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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  2020محفوظة 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 .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
عادة ما تتشابه النماذج االقتصادية القياسية المثلى والبرامج الخطية ( Linear Programs (LPsفي تمثيلها لألسواق
دقيقا .هذا ويدعم
تمثيال
في حالة المنافسة الكاملة ،إال أنها ال ُتمثل السياسات واللوائح القائمة في العالم الحقيقي
ً
ً
إطار البرمجة الرياضية الموسعة ( Extended Mathematical Programming (EMPتطبيق مسألة التكامل المختلطة
ً
شمول ،إذ يمكن استخدامها لألغراض التالية:
( Mixed Complementarity Problem (MCPاألكثر
نمذجة هياكل األسواق غير القائمة على التنافس وسياسات التسعير المنظمة والملموسة في الواقع.
أتمتة شروط األمثلية التي تعمل على تحويل نماذج البرامج الخطية المدمجة إلى مسائل التكامل المختلطة ،ما
ُيساعد على تقليل الوقت والجهد الالزم لتطوير النموذج والتحقق من مدى صحته.
دعم التطوير المتوازي لمسائل األمثلية المستقلة ،بتنويع الخصائص االقتصادية والفنية من خالل إطار التكامل
القياسي.
ونتناول في هذا البحث دراسة مسألة بسيطة لقطاعين ،وذلك بغرض شرح طريقة إدراج سياسات التسعير المنظمة
في نماذج البرامج الخطية المتكاملة .كما أننا نستعين ببعض وثائق نموذج كابسارك للطاقة مفتوحة المصدر
( KAPSARC Energy Model (KEMالمتاحة من خالل الرابط التالي /https://kapsarc.github.io/kem :بهدف دعم
عمليات النمذجة االقتصادية األوسع نطاقاً.
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الملخص
تمثل النماذج االقتصادية القياسية المثلى األسواق في
حالة المنافسة الكاملة ( ،)Perfect Competitionويشيع
استخدامها ُرغم أنها قد ال تمثل السياسات واللوائح
الحقيقية بصورةٍ دقيقة .كما تتسم نماذج التوازن التي
تم تصميمها باستخدام نهج مسألة التكامل المختلطة
( Mixed Complementarity Problem (MCPبالقدرة
على محاكاة هياكل التسعير األكثر مرونة ،بما في ذلك
األسعار الخاضعة للرقابة ( .)Regulated Pricesويمكن
لهذا النهج تقديم تمثيل أكثر دقة لألنظمة االقتصادية
أمرا بالغ الصعوبة
ورغم ذلكُ ،يعد تطويره ً
الحقيقيةُ ،
تعقيدا باإلضافة إلى
ويتطلب المزيد من الصيغ األكثر
ً
مجموعة من المهارات المتقدمة.
ونوضح في هذا البحث كيفية إدراج سياسات التسعير
المرنة ( )Flexible Pricingفي نماذج التمثيل
االقتصادي باستخدام إطار البرمجة الرياضية الموسعة
)Extended Mathematical Programming (EMP
 )frameworkالذي وضعه – Ferris et al. 2009
والموجود في نظام النمذجة الجبري العام “General
Algebraic Modeling System (GAMS)” Brook 1988
– ويمكن استخدامه ألتمتة عملية تحويل مجموعة من
البرامج الخطية إلى إطار توازن( (�Equilibrium Frame
 .)workوبعد ذلك يمكن دمج مجموعة من البرامج الخطية
التي ُتمثل مختلف قطاعات الطاقة أو العناصر في
نظام اقتصادي باستخدام قواعد التسعير غير المؤاتية
للمنافسة ،حيث يحد ذلك من الحاجة إلى البرمجة اليدوية
لشروط األمثلية لمسألة التكامل المختلطة في نظام
النمذجة الجبري العام ،و ُيقلل من الوقت والجهد الالزمين

