒𝑒 cG
𝑒𝑒 −
𝑈𝑈= 𝐿𝐿 −− 𝜋𝜋)p
𝑈𝑈(𝜋𝜋−−1q𝜋𝜋)++
بالنسبة لألسرة ،وبالتالي ومن 𝛼𝛼
:or,
فإن
حيث
التعريف𝑈𝑈 ّ

أن األسر تدرك المستوى
ولنفترض ألغراض التبسيط ّ
الدقيق للخسائر التي يمكن أن تتكبدها في حالة قصور
ving the
above
𝐿𝐿nthe
, we
get
Proof:
Let for
𝐿𝐿 be
‘certainty
equivalent’ amount of loss for the household. Hence by definition,
القدرة المركبة للطاقة عن الطلب مع عدم وجود تغطية
)𝐿𝐿(𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑈𝑈(𝐿𝐿 ) = (1 − 𝜋𝜋)𝑈𝑈(0) +
35
تأمينية ،ويعني هذا ضمن ًا أن األسر لديها معرفة كاملة
𝑒𝑒 or, 𝑈𝑈 −
) 𝑒𝑒 = (1 − 𝜋𝜋)p𝑈𝑈 − 1q + 𝜋𝜋(𝑈𝑈 −
بمستوى الخسائر التي قد تتكبدها (ولنقل على سبيل
Solving the above for 𝐿𝐿 , we get
وأن احتمالية حدوث مثل هذه النتيجة هو ()π
المثال (¯ّ )L>0
غير أننا غير متيقنين من إمكانية حدوث النتيجة فعليا أم
35
أن هذا يماثل من حيث النوعية الموقف
ال ،مع مالحظة ّ
o

cG

n

n

cG

cGo

n

الشكل رقم ( .)1االنخفاض التناقصي الكبير لدالة المنفعة ومعادل اليقين
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فإن المشكلة ُتقلل من
: فإننا نحصل على،)Lc(للتوصل لحل ما ورد أعاله لـ
ّ ، وهو ثابت،U(0)= U -̅ 1 أن
ّ وبما
 مع مراعاة قيود الحوافز والميزانيةπU(L) wrt L تعظيم
1
،)L≥0(  لجميعU’ (L)<0 أن
ّ  واآلن وبما،على التوالي
(5)
𝐿𝐿 = logr(1 − 𝜋𝜋) + 𝜋𝜋𝑒𝑒 s,
𝛼𝛼
) تقتصر على استهالك الطاقةB( الميزانية
وبما
whichأن
level of ‘certain’ loss that makes a risk-averse household indifferent to either accepting
ّ is the
األسرة
وهو مستوى الخسائر «المؤكدة» التي
or rejecting the random loss (see
Figure تجعل
1).
*
B-F
 طالما أنL-L (p,F))= ¯ فقط فيجب أن يكون لدينا
بالنسبةa cover
𝜅𝜅سواء, the
مبالية
 غيرwill
المخاطر
عنa بالنأي
household
either face
loss of 0 المتسمة
(with
an insurance contract provides
قيد
 يحمل (الفرضية المساعدة األولىL* (p,F)≤LcIfالحافز
probability 1 − 𝜋𝜋) or .)1(
a loss رقم
of 𝐿𝐿 −الشكل
𝜅𝜅 (with probability
𝜋𝜋). If 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 >الخسائر
𝐿𝐿 , then forرفض
a monotonic
العشوائية (راجع
لقبول أو
،))1(
 فيما،) المذكور أعالهκ*=¯L-L* (p,F باستبدال
utility function 𝑈𝑈p𝐿𝐿 − 𝜅𝜅q < 𝑈𝑈(𝐿𝐿 ). In other words, the expected utility from the contract is less
 دعونا اآلن نفترض أ ّنه ال.البرهان على الجزء األول
 يليutility of a household that does not accept the contract and takes on the full risk.
than the expected
) فستواجهκ( إذا كان أحد عقود التأمين يوفر التغطية
a rational household to accept an insurance contract, 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 ≤ 𝐿𝐿 = logr(1 − 𝜋𝜋) +
التقيدforيتم
 حيث،L-κ*>Lc¯ أن
ّ  مما يعني، بقيد الحوافزHence,
 أو،)1-π ) (مع االحتمالية0( األسرة إما خسائر قدرها
𝜋𝜋𝑒𝑒 ستكون
s. The proof follows.
حاال في مواجهة
ً األسرة في هذه الحالة أفضل
 ومنL-κ>Lc¯  فإذا كانت،)π  (مع االحتماليةL-κ¯ الخسائر
أي تغطية تأمينية (الفرضية المساعدة
دون
من
المخاطر
Thus
Lemma
1
introduces
a lower bound on the lossc that a household will be willing to accept in
ّ
.)U(¯L-κ)<U(L ثم نحصل على دالة المنفعة الرتيبة
*
the case
where the household has insurance cover. The next proposition defines the equilibrium
األولي
 وسنورد البرهان على،)κ =0( أن
ّ )) مما يعني1(
تكون أقل
فإن المنفعة المتوقعة من العقد
level of cover that the household
purchases.
ّ بمعنى آخر
.هذا الحقا
(𝑝𝑝, 𝐹𝐹),الwhere
العقد
تقبل
لألسرة 𝐵𝐵التي
المتوقعة
من المنفعة
Proposition 1: Facingوتتحمل
an insurance
cost of
> 𝐹𝐹, a rational
utility maximizing
household will opt for an equilibrium
coverage 𝜅𝜅 , such that,
1 level of ولتتمكن
المتزنة
األسرة
 ونتيجة لذلك،المخاطر الكاملة
(5)
𝐿𝐿 = logr(1 − 𝜋𝜋) + 𝜋𝜋𝑒𝑒 s,
أن األسرة تستخدم
ّ )1( فيما يعني المقترح األول
𝛼𝛼
𝐵𝐵 −c 𝐹𝐹 1
α¯L
]L-κ≤L
=log[(1-π)+πe
¯
التأمين
عقد
قبول
من
،
,
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 ≤ 𝐿𝐿
is the level of ‘certain’ loss
that
𝜅𝜅 =
t makes
المخصصة بالكامل لشراء المستوى األمثل منwhich
الميزانية
𝑝𝑝 aαrisk-averse household indifferent to either accepting
𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
or rejecting the random loss (see Figure0,1).
.الحقا
وسيأتي البرهان على ذلك
فإن
ّ )1(  ورغم هذا وكنتيجة طبيعية للمقترح،التغطية
If
an insurance
provides a cover
𝜅𝜅, faced
the household
will either
face
a loss of 0 (with
Proof:
The singlecontract
period optimization
problem
by the household
is the
following:
هذا يعني
) يجب أال يكون مرتفعاp,F( أن سعر التأمين
ّ probability
1 − 𝜋𝜋) or a loss
of
𝐿𝐿
−
𝜅𝜅
(with
probability
𝜋𝜋).
If
𝐿𝐿
−
𝜅𝜅
>
𝐿𝐿
,
then
for a monotonic
أدنى
حدا
)1( األولى
الفرضية
ً + 𝜋𝜋𝜋𝜋(𝐿𝐿)
max (1 −
𝜋𝜋)𝑈𝑈(0)
𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝐿المساعدة
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝p𝐿𝐿 − 𝐿𝐿q
≤ 𝐵𝐵 − 𝐹𝐹 وبالتالي تقدم
،للغاية
،L- κ*>Lc¯ أن
ّ *) لدرجةκ( مما يؤدي إلى انخفاض
utility function 𝑈𝑈p𝐿𝐿 − 𝜅𝜅q < 𝑈𝑈(𝐿𝐿 ). In other1words, the expected utility from the contract is less
لقبولها في
األسرة
ستكون
التي
للخسائر
(5)
𝐿𝐿 استعداد
= logr(1 −على
𝜋𝜋) + 𝜋𝜋𝑒𝑒
s,
A−
Since
𝑈𝑈(0)
= 𝑈𝑈
1, which
a constant,
the
problem
reduces
maximizing
𝜋𝜋𝜋𝜋(𝐿𝐿)
subject
𝛼𝛼does
than
the
expected
utility
of a is
household
that
not accept
thetocontract
and takes
onwrt
the 𝐿𝐿full
risk.
تفضل األسرة في هذه الحالة عدم شراء عقد
حيث
التالي
المقترح
ويحدد
،لألسرة
تأمينية
وجود
حالة
which isand
the level
of constraints,
‘certain’
lossrespectively.
that makes
aNow
risk-averse
household
either
accepting
to the incentive
budget
as 𝑈𝑈 (𝐿𝐿)
<
0 for indifferent
all 𝐿𝐿تغطية
≥ 0, to
and
as the
Hence, for a rational household to accept an insurance contract, 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 ≤ 𝐿𝐿 = logr(1 − 𝜋𝜋) +
.التأمين
or
rejecting
the
random
loss
(see
Figure
1).
only, weتشتريه
must haveالذي
p𝐿𝐿 − 𝐿𝐿 التغطية
(𝑝𝑝, 𝐹𝐹)q = توازن
, as long
as
budget 𝐵𝐵 is specific to energy consumption
.األسرة
مستوى
𝜋𝜋𝑒𝑒 s. The proof follows.
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insurance 𝐿𝐿contract
cover 𝜅𝜅,1).the
household
will
face
a loss
of 0 (with
the incentive
𝐹𝐹) ≤provides
𝐿𝐿n holdsa(Lemma
Replacing
𝜅𝜅 ∗ =
𝐿𝐿 −either
𝐿𝐿∗ (𝑝𝑝, 𝐹𝐹)
above,
proof
n
Thus Lemma
1 introduces
aorlower
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on𝜅𝜅the
lossprobability
that a household
will
be
willing
to accept
in
∗ a monotonic
probability
1
−
𝜋𝜋)
a
loss
of
𝐿𝐿
−
(with
𝜋𝜋).
If
𝐿𝐿
−
𝜅𝜅
>
𝐿𝐿
,
then
for
of the first part follows. Now suppose
constraint does not hold, that is, 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 > 𝐿𝐿n .
p,F the incentive
the case where the household has insurance
cover. The next proposition defines the equilibrium
n
utility function
𝑈𝑈p𝐿𝐿 − 𝜅𝜅qwould
< 𝑈𝑈(𝐿𝐿
In other facing
words, the
the risk
expected
utility
the contract
In this situation,
the household
be).better-off
without
any from
insurance
cover is less
level of cover that the household
purchases.
B>F
the expected
of proof
a household
that does not accept the contract and takes on the full risk.
𝜅𝜅 ∗ =utility
0. The
follows.
(Lemmathan
1), implying