أيضا التطوير المتوازي
لتطوير النموذج واختباره .ويدعم ً
لمسائل األمثلية المستقلة بتنويع الخصائص االقتصادية
والفنية من خالل تقديم إطار تكامل قياسي وبسيط.
ولتوضيح آلية عمل البرمجة الرياضية الموسعة ،نستعرض
ً
مبسطا يتناول قطاعين باإلضافة إلى العديد من
مثال
ً
قواعد التسعير التي ُتشكل مجتمعة مكتبة لسياسات
التسعير .ويشمل ذلك التكلفة الحدية (المنافسة
الكاملة) ( ،)Marginal Costواألسعار المفروضة
(الثابت) ( ،)Administered Priceومتوسط التكلفة
( ،)Average Costوالسقف السعري (.)Price Cap
ونتناول بالتفصيل كيفية تطبيق كل حالة والتطبيقات
المرجعية على األسواق الحقيقية ،ونصف أيض ًا هياكل
السوق البديلة وتطبيقها في البرمجة الرياضية الموسعة،
بما في ذلك قيود الميزانية ( )Budget Constraintsوعقود
خيار التسعير ( )Option Pricing Contractsاألكثر تطوراً.
ولضرب مثال على كيفية دمج البرمجة الرياضية
نطاقا،
الموسعة في نماذج أنظمة الطاقة األوسع
ً
نرجع إلى بعض وثائق نموذج كابسارك للطاقة مفتوحة
المصدر .باإلضافة إلى ذلك ،فالعديد من أنظمة النمذجة
االقتصادية الشائعة الموجودة في نظام النمذجة الجبري
العام – مثل نظام “تايمز” ( )TIMESالذي طوره برنامج
تحليل أنظمة تقنية الطاقة التابع للوكالة الدولية للطاقة
ويعمل على إجراء تحليالت تفصيلية للبيئة والطاقة
(– )Loulou et al. 2016قد تدمج سياسات التسعير
البديلة باستخدام اإلطار المقترح.
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مقدمة
ازدادت أهمية استخدام النماذج الحاسوبية في عملية
عاما الماضية ،حيث
وضع السياسات خالل األربعين ً
سريعا.
تطورا
تطورت علوم الحاسوب والبرامج التحليلية
ً
ً
وتستعين النمذجة االقتصادية الرقمية بأجهزة الحاسوب
لمحاكاة أثر السياسات والسلوك البشري على األنظمة
المعقدة ،مثل السوق المتكاملة للطاقة (Integrated
ورغم التطورات الكبيرة في أدوات
ُ .)Energy Markets
النمذجة وتقنياتها ،فإنه ال يزال من الصعب قياس كفاءة
سياسات التسعير وتأثيرها على التكلفة ،وطريقة
تغييرها لنتائج السوق.
عموما وجود أسواق
تفترض نماذج االقتصاد القياسي
ً
تنافسية تزيد من الرفاه االجتماعي ،ولكن قد يقدم ذلك
ً
محدودا لألسواق الحقيقية التي تواجه العديد
تمثيل
ً
من التدخالت الحكومية والقوى األخرى التي تعمل
على تشويه سلوك األسواق .ويتجلى هذا التدخل في
قطاع الطاقة ،حيث تترتب عليه آثار كبيرة تمس ً
كل من
الصناعة واألسر.
وخالل العقود األخيرة حلت نماذج مسألة التكامل
المختلطة محل نماذج البرمجة الخطية المستخدمة في
العلوم االجتماعية لنمذجة التوازنات االقتصادية بصورة
ً
شمول .وقد اس ُتخدمت تلك النماذج في البداية
أكثر
للمسائل االقتصادية في األسواق غير المؤاتية للمنافسة
( ،)Non-competitive Marketsمثل احتكار القلة مع دوال
الطلب غير القابلة للتكامل .وساهم ذلك في الحد من
الحاجة إلى التكرار في البرامج الخطية للتوصل إلى توازن
بسبب تمثيل الطلب .ويوضح Murphy et al. 2016
المبرر الستخدام نهج مسألة التكامل المختلطة في نمذجة
سياسات تنظيم األسعار (.)Price Regulation
يعزز اإلطار المعروض في هذا البحث مراحل االنتقال إلى
مسائل التكامل المختلطة من خالل تقليل الجهد الالزم
لتحويل مسائل األمثلية المتكاملة إلى نموذج توازن يقوم
على خصائص األسواق غير المؤاتية للمنافسة وتنظيم
األسعار.

يتصف منطق عملية التصميم بالبساطة ويبدأ بالرابط
المباشر بين األمثلية ونمذجة التوازن ،على النحو الذي
قدمه (،Enke (1951) and Samuelson (1953
ويمكن مالحظة الرابط بين االثنين بالرجوع إلى خوارزمية
السمبلكس ( ،)Dantzig 1968حيث يمكن رؤية كل
نشاط في أي برنامج خطي على أنه عنصر اقتصادي (أو
قطاع اقتصادي) يتمتع بمستوى نشاط إيجابي طالما
أن أسعار منتجاته تزيد عن التكاليف الحدية لإلنتاج .ومن
الناحية الرياضيةُ ،يعرف ذلك باسم الشرط االفتراضي
التكميلي (،)Complementarity Slackness Condition
وفي خوارزمية سيمبلكس يدخل نشاط ما ضمن الحل
عندما تكون األرباح إيجابية في حالة األسعار التجريبية
(( )Trial Pricesالتسعير التجريبي المزدوج) وتستمر في
الزيادة حتى تتغير األسعار ويتوقف الشرط االفتراضي.
وفي حالة الحل األمثل ،تتساوى األسعار مع التكاليف
الحدية وال تكون لألنشطة أرباح إيجابية (باستثناء
اإليجارات االقتصادية التقليدية).
وفي ضوء النهج الذي نتخذه ،يتم التعامل مع كل قطاع
مميزا ونمذجته بوصفه مسألة
عنصرا اقتصاد ًيا
باعتباره
ً
ً
أمثلية تهدف إلى خفض التكاليف أو زيادة األرباح ،ومن
ثم ُتدمج القطاعات بربط الطلب الكلي وإمدادات القطاع
المقابل ،والتي ُيشار إليها باألنشطة المتعارضة لعدة
ً
فضل عن اختيار قاعدة التسعير المرغوبة
قطاعات،
يمكن تصميم الشروط
المطبقة على كل نشاط .وكذلك ُ
االفتراضية التكميلية المقابلة للطلب الكلي من كل
مختلفا عن األمثلية القياسية التي تحدد
تصميما
مورد
ً
ً
السعر المساوي للتكلفة الحدية .ونصف في هذا البحث
طريقة إدراج أربعة هياكل تسعير أساسية في المسائل
االقتصادية متعددة القطاعات وهي :التكلفة الحدية
(المنافسة الكاملة) ،والسعر المدعوم(الثابت) ،ومتوسط
سعر التكلفة ،والسقف السعري .ويمكن الرجوع إلى
( Murphy et al. (2019للتعرف على المزيد من
التفاصيل حول طريقة استخدام مسألة التكامل المختلطة
لقياس آثار ضوابط األسعار.
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مقدمة
ويكمن الهدف من استخدامنا إلطار البرمجة الرياضية
الموسعة في أتمتة مسألة التكامل المختلطة لكل قطاع،
حيث نتناول الروابط السعرية التي تربط األنشطة بين
مختلف القطاعات بوصفها شروط التوازن المستقلة
( )Independent Equilibrium Conditionsالتي تمثل
المنظمة للسوق.
القواعد المحددة من قبل الجهات ُ
و ُيمكن تطبيق اإلطار المقترح إلعداد سجل التسعير
على مختلف هياكل السوق الحقيقية .فعلى سبيل
المثال ،تعتبر أسعار المنتجات الصناعية كالنفط الخام
والغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية ثابتة عند
مستويات أقل من قيمة العرض الحدية (مثل :األسعار
وفقا للباحث (Matar
المطروحة في األسواق العالمية)ً ،
 .)el al. (2015; 2017وفي السوق الصينية لتجارة
الغاز الطبيعي بالجملة ،يتم فرض قيود على السقف
السعري وااللتزامات التعاقدية لنقل الغاز عبر األنابيب
وفقا لألسعار المحددة ،بينما ال تخضع أسعار عقود الغاز
الطبيعي المسال للتحديد .وفي النموذج الذي أعده( (�Ri
 ،)oux et al. (2018تم استخدام إطار البرمجة الرياضية
الموسعة لتمثيل الحافز لزيادة أرباح الموردين الذين لن
يبيعوا الغاز عبر األنابيب بأسعار ال يتجاوز سقفها تكلفة
العرض الحدية.
ويمكن للبرمجة الرياضية الموسعة أن تسهل إعداد قيود
الميزانية المطبقة على النماذج متعددة القطاعات .ولقد
قام ( ))Rioux et al. (2017من خالل تحليلهم للسوق
الصيني لتجارة الكهرباء بالجملة بإيجاد نموذج متعدد
األقاليم لشبكة إمدادات الفحم والطاقة يعمل على
دمج قيود الميزانية بغرض معرفة أثر السقف السعري