مورد الخدمة

 في مواجهة تكلفة التأمين ( ) حيث:)1( المقترح األول
 ستختار األسرة المتزنة المنفعة المتزايدة لمستوى تستكشف النتائج الواردة أعاله الخيارات التي اتخذتها،
*
(𝑝𝑝, 𝐹𝐹),anwhere
Proposition
1: Facing
an insurance
cost to
ofaccept
𝐵𝐵 > 𝐹𝐹,
a rational
maximizing
التغطية
Hence,
for a rational
household
insurance
contract,
𝐿𝐿:بحيث
− utility
𝜅𝜅 ≤ 𝐿𝐿 ،)
= κ(logr(1
− 𝜋𝜋) +
فيما يتعلق بمستوى التغطية الذي تشتريه من
األسر
n

household will opt for an equilibrium level of coverage
𝜅𝜅 , such that,
36
∗

1

c

𝜋𝜋𝑒𝑒 s. The proof follows.
) والنأيB(  وتتميز األسر نفسها بميزانية الطاقة،المورد
𝐵𝐵 − 𝐹𝐹
,
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 ≤ 𝐿𝐿
𝜅𝜅 =atlower
𝑝𝑝 bound on the loss that a household will be willing to accept in
) والنقصπ( ) واحتمالية مواجهة الخسائرα( المخاطرThusعنLemma 1 introduces
0,
𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
the case where the household has insurance cover.
The next proposition defines the equilibrium
 سنحدد،)L¯( إمدادات الطاقة التي يمكن أن يواجهوهاlevelفيof cover that the household purchases.
Proof: The single period optimization problem faced by the household is the following:
هذا القسم ما هية العقد «المثالي» بالنسبة لألسرةProposition
 في1: Facing an insurance cost of (𝑝𝑝, 𝐹𝐹), where 𝐵𝐵 > 𝐹𝐹, a rational utility maximizing
max (1 − 𝜋𝜋)𝑈𝑈(0) + 𝜋𝜋𝜋𝜋(𝐿𝐿) 𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝐿 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝p𝐿𝐿 − 𝐿𝐿q ≤ 𝐵𝐵 − 𝐹𝐹
.منظور الموردhousehold
 منwill opt for an
equilibrium
level
of coverage
𝜅𝜅 , suchمشكلة
that,
التي
الواحدة
الفترة
تحسين
 تكون:البرهان
A − 1, which is a constant, the problem reduces to maximizing 𝜋𝜋𝜋𝜋(𝐿𝐿) wrt 𝐿𝐿 subject
Since 𝑈𝑈(0) = 𝑈𝑈
𝐵𝐵 − 𝐹𝐹 :تواجهها األسرة على النحو التالي
,
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 ≤ 𝐿𝐿
to the incentive and budget constraints,
𝜅𝜅 respectively.
= t 𝑝𝑝 Now as 𝑈𝑈 (𝐿𝐿) < 0 for all 𝐿𝐿 ≥ 0, and as the
) وتكلفةc( لتفترض أن المورد يواجه تكلفة هامشية ثابتة
0,
𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
budget 𝐵𝐵 is specific to energy consumption only, we must have p𝐿𝐿
− 𝐿𝐿 (𝑝𝑝, 𝐹𝐹)q =
, as long as
ثابتةThe single period optimization problem faced by the household is the following:
 لذا،) إلدراج أسرة داخل الشبكة وتزويدها بالطاقةϕ(Proof:
the incentive constraint 𝐿𝐿 (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) ≤ 𝐿𝐿 holds (Lemma 1). Replacing 𝜅𝜅 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝐿 (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) above, proof
المقترح التالي استراتيجية التسعير المثلى للمورد
يحدد
of the first part follows.max
Now (1
suppose
the incentive
not 𝑝𝑝p𝐿𝐿
hold,−that
is,𝐵𝐵𝐿𝐿 −
−𝐹𝐹𝜅𝜅 > 𝐿𝐿 .
− 𝜋𝜋)𝑈𝑈(0)
+ 𝜋𝜋𝜋𝜋(𝐿𝐿)constraint
𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝐿does𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿q ≤
In thisألسرة
situation, the household would be better-off facing the risk without any insurance cover
معينة حيث يكون بحوزة المورد المعلومات الكاملة
A=
Since
𝑈𝑈(0) = 𝜅𝜅𝑈𝑈
− 0.
1, which
is a constant,
1), implying
The proof
follows. the problem reduces to maximizing 𝜋𝜋𝜋𝜋(𝐿𝐿) wrt 𝐿𝐿 subject
.(عن هذه األسرةLemma
والشاملة
to the incentive and budget constraints, respectively. Now as 𝑈𝑈 (𝐿𝐿) < 0 for all 𝐿𝐿 ≥ 0, and as the
cG
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budget 𝐵𝐵 is specific to energy consumption
36 only, we must have p𝐿𝐿 − 𝐿𝐿∗ (𝑝𝑝, 𝐹𝐹)q =

∗

n

FyE
z

, as long as

the incentive constraint 𝐿𝐿∗ (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) ≤ 𝐿𝐿n holds (Lemma 1). Replacing 𝜅𝜅 ∗ = 𝐿𝐿 − 𝐿𝐿∗ (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) above, proof

تحليل النموذج القائم على العواملofعمليات
:الموزعة
الكهرباء
الموثوقية في
إلدارة
التأمين
the first part
follows. Now
supposeقطاع
the incentive
constraint does
not hold,
that is, استخدام
𝐿𝐿 − 𝜅𝜅 ∗ > 𝐿𝐿n .

In this situation, the household would be better-off facing the risk without any insurance cover
(Lemma 1), implying 𝜅𝜅 ∗ = 0. The proof follows.

the household would prefer not to buy the insurance contract.