على قرارات شركات التوليد االستثمارية والتشغيلية.
وفي هذه الحالةُ ،تساعد البرمجة الرياضية الموسعة
على تشكيل قيد ميزانية يجمع التكاليف التشغيلية
لمجموعة متنوعة من موردي الطاقة ،شاملة قيمة الفحم
الذي اشترته شركات الطاقة بأسعار السوق القادرة
على المنافسة (ُ ،)Competitive Market Pricesممثلة
بالمتغير المزدوج القيمة ( )Dual Variableلميزان الطلب
على الفحم.
أيضا استخدام سجل التسعير لمحاكاة سياسات
ويمكن ً
الضرائب أو رسوم التجارة الدولية في الشبكات
االقتصادية ،و ُيقدم ( )Nagurney (1999نظرة شاملة
على مسائل الشبكات في نماذج التوازن الجزئي والعام،
وتطبيقها على الضرائب بحسب القيمة .ويتضمن
المثالين على ذلك نمذجة ضرائب الكربون في شبكات
الطاقة الكهربائية ( )Nagurney et al. 2006وضرائب
الفحم باعتبارها سياسة النبعاثات الكربون من جانب
العرض ()Richter et al. 2018
وفي الجزء التاليُ ،نقدم نبذة تاريخية موجزة عن تطور
نماذج أنظمة الطاقة ،ثم نصيغ مسألة بسيطة ألمثلية
قطاعين تتألف من مزود للوقود ومولد للطاقة ،ونستنبط
شروط األمثلية التي تتناول سياسات التسعير الثابتة
والقادرة على المنافسة للوقود ،يلي ذلك وصف لكيفية
استخدام البرمجة الرياضية الموسعة ألتمتة صيغة شروط
األمثلية المشتقة لمسألة القطاعين .وبعد ذلك ،نشرح
كيفية استخدام إطار البرمجة الرياضية الموسعة لتشكيل
خيارات التسعير ،ونضع في النهاية إطار تكامل نموذجي
يمكنه دعم اختيار العديد من قواعد التسعير.
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نبذة تاريخية موجزة عن نماذج التوازن
االقتصادي
سابقا باستخدام
كانت ُتحل مسائل التوازن االقتصادي
ً
البرمجة الخطية والالخطية ()Non-linear Programming
وذلك ألنه يمكن تحقيق أقصى فائض اقتصادي عند
استيفاء العرض للطلب بأسعار تساوي التكاليف الحدية
للعرض (Samuelson 1953; Enke 1951; Takayama
تصميم نموذج بروكهيفن
 .)and Judge 1964هذا وتم ُ
لتحسين نظام الطاقة (BESOM) (Hoffman and
 )Jorgenson 1977وهو برنامج خطي تم تصميمه لتحليل
الدخول المحتمل للتقنيات إلى الواليات المتحدة .ويمثل
نظام تقييم استقاللية المشاريع ( )PIESأحد نماذج الطاقة
البارزة في تلك الحقبة الزمنية (.)Hogan 1975
ويستخدم نموذج بروكهيفن لتحسين نظام الطاقة
التكاليف الحدية باعتبارها أسعار؛ ألن استخدامها
المقصود كان بمثابة استثمارات تقنية طويلة األجل
وليس مسائل تنظيمية مباشرة قصيرة األجل .ومع
ذلك ،فقد تم تصميم نظام تقييم استقاللية المشاريع
لمعالجة المسائل التنظيمية في السبعينيات مثل:
ضوابط أسعار الغاز والنفط ،وتسعير متوسط تكاليف
الكهرباء ،والعقبات التقنية والقانونية .باإلضافة إلى
معالجة المشكالت البيئية ،ونقص الوقود ،وضوابط
أسعار االستخدام النهائي للوقود .ودل ذلك على أن
أسعار الوقود والطاقة لم تكن مساوية للتكاليف الحدية،

ولم يتمكن حل البرمجة الخطية من تقدير العواقب
ورغم استعانة نظام
المترتبة على تغيرات السياسةُ .
تقدير استقاللية المشاريع ببرامج خطية لتمثيل إمدادات
الوقود ،إال أن النموذج قد تم حله باستخدام خوارزمية
تناولت ً
كل من تمثيل الطلب في ظل تنظيم األسعار
وهيكل العرض .وعند تكرار العمليات ،أصبحت األسعار
القائمة على التكاليف الحدية معدلة حسب متوسط
األسعار أو األسعار الخاضعة للرقابة؛ وذلك إليجاد التوازن
في السوق المنظم (Greenberg and Murphy 1985
 .)Murphy et al. 1981و ُيمكن استخدام تقنية مماثلة
إليجاد توازن في األسواق التي تحتكرها القلة إذ ُتشكل
بذاتها مسألة األمثلية (.)Murphy et al. 1982
هذا وقد ازدادت شعبية نماذج توازن ناش( (�Nash equi
 )libriumبعد التحسينات التي طرأت على خوارزميات
الحلول المصممة لحل مسائل التكامل المختلطة .وحلت
محل الطرق التكرارية المستخدمة لحل مسائل التوازن
من خالل األمثلية القياسية .و ُيركز هذا البحث على
كيفية بناء نماذج لسياسة التسعير باستخدام مسألة
التكامل المختلطة؛ وذلك بغرض المساهمة في تطوير
طرق حل نماذج التوازن االقتصادي ،وأتمتة تشكيلها في
نظام النمذجة الجبرية العام باستخدام البرمجة الرياضية
الموسعة.
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مسألة بسيطة لقطاعين
ُنقدم ً
بسيطا يتناول قطاعين لتوضيح كيفية
مثال
ً
استخدام إطار البرمجة الرياضية الموسعة لتشكيل
خيارات التسعير المتاحة في سجل التسعير .يعمل موردوا
المباع
النفط المستخرج على تقليل تكلفة إنتاج الوقود ُ
إلى شركات إدارة المرافق بسعر ثابت لتحويله إلى
طاقة كهربائية (أو منتجات أخرى) .ويوضح الشكل ()1
عرف
المؤشرات والمتغيرات والمعامالت للقطاعينُ .ن ّ

 f jبأنه الوقود الناتج عن كل مرحلة من مراحل اإلمداد j

بتكلفة اإلنتاج الحدية  ،Cjو ُيشير المعامل  Hiإلى معدل
حرارة التقنية  iالستهالك الوقود المستخدم في توليد
الكهرباء  .xiويمثل المتغير  pسعر الوقود الذي تدفعه
المرافق ،وتجدر اإلشارة إلى أن مسائل األمثلية لمورد
الوقود وشركة الطاقة موضحة في مجموعات المعادالت
( )1و ( )2على التوالي.

الشكل  .1المتغيرات والمعامالت المستخدمة في مسألة األمثلية لقطاعين.
المتغيرات
zfuel

القيمة السوقية لقطاع توفير الوقود

zpower

القيمة السوقية لشركة إدارة المرافق

fj

إمداد الوقود من المرحلة

F

إجمالي الوقود الذي تستهلكه شركة إدارة المرافق

xi
p

{j = {1,2

لإلمدادات مختلفة التكاليف

القدرة التي توفرها شركة الكهرباء للتقنية {i={GT,CC
المجمعة
 = GTتوربينات الغاز = CC ،توربينات الغاز ُ
سعر الوقود الذي تشتريه شركة إدارة المرافق

zfuel

zpower
)f(j
Fx

)x(i
P

المتغير المزدوج القيمة لقيد الطلب على الوقود ()1.3

pi

A

السعر الثابت للوقود الذي تدفعه شركة إدارة المرافق

Cj

تكلفة اإلنتاج الحدية للوقود من مرحلة اإلمداد j

A

Hi

معدل الحرارة الستهالك الوقود بحسب التقنية  iالتي تمتلكها شركة
إدارة المرافق

D

إجمالي الطلب على الكهرباء

Sj

الحد األعلى للوقود المتوفر في مرحلة اإلمداد j

π

المعامالت
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مسألة بسيطة لقطاعين