ي ﻋﻘد ﻣﻌﯾن ) 𝐹𝐹  (𝑝𝑝,ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻣورد ﻓﺈّن اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻷﺳرة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟط
ا ﻟ ﺑ ر ھ ﺎ ن  :ﺑ ﺎﻟﻧﺳ ﺑ ﺔ ﻷ ّ
Theوﻓرھﺎ ھذا اﻟﻣورد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
supplierﺗﻲ ﯾ
اﻟ
)𝐹𝐹 𝜋𝜋(𝐵𝐵 −
𝑝𝑝

The results above explore the choices made by households with respect to the level of coverage
they buy from the supplier. The households themselves are characterized by the energy budget

الملحق

وإذا ﻣﺎ ﺗم ﻗﺑول اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣورد ﻓﺈّن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣورد ﻣن ھذه اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣد
(𝐵𝐵), risk aversion (𝛼𝛼), the probability of facing a loss (𝜋𝜋), and the shortfall in energy supply they
) (cواﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ) (Φﺳﯾﻛون:
can potentially face (𝐿𝐿). In this section, we identify what the ‘ideal’ contract is for a household,

)𝐹𝐹 (𝐵𝐵 −
−Φ+F
𝑝𝑝

from the perspective of the supplier.

𝜋𝜋)𝑐𝑐 Πé = (𝑝𝑝 −

ويجب على المورد نتيجة لذلك أن يقوم بزيادة سعر
المقترح الثاني ( :)2لنفترض أن المورد يمتلك المعلومات
Supposeﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣورد ﻓﻲ  ،max Πéواﻵن:
 that the supplier faces a constant marginal cost 𝑐𝑐 and a fixed cost Φ of including aﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗ
ê,ë
األسرة (
طاقة
ميزانية
والشاملة حول
الكاملة
الوحدة ( )pطالما أصبحت الميزانية أو قيود الحوافز
)Bsupplying
والنأي household within
the grid and
it with
energy.
The following
proposition characterizes
𝜕𝜕Π
)𝐹𝐹 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐵𝐵 −
the optimum pricing strategy for the supplier for a specific household where the supplier possesses
=
>0
الخاصة باألسرة ملزمة.
عن المخاطر ( )αواحتمالية مواجهة الخسائر ( )πوالنقص
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑝𝑝
full and complete information about the household.
المحتمل في اإلمداد (¯ ،)Lويمكن للمورد في حالة التوازن
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك أن ﯾﻘوم ﺑزﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟوﺣدة ) (pطﺎﻟﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻗﯾود اﻟﺣوا
Proposition 2: Suppose that the supplier possesses full and complete information about a
حالةﻷﺳرة ﻣﻠزﻣﺔ.
فيﺻﺔ ﺑﺎ
اﻟﺧ ﺎ
التوازن،
 budgetخالل
األقصى من
إلى الحد
األسرة
هذه
أرباحه من
تعظيم
(𝛼𝛼), the
probability
of facing
a loss (𝜋𝜋),
and the
household’s energy
(𝐵𝐵), risk aversion
ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺔ اﻟﺗو از ن ،
*
*
potential shortfall in supply (𝐿𝐿). In equilibrium, the supplier
can maximize
تقديم profit
from this
حيث:
عقد،) p ,F(its
ì

+

,

) ،𝐿𝐿∗ (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) ≤ 𝐿𝐿yﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷوﻟﻲ )((1

household by offering it a contract (𝑝𝑝∗ , 𝐹𝐹 ∗ ), where

∗ 𝐹𝐹 𝐵𝐵 −
𝐿𝐿 − 𝐿𝐿n

𝐵𝐵 < 𝜙𝜙 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ

= ∗𝑝𝑝
𝜙𝜙,
0,

'

á

= |)𝐹𝐹  ، {𝐿𝐿 − 𝐿𝐿 (𝑝𝑝,ﻟﻠﻣﻘﺗرح اﻷول )(1

ﺣﯾث𝐿𝐿y = log(1 − 𝜋𝜋) + 𝜋𝜋𝑒𝑒 l< Ä :

} = ∗ 𝐹𝐹

1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙r(1 − 𝜋𝜋) + 𝜋𝜋𝑒𝑒 cG s,
𝛼𝛼

و

;Ü:

∗

اﻻ ﺳ ﺗﻌ ﺎﺿ ﺔ ﻋ ن

= 𝐿𝐿n

as long as, 𝑝𝑝∗ > 𝑐𝑐. A rational utility maximizing household will accept such a contract as it satisfies

> 0 both
theﻣﺎ أّن
 budget and incentive constraints.ﺑ

îï
ñá

;Ü:
á

l

 𝐿𝐿∗ = 𝐿𝐿 −ﻣن اﻟﻣﻘدار اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻷول ،ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻧﺎ:
29

𝐹𝐹 𝐵𝐵 −

𝐿𝐿 − 𝐿𝐿y

≤ 𝑝𝑝

ي ) (Fﯾﻛون،
ﻓﺈّن ﺳﻌر ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌطﻲ ﻷ ّ