يعمل قطاع الوقود في المعادلة ( )1على خفض إجمالي
تكاليف اإلمداد  ،,zfuelويخضع تحسين  f jللعديد من
حدد المعامل  Sjفي المعادلة ( )1.1الحد األعلى
القيود .و ُي ِّ
لمستوى الوقود المستخرج من كل مرحلة  jمن اإلمداد.
ويتطلب قيد ميزان الطلب ( )1.2أن يتجاوز إنتاج الوقود
استهالك المرافق الخارجي للوقود  .Fويعد Fمن منظور
ً
معامل خارج ًيا و ُيعرف بأنه إجمالي إنتاج
مورد للوقود
الطاقة مضرو ًبا في معدل الحرارة في المعادلة (.)2.2
ويتطابق قيد الطلب على الوقود مع المتغير المزدوج
أيضا بالقيمة الحدية في حالة إنتاج
القيمة الذي ُيشار إليه ً
الوقود.
وتعمل شركة إدارة المرافق في المعادلة ( )2على خفض
تكلفة شراء الوقود ،لتحسين توليد الكهرباء  xiولتلبية
الطلب الثابت  Dفي ( .)2.1و ُتحدد المعادلة ( )3السعر
المدفوع للحصول على الوقود إما كتكلفة إمداد هامشية
أو كمعامل سعر ثابت  .Aو ُيعد ذلك شرط توازن منفصل
عن مسائل األمثلية ،ويمثل اإلجراءات التي اتخذتها الجهة
المنظمة للسوق .ونتطرق الحق ًا إلى األشكال الوظيفية
األخرى ،مثل تسعير متوسط التكلفة أو السقف
السعري.
وتحقيقا لهدف حل المعادلتين ( )1و ( )2في وقت واحد،
ً
مع استيفاء شروط التوازن ( )2.2و( )3التي تربط

بينهما ،نشتق شرط األمثلية لمسألة التكامل الخطية
نفذ ذلك باستخدام نهج كاروش-كوهن-
لكل منهما .و ُي َّ
ٍ
تاكر ( Karush-Kuhn-Tucker (KKTفي ضوء نظرية
االزدواجية ،من خالل تحديد متغير متعامد مزدوج لقيود
مسائل األمثلية (األولية) األصلية ،مثل  πفي ()2.1عندما
يكون من الممكن أن تصبح القيود التي تربط المتغيرات
المزدوجة القيمة إيجابية.
ترتبط الدالة الموضوعية والقيود األولية والمتغيرات
المزدوجة القيمة من خالل دالة الغرانج (Lagrangian
 .)Functionويوضح الملحق األول ( )1تعريف دالة
الغرانج واشتقاق جميع مسائل التكامل الخطية .ويمكن
التوصل إلى حل التوازن من خالل حل نقاط ثبات الغرانج
أو شروط األمثلية فيما يتعلق بالمتغيرات األولية .ويعبر
ذلك عن المتغيرات المزدوجة القيمة في ضوء معامالت
التكلفة للدالة الموضوعية (أي تكاليف الوحدة أو األسعار)
والمعامالت الناشئة عن كل قيد ،مما ينتج عنها عدد
متوازن من المتغيرات والمعادالت .وإلتمام العملية،
نجمع كل مسألة من مسائل التكامل الخطية وروابط
األسعار ( ،)3لكي نحصل على مسألة التكامل المختلطة
في المعادلة ( ،)4وعندما يتم تحديد ربط األسعار ()4.6
ليكون مساو ًيا للتكلفة الحدية  ،πعندئذ تصبح مسألة
التكامل المختلطة مساوية لمسألة التكامل الخطية
لمسائل األمثلية المركبة في المعادلتين ( 1و.)2
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مسألة بسيطة لقطاعين
ولقد تم تعيين المتغيرات التالية المزدوجة القيمة لكل
قيد أولي μ j :إلى ( )1.1و  πإلى ( )2.1و إلى (.)1.2
ونربط المتطابقة في ( )3بالسعر ذاته بوصفها حالة
تكافؤ ،وال تتقيد متغيراتها المزدوجة القيمة بأي قيمة
محددة ،ونستبدل المتطابقة ( )2.2لمتغير استهالك
بسط النظام بحيث
شركة إدارة المرافق للوقود  ،Fل ُن ّ
يشتمل على خمسة أزواج من المعادالت والمتغيرات
ورغم أن المعادلة ( )2تحتوي على
والمتطابقة (ُ .)4.6
مصطلح مزدوج الخطية عندما  ،p=πوهو معيار في
الغرانج ُيستخدم لتشكيل مسألة التكامل الخطية بضرب
المتغيرات األولية في المتغيرات المزدوجة القيمة.