فإن األسرة ذات المنفعة المتزنة المتزايدة
أن ّ p*>c
طالما ّ
= 𝑝𝑝
ستقبل مثل هذا العقد ألنه يفي بمتطلباتها لقيود
𝐿𝐿 𝐿𝐿 −
household for the supplier’s energy is:
î
áÜy
الميزانية والحوافز.
إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أّن  ñ: = − á < 0إذا ﻛﺎن ) 𝑐𝑐 > 𝑝𝑝( ﻓﯾﻣﻛن ﻋﻧدﺋٍذ ﻗﯾﺎس ) 𝐹𝐹( ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )𝜙𝜙( ﻟﺗوﻓ
عندئذٍ
فيمكن
)
أن ∂ Πu=- p-c <0إذا كان (p>c
علمنا
إذا
ّ
37
اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ) 𝐵𝐵( ،وإذا ﻛﺎﻧت ﻟدي اﻷﺳرة اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ) 𝐵𝐵( اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ
لألسرة𝐿𝐿(𝑐𝑐 ∗ = 𝐵𝐵 − 𝜙𝜙 −
∗
∗
ϕ
(
الثابتة
بالتكلفة
)
F
(
قياس
الطاقة
لتوفير
)
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،وإذا ﻋﯾﻧﺎ )𝜙𝜙 = 𝐹𝐹( وﻛذﻟك ﻋﯾﻧﺎ  ،𝐹𝐹 = 0ﻓﯾﻛون رﺑﺢ اﻟﺗوازن −
فإن
ألي عقد معين ( )p,Fيقدمه المورد ّ
البرهان :بالنسبة ّ
)  𝐿𝐿yﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻟدي اﻟﻣورد ﻓرق ﻣﻛّون اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﺻﻔري ﻣ
لديها
التي
الميزانيةﻔﺎ ،)B(.وإذا كانت لدي األسرة الميزانية
الطلب المتوقع من األسرة للحصول على الطاقة التي
ﯾﻛ ﻣ ل اﻟﺑر ھ ﺎن اﻟذ ي ذ ﻛ ر ﻧﺎه آﻧ
*
F
=ϕ
(
عينا
وإذا
الثابتة،
التكاليف
لتغطية
الكافية
)
B
(
)
ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل رﻗم ) (2ﻣﺑدأ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻷﻣﺛل ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻷﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳر اﻟ
يوفرها هذا المورد يكون على النحو التالي:
عيناﻟﻲ )
وكذلكﻠﻎ اﺟﻣﺎ
ﻻ ﺗدﻓﻊ ﻣ ﺑ
Πﺑﻲ )𝜙𝜙 = ∗ 𝐹𝐹(.
=B-ϕ-c(¯Lإ*ﯾﺟﺎالتوازن ﺗدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﺟﻣﺎﻟﻲ
ربح ﻟﻸﺳر اﻟﺗﻲ
فيكونﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
= ،(𝐹𝐹 ∗،وأﻗل
F*0=0
)𝐹𝐹 𝜋𝜋(𝐵𝐵 −
فرقﻷﺳرة ﻣﺛل ﻣﯾزاﻧﯾ
ﺻ ﺎﺋص ا
لديﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺧ
يكونﻣﻌرﻓﺔ
الد اﻟﺧدﻣﺔ
بالتاليﻣور
الحالتين،ض أن ﻟدي
كلتاﻠﯾل أﻋﻼه ﯾﻔﺗر
فيأن اﻟﺗﺣ
Lﻟﻧ)ﻼﺣظ
cو
المورد
𝑝𝑝
و ﻣ ﺳ ﺗ و ﯾ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ﻟ ﺗ ﺟ ﻧ ب ا ﻟ ﻣ ﺧ ﺎ ط ر و ا ﺣ ﺗ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺧ ﺳ ﺎ ﺋ ر  ،أ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺣ ﺎ ﻟ ﺔ ا ﻷ ﻛ ﺛ ر و اﻗ ﻌ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﻻ ﻧ د ر ك ﻓ ﯾ ﮭ ﺎ ﺳ و
اإليجابي
theﯾ ّIf
يكملﻼه ﺑﺷﺄن اﺳﺗراﺗﯾﺟ
مماذﻛورة أﻋ
الصفريﯾﺟﺔ اﻟﻣ
أوﺳوق ،ﻓﺈّن اﻟﻧﺗ
ﻲ اﻟ
االجمالياﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓ
المبلغ ﻟﻛل ﻣن ھذه
نﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
مكوﻊ ا
ﺗو ز
contract is accepted, the expected profit Π for the supplier from this household, given
آنفا.ﻘﯾم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺳوق ،وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣورد ﻓﻲ ﻣ
ذكرناهﺗﻌﻛس اﻟ
الذين ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟ
البرهانﻣﺛﻠﻲ ﯾﻣﻛ
اﻟﺗﺳ ﻌ ﯾر اﻟ
فإن الربح
وإذا ما تم قبول العقد المقدم من المورد ّ
marginal
 cost 𝑐𝑐 and fixed cost Φ, is:ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻷﺳر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻟﻛﻧﮫ رﺑﻣﺎ ﯾﻌرض ﻋﻘدا ً واﺣدا ً ﻓﻘط ﺗﺧﺗﺎره اﻷﺳر اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻓ
)𝐹𝐹 𝜋𝜋(𝐵𝐵 −
بالنظر إلى التكلفة
األسرة
المتوقع للمورد من هذه
) ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗ م ا ﺳ ﺗ ﯾ ﻔ ﺎ ء ﻗ ﯾ و د ھ ﺎ (  ،و ﯾ ﻣ ﻛ ن ﻟﻠ ﻣ و ر د ﺑ د ﻻ ً ﻣ ن ذ ﻟ ك أ ن ﯾ ﻘ د م ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌ ﻘ و د ﻟ ﻛ ل ﻣ ﻧ ﮭ ﺎ ﻣ ﺳ ﺗ و ى ﻣ ﺧ ﺗ ﻠ ف ﻣ
(𝐵𝐵 −
)𝐹𝐹
𝑝𝑝
𝑝𝑝(
Π
=
−
𝜋𝜋)𝑐𝑐
−Φ+F
ّ
فيما ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﻛ
األمثل ،ﻏﯾر أن
السعرﯾزﯾد ﻓﺎﺋدﺗﮭﺎ،
تحديداﻟﻌﻘد اﻟذي
مبدأر ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر
()2وم اﻷﺳ
رقمﻲ وﺗﻘ
الشكل اﻹﺟﻣﺎﻟ
يوضحوﺣدة واﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺳ ﻌ ر اﻟ
𝑝𝑝
الحدية ( )cوالتكلفة الثابتة ( )Φسيكون:
ي ﻋ ﻘ د و ﺑ ذ ﻟ ك ﺗﺧ ﺗ ﺎر اﻟ ﺑﻘ ﺎء ﻓ ﻲ " ا ﻟ ظ ﻼ م " ﻋ ﻧ د ﺣ د و ث ﻧ ﻘ ص ﻓ ﻲ إ ﻣ د ا د ا
 contract is accepted, the expected profit Π for the supplier from this household, givenاﻟﺣﺎ
theﻟﺗﯾIfن أن ﻻ ﺗﺷﺗري ﺑﻌض اﻷﺳر أ ّ
The
optimization problem is to max Π . Now,
الوحدة األمثل أعلى بالنسبة لألسر التي ال
سعرذاﺗﯾﺎ ً.
يكون اﻟﻣوﻟدة
supplier’sﺎﻗﺗﮭم
ط
marginal cost 𝑐𝑐 and fixed cost Φ, is:
إجماليﺑﯾﺎ(ﻧﻲ ﻟـ
مبلغ :(2ﻣﺧطط
تدفع رﻗم )
اﻟﺷ ﻛ ل
التيوﻗﯾود اﻟﺣواﻓز اﻟﺧﺎﺻ
لألسرﻣﯾزاﻧﯾﺔ
بالنسبة ،(pﻧظرا ً ﻟ
وأقلﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ )
 ،()Fﻛداﻟﺔ ﺑ
Πì*)=0
𝜕𝜕Π
𝐵𝐵(𝑐𝑐𝑐𝑐
(𝐵𝐵 −
)𝐹𝐹 −
𝐹𝐹) > 0
ﺑﺎﻷﺳرة ،ﻛذﻟك ﺗم ﺑﯾﺎن ) ∗ 𝑝𝑝( اﻷﻣﺛل ) ∗
𝑝𝑝 𝜋𝜋)𝑐𝑐=(𝑝𝑝 −
𝜕𝜕𝜕𝜕 = Π
−Φ+F
ت اﻟﺷرط ) 𝑐𝑐 > ∗𝑝𝑝(.
ﺣ
ﺗ
(
𝑝𝑝
*
𝑝𝑝
تدفع مبلغ إجمالي إيجابي (.)F =ϕ
)𝐹𝐹 𝜋𝜋(𝐵𝐵 −

Proof: For any given contract (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) being offered by the supplier, the expected demand from a

𝐹𝐹 𝐵𝐵 −

ï

y

∗

Å

Å

Å

Å

É,Ñ

Ü
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Å

Hence,
the supplier
should raise
its per
price
as long as either the budget or the incentive
The supplier’s
optimization
problem
is tounit
max
Π𝑝𝑝Å . 𝑝𝑝Now,
É,Ñ
constraint of the household becomes binding.
If the contract is accepted, the expected profit ΠÅ for the supplier from this household, given
)𝐹𝐹 𝜕𝜕ΠÜ 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐵𝐵 −
>0
In
equilibrium,
marginal
cost 𝑐𝑐 and
= 𝜕𝜕𝜕𝜕 fixed cost Φ, is:
max
𝑝𝑝5