ً
طويل
قد يستغرق الترميز اليدوي لشروط األمثلية وق ًتا
لمجموعة كبيرة من مسائل األمثلية التي تتألف من عدة
قطاعات وتحوي الكثير من المتغيرات والقيود .ويساهم
التحقق من شروط األمثلية في زيادة مستوى التعقيد.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤدي تحويل كل مسألة أمثلية
إلى شروط توازن مقابلة إلخفاء المدخالت االقتصادية
واألساس المنطقي الذي استندت عليه .فعلى سبيل
المثال ،ما المصطلحات الدقيقة المدرجة في الدوال
الموضوعية األصلية؟ وهل تعمل المسائل على تقليل
التكلفة أم زيادة الربح أم أنها تجمع بين االثنين؟
ويترتب على اإلعداد اليدوي لمسألة التكامل المختلطة
أيضا بذل جهد إضافي عند تعديل النموذج ،ألنه يجب
ً
كل من القيود األولية والمزدوجة والتحقق من
تحديث ٍ
صحتها .هذا وتمثل أتمتة االشتقاق من مسألة التكامل
نهجا أكثر فعالية للتحكم في التغييرات ،مع
المختلطة ً
الحفاظ على الطبيعة االقتصادية لكل قطاع وتصوير ذلك
في نموذج متكامل.
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صياغة شروط األمثلية في نموذج البرمجة
الرياضية الموسعة
لقد تم تطوير إطار البرمجة الرياضية الموسعة
عاما لبناء مسائل التوازن الرياضية في
نهجا ً
ليكون ً
نظام النمذجة الجبري العام ،وتمر عناصر مسائل
األمثلية المختلفة عبر جامع للنماذج ُيعرف باسم
( )JAMS) (Ferris et al. 2009وهو الذي ُيعيد تشكيل
المسائل األولية المستقلة لتكون مسألة تكامل مختلطة
مفردة .و ُيعاد تشكيل المسألة األولية باستخدام العناصر
بدال من المتغيرات متعددة األبعاد المستخدمة
العدديةً ،
حدد المتغيرات
عموما في نظام النمذجة الجبري العام .و ُت َّ
ً
العددية الجديدة المزدوجة القيمة لكل قيد أولي لبناء
دالة الغرانج وتشكيل شروط األمثلية ،وسيعمل JAMS
أيضا على تكوين فهرس للنموذج بهدف ربط العناصر
ً
العددية بالمتغيرات والمعادالت الرمزية لمسألة األمثلية
األساسية.
ونستخدم البرمجة الرياضية الموسعة لشرح كيفية
تشكيل مسألة التكامل المختلطة الواردة في مجموعة

أوال نصيغ مسألتي األمثلية ( )1و ()2
المعادلة (ً .)4
في نظام النمذجة الجبري العام (يرجى الرجوع إلى
الرمز الوارد في الملحق الثاني ( ،)2ثم نشكل شروط
األمثلية المقابلة للتسعير التنافسي (سيتم شرح هياكل
الحقا).
التسعير والمعادالت والرموز المقابلة األخرى ً
يوجد على الجانب األيسر من الشكل  1رمز نظام النمذجة
الجبري العام المستخدم لكل متغير ومعامل للرجوع إليه.
ونعرض في الشكل  2خطوط رمز نظام النمذجة الجبري
العام المستخدم في بناء نموذج التوازن باستخدام
البرمجة الرياضية الموسعة .ونستخدم في نظام النمذجة
الجبري العام ،الرموز  EQ1_1و EQ1_2و EQ2_1و
 EQ3و EQ4لتمثيل المعادالت ( )1.1و ( )2.1و ( )1.2و
( )2.2و ( ،)3على التوالي .و ُيعبر عن الدوال الموضوعية
للمسألتين ( )1و ( )2بالقيم اآلتية EQ_z_fuel :و
.EQ_z_power