ولنالحظ أن التحليل أعاله يفترض أن لدي مورد
فيما تتمثل مشكلة التحسين بالنسبة للمورد في
الخدمة معرفة شاملة بخصائص األسرة مثل ميزانيتها
𝐿𝐿 ≤ )𝐹𝐹 𝐿𝐿 (𝑝𝑝,
(𝐵𝐵 − (from
𝐹𝐹) Lemma 1),
واآلن:
،Πs
Hence, the supplier should raiseΠits=per
price 𝑝𝑝 as long
the budget or
the incentive
ومستوياتها لتجنب المخاطر واحتمالية الخسائر ،أما
(𝑝𝑝unit
𝜋𝜋)𝑐𝑐 −
− Φas
+ either
F
𝑝𝑝
constraint of the household
becomes
𝐿𝐿and p
− 𝐿𝐿 (𝑝𝑝,binding.
= 𝐹𝐹)q
(from Proposition 1),
Theالحالة األكثر واقعية التي ال ندرك فيها سوى توزيع
في
supplier’s optimization problem is to max Π . Now,
In equilibrium,
فإن
االحتماالت لكل من هذه الخصائص في السوقّ ،
where, 𝐿𝐿 = logr(1 − 𝜋𝜋) + 𝜋𝜋𝑒𝑒 s.
)𝐹𝐹 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐵𝐵 −
𝐿𝐿 (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) ≤𝜕𝜕Π
𝐿𝐿
(from Lemma 1),
=
>0
النتيجة المذكورة أعاله بشأن استراتيجية التسعير
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑝𝑝
from the second expression into the first, we have
Substituting 𝐿𝐿 = 𝐿𝐿 −
= and p𝐿𝐿 − 𝐿𝐿 (𝑝𝑝, 𝐹𝐹)q
(from Proposition 1),
المثلي يمكن تعديلها لتعكس القيم المتوقعة لهذه
Hence, the supplier should raise its per unit price 𝑝𝑝 as long as either the budget or the incentive
𝐹𝐹 𝐵𝐵 −
≤ 𝑝𝑝
constraint
household
الخصائص في السوق ،وال يمكن30للمورد في مثل هذه
= thelogr(1
− 𝜋𝜋) becomes
𝐿𝐿 + 𝜋𝜋𝑒𝑒 s. binding. 𝐿𝐿 −
where, 𝐿𝐿 of
n
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In equilibrium,
áàâ
∗ profit FyE
As
> 0, 𝐿𝐿the
given
any 𝐹𝐹 is,into the first, we have
Substituting
= 𝐿𝐿 − maximizing
from theprice
second
expression
áz
z
𝐿𝐿∗ (𝑝𝑝, 𝐹𝐹) ≤ 𝐿𝐿n
(from Lemma 1),
𝐹𝐹𝐹𝐹−
𝐵𝐵𝐵𝐵 −
∗
≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝
=
FyE
= and p𝐿𝐿 − 𝐿𝐿∗ (𝑝𝑝, 𝐹𝐹)q
Proposition 1),
nn
−𝐿𝐿𝐿𝐿(from
𝐿𝐿𝐿𝐿 −
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− maximizing
> 𝑝𝑝 < 0 if
𝑐𝑐, 𝐹𝐹 can
then
be𝐹𝐹benchmarked
As
>n 0,áEthe
given
any
is,
where,
logr(1z−
𝜋𝜋) + 𝜋𝜋𝑒𝑒 cGprice
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= 𝐿𝐿 áz
c
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أي
)t( على الطاقة في الفترة
ٍ
ّ بنحو غير مشروط في
 كذلك يوفر،)فترة سابقة (غير موسمية أو مترابطة ذاتيا
 وتعتبر جميع.المورد تغطية الطاقة لفترة واحدة فقط
الفرضيات المتعلقة بسلوك األسرة الواردة في هذا
 وسنتناول،) صحيحةt∈T( ألي فترة زمنية محددة
ّ النموذج
في البدء األسر المتزنة والموردين الذين ليس لديهم
.قدرات للتعلّ م أو التك ّيف
أن الشروط الخاصة بفترة محددة لألسرة تظل على
ّ بما
حالها في إطار العمل الثابت وتكون التغطية التأمينية
التي يوفرها مرفق الطاقة لفترة واحدة باألساس
فإن الطلب
ّ (ال يمكن تمديدها في المستقبل) عليه
) يكونt(  في الفترةκ* (t ( المتوازن الرشيد لألسرة
.)1( مماثال لذلك الموضح في المقترح األول
𝜅𝜅)∗ = t

𝐵𝐵 − 𝐹𝐹)
,
𝑝𝑝)
0,

𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿 − 𝜅𝜅)∗ ≤ 𝐿𝐿n

𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

The supplier’s problem is to maximize the discounted sum of period profits Π) (𝑝𝑝) , 𝐹𝐹) ) over 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇,

 ولكنه ربما،الحالة التمييز التام بين األسر المختلفة
يعرض عقد ًا واحد ًا فقط تختاره األسر المؤهلة فقط (التي
بدال من ذلك أن
ً  ويمكن للمورد،)تم استيفاء قيودها
يقدم قائمة بالعقود لكل منها مستوى مختلف من سعر
الوحدة والمبلغ اإلجمالي وتقوم األسر باختيار العقد الذي
أن من المحتمل في كلتا الحالتين أن
ّ  غير،يزيد فائدتها
أي عقد وبذلك تختار البقاء في
ّ ال تشتري بعض األسر
«الظالم» عند حدوث نقص في إمدادات طاقتهم المولدة
.ًذاتيا

النموذج الديناميكي
)T(  حيث يكون،)T  إلى0( لنفترض أن الوقت يمتد من
متسع ًا بدرجة كافية بحيث ال يتمكن المورد واألسر
من عوملته بوضوح في عملية تحقيق األمثلية التي
أن األسر لديها المعلومات
ّ  ولنفترض كذلك،ينشدونها
أي معلومات بشأن
ّ الشاملة عن الماضي وليس لديها
 عليه يتم تحديد السمات الفريدة لطلبهم،المستقبل

where 𝑇𝑇 → ∞. Given that there are no inter-temporal constraints or spillovers in the model, the

) p(  كذلك تم بيان، نظر ًا لميزانية وقيود الحوافز الخاصة باألسرة،)p( ) كدالة بالنسبة إلىΠu( مخطط بياني لـ.)2( الشكل رقم
.)p*>c( *) تحت الشرطp( األمثل
dynamic model, the equilibrium 𝑝𝑝)∗ and 𝐹𝐹)∗ are identical to the static equilibrium values expressed
inter-temporal maximization
is equivalent to the period maximization problem, implying that the
*
supplier maximizes per period profit in the dynamic model as well. Hence, in this version of the

in Proposition 2.

Adaptation and learning

We now introduce an alternative dynamic specification, where both the supplier and the
households are allowed to learn from past behavior and outcomes and adapt their behavior over
time. This is specifically done in order to reduce the rationality burden on both, as is required by
the economic model specified earlier. This allows households to make ‘mistakes’ in their choice
of insurance contract (in terms of coverage purchased) and the ability of the utility to change the
tariff charged in each contract offered, based on demand. This makes the modeling less restrictive
and provides us with a more flexible implementation of the agent-based model (ABM).
In this specification, neither the supplier nor the households are assumed to be rational, but
alternative characterizations of behavior are benchmarked against the rational equilibrium
outcome. We make the following adjustments to the model to incorporate learning behavior.
First, we introduce a coverage limit in the contract, which acts as an additional constraint for
households in the model. This implies that an energy insurance contract is now of the form
(𝑝𝑝, 𝐹𝐹, 𝐿𝐿), where 𝑝𝑝 and 𝐹𝐹 represent the per unit and lump sum prices respectively, as before. The
additional 𝐿𝐿 represents the maximum coverage allowed within the contract at the given prices.

Second, we allow for the possibility of multiple insurance contracts being made available by the
supplier to the households. In this scenario, the supplier provides a menu of alternative 𝐾𝐾 contracts

{(𝑝𝑝)1 , 𝐹𝐹1 , 𝐿𝐿1 ), … , (𝑝𝑝)ç , 𝐹𝐹 ç , 𝐿𝐿ç )} from which a household has to select one.

Third, we introduce an adaptation rate parameter 𝜏𝜏, which represents how quickly households and

the supplier are allowed to change their demand and supply behaviors, respectively. At time 𝑡𝑡 =
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وتتمثل مشكلة المورد في زيادة إجمالي أرباح الفترة
المخفضة إلى أقصى حد ( )pt,Ftفي ( )t∈Tحيث (،)∞→T
ّ
ونظر ًا لعدم وجود قيود بين الفترات الزمنية أو تجاوزات
فإن الزيادة بين الفترات الزمنية تعادل مشكلة
في النموذج ّ
تعظيم الفترة ،مما يعني ضمن ًا أن المورد يزيد ربح الفترة
في النموذج الديناميكي ونتيجة لذلك وفي هذه النسخة
من النموذج الديناميكي يكون التكافؤ ( )*ptو( )*Ftمتطابقا
مع قيم التكافؤ الثابتة الموضحة في المقترح الثاني (.)2

التك ّيف والتعلّ م
نقدم في هذه الفقرة المواصفات الديناميكية البديلة،
حيث ُيسمح لكل من المورد واألسر بالتعلّ م من السلوك
والنتائج السابقة وتكييف سلوكهما وفقها بمرور الوقت،
ويتم هذا على وجه التحديد بغية تخفيف العبء المنطقي
على كليهما على النحو المطلوب في النموذج االقتصادي
المحدد آنفا ،كما يتيح ذلك لألسر ارتكاب «األخطاء» عند
ُ
اختيارهم لعقد التأمين (فيما يتعلق بالتغطية المشتراة)
وقدرة مرفق الطاقة على تغيير التعريفة المفروضة في كل
عقد مقدم بناء على الطلب ،مما يجعل عملية النمذجة أقل
تقييدا ،ويوفر لنا كذلك عملية أكثر مرونة لتنفيذ وتطبيق
النموذج القائم على العوامل.
ال ُيفترض أن يكون المورد أو األسر منطقيين فيما يتعلق
بهذه المواصفات وإنما يتم تحديد مواصفات السلوك
البديلة مقابل نتيجة التوازن المنطقي ،ولقد أدخلنا
التعديالت التالية على النموذج إلدماج سلوك التعلّ م.
أوال :وضعنا حدا للتغطية في العقد ليكون بمثابة قيد
ً
إضافي يقيد األسر في النموذج ،مما يعني أن عقد التأمين
على الطاقة أصبح اآلن من النموذج ( ،)p,F,Lحيث تمثل
 pو Fأسعار الوحدة ومقدار المبلغ اإلجمالي على التوالي
كما كان عليه الحال من قبل ،بينما يمثل ( )Lالحد األقصى
للتغطية المسموح بها ضمن العقد وفقا لألسعار المحددة.
ثاني ًا :سمحنا للمورد بإمكانية توفير عقود تأمين متعددة
لألسر المستهدفة ،حيث يوفر المورد في هذا السيناريو

قائمة بعقود ( )Kالبديلة {( })pt1,F1,L1),…,(ptK,FK,LKالتي
ينبغي على األسرة اختيار عقد من بينها.
معامال لمعدل التكيف ( )τالذي ُيمثل مدى
ثالثاً :وضعنا
ً
سرعة السماح لألسر والمورد بتغيير سلوكيات العرض
قدم فيه
والطلب الخاصة بهم ،ففي الوقت  ))t = 0الذي ُي ُ
يقوم
المورد العقود {( }) p01,f1,L1),…, (p0k,fk,Lkالتي
ُ
بتحديثها بعد مرور فتراتٍ ( )tزمنية معينة ،وكذلك تكون
األسر بمجرد اختيارهم للعقد المعني ُملزمة تعاقدي ًا به
ينص عليها هذا العقد .كما يكون
للفترات الزمنية ( )tالتي ُ
للمورد بعد مرور كل فترات زمنية ( )tخيار تعديل عروضه
تظل مجموعات
ولألسر كذلك خيار تحديث خياراتها .ومجدد ًا ُ
العقود والخيارات هذه ثابتة للفترات الزمنية ( )tالتالية،
تكون
المعدل الذي
فإن المعلمة ()t
ُ
وبالتالي ّ
تشير إلى ُ
ُ
فيه الجهات الفاعلة في السوق قادرة على تحديث قراراتها
تدل على التحديث األسرع .1وسنقوم تالي ًا
بقيمة أصغر ُ
المحدثة لهذا اإلطار والتي ستتبعها األسر
بتحديد القواعد ُ
والمورد معاً.
تقوم األسر باالختيار من القائمة بنحو احتمالي ،وتتميز
األسرة ( )nبالتوزيع االحتمالي  ρ1 (t),…,ρk (t))nفي الفترة
( ،)τبحيث تختار هذه األسرة في كل فترات ( )τالعقد
{  }k∈1,…,Kمع االحتمالية ( .)ρtkفي حين تختار إحدي األسر
العقد مرة واحدة في كل فترة من الفترات ( )τويتم تحديث
التوزيع االحتمالي في كل فترة ( .)τولهذا من المحتمل أن
تواجه األسرة في وقت اختيار العقد التالي توزيع احتمالي
جديد من الخيارات التي تمثل التأثير التراكمي للفترات ()τ
األخيرة .ويفترض أن يتبع التحديث الديناميكي للتوزيع
االحتمالي لألسرة من قائمة العقود المتاحة في الفترة ()τ
أي من القيود
خوارزمية تعزيز التعلّ م البسيطة بنا ًء على ّ
الثالثة التي كانت ملزمة في الفترة ( ،)t-1ونورد أدناه
ملخصا لها:
(القاعدة  :)1Hإذا كان قيد الميزانية ملزم ًا في الفترة
( ،)tفإنه يقلل في الفترة ( )t+1من الترجيحات االحتمالية
للعقود ذات األسعار المرتفعة نسبيا للوحدة الواحدة ويزيد
من الترجيحات االحتمالية للعقود ذات األسعار األقل نسبيا
للوحدة الواحدة.
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(القاعدة  :)2Hإذا كان قيد الحوافز ملزم ًا في الفترة (،)t
فإ ّنه يقلل في الفترة ( )t+1من الترجيحات االحتمالية
للعقود ذات حدود التغطية المنخفضة نسبي ًا ويزيد
الترجيحات االحتمالية للعقود ذات حدود التغطية األعلى
نسبياً.
(القاعدة  :)3Hإذا كان حد التغطية ملزم ًا في الفترة ()t
فإ ّنه في الفترة ( )t+1يقلل من الترجيحات االحتمالية
للعقود ذات حدود التغطية المنخفضة نسبيا ويزيد
الترجيحات االحتمالية للعقود ذات حدود التغطية األعلى.
أن القاعدتين ( 2و)3
ولنالحظ أنه على الرغم من ّ
متماثلتين من الناحية النوعية ،إال أنهما تنطبقان بموجب
الشروط العامة لعدم كفاية التغطية في العقود التي
تم اختيارها سابقا ،كما تشجع القاعدة ( )3على التحرك
بنحو أسرع من القاعدة ( )2نحو العقود ذات حدود التغطية
األعلى ،وتعتمد الكيفية التي يتم بها تشغيل القاعدتين
( )1-3على عدد العقود ( )Kوستتم مناقشتها في القسم
الفرعي التالي.

تضع القاعدة المذكورة أعاله تعديالت األسعار في
النموذج الديناميكي المدفوع بالطلب ،حيث يتم زيادة
(أو إنقاص) السعر الحالي للوحدة بنفس نسبة التغير
في الطلب التراكمي خالل الفترات ( )τشريطة أن يكون
التغيير كبيرا بما يكفي على النحو الذي حدده المعامل
أن ( )θاألعلى يتضمن تحديثا أقل تكرارا
( .)θالحظ كذلك ّ
للسعر
أن كل تحديث يكون بقدر
ً
مقارنة بـ( )θاألدنى ،غير ّ
أكبر .ومن ناحية أخرى يشير ( )θاألصغر إلى تحديثات
أكثر تكرارا من (“ )θاألعلى” ولكن بنسبة أصغر،
وتستوعب هذه القاعدة مقدار التحديث وتجعله مدفوعا
بالطلب تماما.

اإلطار القائم على العوامل
لكل عامل أسرة المعلمات التالية α,L ̅,B,π :المأخوذة من
		
التوزيعات الموحدة بشكل عشوائي:

حيث تكون
( ̅ ُ ،α∈(0,α ̅ ),L ̅∈(0,L ̿ ),B∈(0,B ̅ ),π∈(0,π
الحدود العليا للدعم بمثابة المعلمات في عمليات
المحاكاة التي أوردنا تفاصيلها في الجدول رقم (،)1
ويقدم المورد ثالثة ( )3عقود بديلة لألسر لتختار من
كذلك يسمح للمورد بتعديل أسعار الوحدة المعروضة في بينها (على سبيل المثال العقد ( ،)K = 3حيث تختار األسر
العقود في كل فترة ( )τبما يعكس الظروف المتغيرة
عقدا واحدا ويتم تحديث قائمة العقود كل اثنا عشر ()12
أن (  Dk* (tهي إجمالي عدد األسر التي
للطلب ،ولنقل ّ
خطوة داخل المحاكاة ( ،)τ=12حيث تبدأ األسرة عند
أن
تشترك في العقد ( )kفي الفترة ( ،)tولنفترض ّ
( ) t=0بالتوزيع االحتمالي المتساوي (،0.33 ،0.33
( of
2 andعليه
خارجيا،
األدنى المحدد
معامل الحد
)θ<0>1
Note that while Rules
3 are qualitatively
similar, applicable
هوunder the
general
condition
 )0.33لجميع العقود المدرجة في القائمة.
insufficient coverage in the previously chosen contracts, Rule 3 encourages a faster movement
ألي عقد {k∈{1,…,K
يمكن عندئذٍ تحديد قاعدة التحديث ّ
than Rule 2 towards contracts with the highest coverage limits. Exactly how Rules 1-3 are
التالي:
النحو
على
operationalized depends on the number of contracts 𝐾𝐾, and will be discussed
in the
next subsection.
قمنا بشكل افتراضي بتحديد العقد األول ( )1ليكون
عقدا «آنيا» مع عدم وجود حد محدد مسبقا لمقدار
ًThe supplier is allowed to adjust the unit prices offered in the contracts every 𝜏𝜏 periods, reflecting
فترة (
في ofكل
 :)1Sقم
(القاعدة
الفترات
)τtotal
بتغييرchanging demand
conditions.
من)𝑡𝑡( 𝐷𝐷 Let
be the
number
households
subscribing
to contract
الطاقة( ،على سبيل المثال ،)∞→L1 :فيما يضع العقدان
حيث 𝑘𝑘 in period 𝑡𝑡, and let
< 𝜃𝜃 < 0
1 be a threshold
parameter
The update
إلى pk) pk
pk( defined
 )kexogenously.من
وحدة العقد (
ruleسعر
،)1+Δ
يتمfor2(any contractو )3حدودا عليا لمقدار الطاقة الذي يمكن لألسرة
𝑘𝑘 ∈ {1, … , 𝐾𝐾} can then be stated as:
تحديد ( )Δpkهنا على أنه:
استمدادها ،ولقد فرضنا القيود التالية على العقود:
(Rule 1S) Every 𝜏𝜏 periods, change unit price of contract 𝑘𝑘 from 𝑝𝑝 to 𝑝𝑝 (1 + 𝛥𝛥𝑝𝑝 ), where 𝛥𝛥𝑝𝑝 is
3 as:
defined
فإن العقد اآلني يعد
 L1>L2>Lو .p1> p2> p3وبذلك ّ
)𝜏𝜏 𝐷𝐷 (𝑡𝑡) − 𝐷𝐷 (𝑡𝑡 −
)𝜏𝜏 𝐷𝐷 (𝑡𝑡) − 𝐷𝐷 (𝑡𝑡 −
العقد األقل مخاطر ولكنه األعلى سعرا للوحدة ،في حين
𝑖𝑖𝑖𝑖,
í
𝜃𝜃 > í
Δ𝑝𝑝 = t
.
)𝜏𝜏 𝐷𝐷 (𝑡𝑡 −
)𝜏𝜏 𝐷𝐷 (𝑡𝑡 −
أن العقد الثالث ( )3يعتبر العقد األكثر خطورة ولكن
0,
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ
األقل سعرا للوحدة ،بينما نجد أن العقد الثاني ( )2وسطا
The above rule makes price adjustments in the dynamic model demand driven, where existing per
unit price is increased (or decreased) in the same proportion as the change in cumulative demand
بينهما ويوفر التوازن بين المخاطر والتكلفة.
∗
*

*

*

*

∗
*

*

∗
*

∗
*

∗
*

∗
*

∗
*

*

over 𝜏𝜏 periods, provided the change is large enough, as determined by the parameter 𝜃𝜃. Note that

a higher 𝜃𝜃 implies a less frequent price update than a lower 𝜃𝜃, but each update is by a greater
amount. On the other hand, a smaller 𝜃𝜃 implies more frequent updates than a higher 𝜃𝜃 but by a

smaller proportion. This rule internalises the update amount and makes it completely demand
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الملحق

 تكون قيود حدود التغطية ملزمة في:)3H( القاعدة
)t-1( الفترة

𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1)
c. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 3 → t 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿 õ
𝜌𝜌6 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡 − 1) − 𝛿𝛿

Rule 3H – Coverage limit constraint binds in period 𝑡𝑡 − 1
a. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 1 →
b. If 𝑘𝑘
c. If 𝑘𝑘

∗ (𝑡𝑡

∗ (𝑡𝑡

− 1) = 2 →
− 1) = 3 →

⎧

𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿,
𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) −

ó

5

⎫

⎨ 6
ó ⎬
6
⎩ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) − 5 ⎭
⎧

𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿,
𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) −

ó

5
ó

⎫

⎨ 6
⎬
6
⎩ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) − 5 ⎭
ó

1
1
⎧ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) + 5 ⎫
5 (𝑡𝑡)

ó

5 (𝑡𝑡

= 𝜌𝜌
− 1) + 5
𝜌𝜌
⎨
⎬
⎩ 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡 − 1) − 𝛿𝛿 ⎭

تقوم األسرة بتحديث احتماالت االختيار كما هو موضح
أي من القيود
ّ ) على أساسt( أعاله في نهاية الفترة
By default,
set contract
1 to في
be a لألسرة
spot contract
with no
pre-specified
ودعوناwe،الفترة
نفس
ملزمة
تكون
الثالثةenergy limit,
potentially 𝐿𝐿 → ∞. Contracts 2 and 3 set upper limits on how much energy a household can d
الفترة
نختار ألي أسرة العقد الفعلي الذي تم اختياره في
We impose the following constraints on the contracts: 𝐿𝐿 > 𝐿𝐿 > 𝐿𝐿 ّ and 𝑝𝑝 > 𝑝𝑝 > 𝑝𝑝 . Thu
*
،kwith
(t(theبالرمز
المشار
)t( contract 3 i
التعديل
)δ( ولنجعل
spot
contractمعامل
is the risk-less
contract but
highest إليه
per unit
price, while
riskiest contract but with the lowest per unit price. Contract 2 is an intermediate one, providi
قصد به المبلغ الذي تستخدمه األسر لتعديل احتماالت
و ُي
ُ
balance
between
riskcontract
and cost.1 to be a spot contract with no pre-specified energy limit,
By
default,
we set
التطبيق
الحالة
مثل هذه
 ويتم فيlimits
،فترةon كل
 فيenergy
اختيارها
𝐿𝐿 above,
→ ∞. Contracts
and 3 set upper
how
much
a household
potentially
As described
the choice2probabilities
are updated
by the
household at
the end ofcan
perid
:التالية
الطريقة
باتباع
)1H
،
2H
،
3H(
للقواعد
العملي
We
impose
the following
constraints
on are
the binding
contracts:
𝐿𝐿 > 𝐿𝐿 and
𝑝𝑝 >
𝑝𝑝 period.
> 𝑝𝑝 . Thu
based
on which
of the three
constraints
on𝐿𝐿the>household
in the
same
For
1

1

1

5

6

1

5

6

1

5

6

1

5

6

spot
is theletrisk-less
contract
but chosen
with theinhighest
price, by
while
contract
𝑡𝑡 beunit
denoted
𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡).
givencontract
household,
the actual
contract
period per
Let 𝛿𝛿3 bi
riskiest
contract
but
with
the
lowest
per
unit
price.
Contract
2
is
an
intermediate
one,
providi
adjustment parameter, which is the amount by which households adjust their choice probabi

 تكون قيود الميزانية ملزمة في الفترة:)1H( القاعدة
)t-1(
As described above, the choice probabilities are updated by the household at the end of peri

balance
between
risk and
cost.
every
period.
In such
a case,
Rules 1H, 2H, 3H are operationalized in the following manner:

Rule The
1H - Budget constraint binds in period 𝑡𝑡 − 1
Rules 2H and 3H are similar in that they both add weight on contracts with higher coverage.
based
on which of the three constraints are binding on the household in the same period. For
only distinction between them is in the rate at which they shift the households’ choice toward the
𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) − 𝛿𝛿,
⎧ contract chosen in óperiod
⎫ 𝑡𝑡 be denoted by 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡). Let 𝛿𝛿 b
given
household, let the actual
spot contract: Rule 3H shifts the probability weights in favor of the spot contract at a higher rate
5
5
a. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 1 → 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) + 5
adjustment
parameter,
which
is
the
amount
by
which
households
adjust their choice probabi
⎨ 6
than 2H, while Rule 1H shifts the weights in favor of cheaper contracts. The adjustment parameter
ó ⎬
𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡 − 1) + ⎭
⎩
5
every period.
In such a case, Rules 1H, 2H, 3H are operationalized
in the following manner:
𝛿𝛿 is fixed exogenously at 0.05. Once the updates have taken place, the probabilities are rebased
to
ó
1 (𝑡𝑡)
1 (𝑡𝑡
=
𝜌𝜌
−
1)
−
𝜌𝜌
,
ensure that they are bounded within the [0, 1] interval.
Rule 1H - Budget constraint⎧binds in period 𝑡𝑡 − 1 5 ⎫
b. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 2 → 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) − ó
5 ⎬
⎨ 1
𝜌𝜌 6(𝑡𝑡) = 𝜌𝜌16(𝑡𝑡 − 1) − 𝛿𝛿,
⎩
⎧ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) + ó𝛿𝛿 ⎭
⎫
5
5
a. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 1 → 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + ó5
⎨
⎧ 𝜌𝜌 6(𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 6(𝑡𝑡 − 1) − 5ó, ⎬
⎫
𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) +
c. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 3 → ⎩ 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) − ó5 ⎭
⎨ 1
ó5 ⎬
1
(𝑡𝑡) =
(𝑡𝑡 −
⎩
= 𝜌𝜌𝜌𝜌6(𝑡𝑡
− 1)
1) −
+ 5𝛿𝛿, ⎭
⎧ 𝜌𝜌𝜌𝜌6(𝑡𝑡)
⎫
b. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 2 → 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) − ó
5
⎨ binds in period 𝑡𝑡 − 1 ⎬
Rule 2H – Incentive constraint
δ
⎩ 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿 ⎭
𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + ó𝛿𝛿,
⎧ 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) − 5ó , ⎫
⎫
⎧
∗∗ (𝑡𝑡
𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) −
a. If
If 𝑘𝑘
c.
𝑘𝑘 (𝑡𝑡 −
− 1)
1) =
=1
3→
→ 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) − ó5
⎨ 6
5ó ⎬
⎨
(𝑡𝑡) = 𝜌𝜌66 (𝑡𝑡 − 1) − ⎬
𝜌𝜌6 (𝑡𝑡)
⎩ 𝜌𝜌
⎭
⎩
= 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿5 ⎭

) في أنهما تضيفان3H و2H( تتشابه كلتا القاعدتين
 ولعل الفرق،ترجيح ًا على العقود ذات التغطية األعلى
الوحيد بينهما يتمثل في المعدل الذي يحوالن فيه
)3H(  حيث تحول القاعدة:اختيار األسر نحو العقد اآلني
الترجيحات االحتمالية لصالح العقد اآلني بمعدل أعلى
) تحول1H(  في حين أن القاعدة،)2H( من القاعدة
 تم تثبيت،الترجيحات االحتمالية لصالح العقود األرخص
 وتتم إعادة،)0.05( معامل التعديل ( ) خارجيا عند
تحديد االحتماالت بمجرد إجراء التحديثات للتأكد من أنها
.]0,1[ محصورة ضمن الفاصل الزمني
45

)t-1(  تكون قيود الحوافز ملزمة في الفترة:)2H( القاعدة
ó

1 (𝑡𝑡)
= 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + , ⎫
⎧ 𝜌𝜌binds
Rule 2H – Incentive constraint
in period 𝑡𝑡 − 15
∗ (𝑡𝑡
b. If 𝑘𝑘 − 1) = 2 → 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) + ó
5 ⎬
⎨ 1
𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿,
⎩ 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡 − 1) − 𝛿𝛿 ⎭
⎧
⎫
ó
5
5
a. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 1 → 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) − 5
⎨ 6
ó ⎬
6
44 − ⎭
⎩ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1)
5

b. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 2 →

ó

1
1
⎧ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) + 5 , ⎫
ó

𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) + 5
⎨
⎬
⎩ 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡 − 1) − 𝛿𝛿 ⎭

𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1)
44
c. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 3 → t 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿 õ
6 (𝑡𝑡)
6 (𝑡𝑡
𝜌𝜌
= 𝜌𝜌
− 1) − 𝛿𝛿

Rule 3H – Coverage limit constraint binds in period 𝑡𝑡 − 1
a. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 1 →
b. If 𝑘𝑘 ∗ (𝑡𝑡 − 1) = 2 →
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c. If 𝑘𝑘

∗ (𝑡𝑡

− 1) = 3 →

⎧

𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿,
ó

𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) − 5

⎫

⎨ 6
ó ⎬
6
⎩ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) − 5 ⎭
⎧

𝜌𝜌1 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌1 (𝑡𝑡 − 1) + 𝛿𝛿,
𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) −

ó

5
ó

⎫

⎨ 6
⎬
6
⎩ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) − 5 ⎭
ó

1
1
⎧ 𝜌𝜌 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌 (𝑡𝑡 − 1) + 5 ⎫
ó

𝜌𝜌5 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌5 (𝑡𝑡 − 1) +
5 ⎬
⎨
⎩ 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡) = 𝜌𝜌6 (𝑡𝑡 − 1) − 𝛿𝛿 ⎭
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Rules 2H and 3H are similar in that they both add weight on contracts with higher coverage

only distinction between them is in the rate at which they shift the households’ choice towar

spot contract: Rule 3H shifts the probability weights in favor of the spot contract at a higher

الهوامش
 .1لالطالع على مزيد من التفاصيل يرجي الرجوع للملحق
حيث يبين كل صندوق
 .2تبين األشكال (من  4إلى  )7بياني ًا تأثير المدخالت األربعة على كل متغير من متغيرات المخرجاتُ ،
المخرج المعني في كافة حاالت التشغيل
ومخطط صندوقي في كل شكل من هذه األشكال األرباع األربعة ومتوسط ُمتغير ُ
حيث يقسم كل شكل من هذه األشكال إلى ثمان مناطق ،ويوجد مخططان صندوقيان في كل
ألي تجربة معينةُ ،
العشر ّ
منطقة يمثالن التجارب ذات الق ّيم المنخفضة ( )0.2والمرتفعة ( )0.8بالنسبة إلي ( ) ̅ πعلى التوالي للقيم المعينة من
المدخالت الثالثة األخرى .بينما ُتمثل المناطق األربع اليسرى تجارب ذات قيمة أقل من ( ،)θ=0.05في حين تمثل المناطق األربع
في النصف األيمن من الشكل القيمة األعلى ( .)θ=0.05وتم تقسيم كل نصف إلى ربعين -حيث يمثل كل ربع أدنى (L3 (0.1
و( L3 (0.45على التوالي .وختاما تم تقسيم كل ربع إلى قسمين بحيث يمثل كل قسم التجارب ذات القيمة المنخفضة لـ (L2
 (0.5والقيمة المرتفعة لـ ( .L2 (0.9كما ذكرنا آنفا ،وتوجد ثمانية أقسام بهذا النحو إضافة لمخططين صندوقيين في كل قسم
منهما ،ويتسق ترتيب التجارب في كل شكل من هذه األشكال مع كافة األشكال ( )4-7بغية جعلها قابلة للمقارنة.
أن وجود أو عدم وجود هذا القيد
 .3نخفف هذا االفتراض مع حد تغطية في النموذج الديناميكي – في القسم التالي – حيث ّ
اإلضافي ليس له تأثير على النتائج الرئيسية في اإلطار الثابت.
 .4راجع ( ))Hunt and Ryan (2015), Walker and Wirl (1993), Goerlich and Wirl (2012الذين يجادلون بين خطوط
مماثلة.
فإن كل
 .5يمكن للمرء على سبيل المثال أن يعتبر أن مدة كل فترة شهرا واحدا ،فإذا كانت الفترة تساوي اثنا عشر شهرا (ّ )τ=12
عقد سيستمر لمدة ( )12شهرا ،وتقوم األسرة باختيار عقد جديد كل سنة .الحظ أن الطبيعة السنوية للعقود هي مجرد مثال
ويمكن أن يحدث تحديث النموذج بشكل أسرع أو أبطأ بحسب الرغبة.
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نبذة عن الفريق
أبهيجيت سينغوبتا
باحث زائر في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،وهو محاضر
أول في االبتكار وريادة األعمال في كلية كنت لألعمال وحاصل على درجة الدكتوراه في
االقتصاد من جامعة ستوني بروك في نيويورك.

روالندو فوينتيس
زميل باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،يعمل على
نماذج جديدة لألعمال والتنظيم لمشروع مرافق المستقبل ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه
في اقتصاديات البيئة من كلية لندن لالقتصاد.

نبذة عن المشروع
يركز مشروع مرافق المستقبل على كيفية قيام تقنيات موارد الطاقة الموزعة الجديدة بتحويل عالقات العمالء
والموردين ،حيث أن التطورات الماثلة في موارد الطاقة الموزعة وما يرتبط بها من خفض لتكاليف توفر للعمالء
ّ
“منتجين مستهلكين” .وتعمل
بدائل محتملة وجاذبة لخدمة المرافق الكهربائية القياسية ،وربما تحولهم إلى ُ
المرافق في جميع أنحاء العالم على إعادة تقييم نموذج أعمالها ،بل ويقوم المنظمون القائمون على شأنها
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير أدوات وتقنيات تحليلية للمساعدة في
بدراسة إصالحات السوق المتعددة.
ُ
معالجة قضايا السوق والتنظيم وسياسة الطاقة الرئيسية في قطاع الطاقة لتحقيق إختراق كبير في موارد
الطاقة الموزعة.
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