الشكل  .2ملف تكوين البرمجة الرياضية الموسعة.
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صياغة شروط األمثلية في نموذج البرمجة الرياضية الموسعة
 (السطرemp.info  يتم إنشاء ملف جديد باسم،أوال
 ُيشار،الموسعة للمستخدم بإدخال شروط توازن إضافية
ً
 و ُيغلق الملف،)PUT(  ويضاف نص باستخدام عبارة.)1
.إليها باسم «فروقات التباين» التي ُتعد عناصر منفصلة
 ويحدد.)11 ) (السطرPUTCLOSE( باستخدام عبارة
 باستخدام الرمز،p ) للمتغير3( ونعبر عن حالة التوازن
 نوع النموذج الذي نريد من البرمجة الرياضية2 السطر
 كما تتيح.)9  في البرمجة الرياضية الموسعة (السطرvi
 وهو في هذه الحالة مسألة التوازن،الموسعة إنشاؤه
هذه البرمجة أيض ًا استخدام عبارات المتغير المزدوج
.)] لمزيدٍ من المعلوماتFerris et al. [2009 :(راجع
 للمساعدة في،القيمة والمعادلة المزدوجة االختيارية
 على أنه المتغيرpi ونعرف
.تشكيل خيارات التسعير
ّ
for optional dual-variable and dual-equation statements. These are used to help construct the
4 و3 مورد الوقود (السطور
ّ  ندرج عناصر،بعد ذلك
)2.1( ميزان الطلب على الوقود
المزدوج القيمة في
pricing options. We define pi as the dual variable in the fuel demand balance (1.2) (line 10) used
 ويجب.)8 و7 و6 ) وشركة إدارة المرافق (السطور5و
 لتكوين خيار السوق القادر علىtoالمستخدم
)10 (السطر
configure the competitive
market option.
 توضيح اتجاه األمثلية:تنفيذ ذلك وفق التسلسل التالي
Finally, we combine.المنافسة
the fuel and power sectors into a single model labeled MCP (lines 12 to 14).
z_ ،السوقية
القيمة
طبق على
الم
On the last line (15) the model solve statement
tells EMP to pass
the emp.info
to the JAMS
ُ )(األقصى أو األدنى
compiler
that outputs
in equation block
(4). قائمة
Figure 3جمع
provides
بجميع
ثمthe؛ ومنz_power  أوfuel
الوقود والطاقة في نموذج واحد
قطاعي
نجمعthe،اMCP
وأخير
ً representedالمتغيرات
dictionary generated by JAMS that matches the scalar primal equations and variables, as
 وأخير ًا جمع قائمة بجميع القيود التي تنتمي إلى،األخرى
 إلى12 ُيسمى مسألة التكامل المختلطة (السطور من
generated by the EMP statement in Figure (2), to the original primal problems, as well as the
عبارة
األبعاد
متعددةstartالرموز
 تدفع عبارة حل النموذج،)15( additional
السطر األخير
وفيand.)14
dual variables
equations usedمتكررة
to build the
MCP.في
All primal
constraints
with  و ُتدرج.القطاع
x, new dualإلى
variables
u, andإلضافة كل عنصر
e, primal variables
and duals
declared in emp.info (pi) with .الملف
الرياضية
البرمجة
j وi with
محدد لـ
 إلى جامعemp.info الموسعة إلى تمرير
dual constraints with dL_dx. Each dual variable and constraint carries the same sequential
 الذي تنتج عنه مسألة التكامل المختلطةJAMS النماذج
number as the corresponding primal. Reformulated equations and variables refer to elements that
 تتيح البرمجة الرياضية،وبعد تحديد مسألة كل قطاع
.)4( المعادلة
الممثلة في مجموعة
are not included in the final MCP model, such as the objective functions. The final MCP output
by EMP is shown in Figure 2.1

Figure 3. Dictionary of scalar elements generated by JAMS.
3 Dictionary
-----------3.1 Constraints
--------------{reformulated} EQ_z_fuel
e2 EQ1_1(S1)
e3 EQ1_1(S2)
e4 EQ1_2
{reformulated} EQ_z_power
e6 EQ2_1
e7 EQ2_2
e8 EQ3
dL_dx4 {new}
dL_dx5 {new}
dL_dx6 {new}
dL_dx7 {new}
dL_dx8 {new}
3.2 Variables
-------------{reformulated} z_fuel

. JAMS  فهرس العناصر العددية الناتجة عن.3 الشكل

{reformulated} z_power
x3 p

Terms containing eps, a GAMS reserved symbol for a small number less than model tolerance, are used to
x4 x(CC)
identify variables declared in the EMP as the complements to the corresponding equation.
1

x5
x6
x7
x8
x9
u2
u3
u6
u7
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x(GT)
f(S1)
f(S2)
Fx
pi
{new}
{new}
{new}
{new}
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صياغة شروط األمثلية في نموذج البرمجة الرياضية الموسعة
ويوضح الشكل  3فهرس  JAMSالذي يطابق المعادالت
والمتغيرات األولية العددية ،على هيئتها الناتجة من
عبارة البرمجة الرياضية الموسعة في الشكل ( )2مع
المسائل األولية األصلية ،والمعادالت والمتغيرات
مزدوجة القيمة اإلضافية المستخدمة لتشكيل مسألة
التكامل المختلطة .وتبدأ جميع القيود األولية بـالرمز (،)e
والمتغيرات األولية والمزدوجة القيمة الموضحة في (emp.
 info (piبالرمز  xوالمتغيرات الجديدة المزدوجة القيمة
الموضحة بالرمز  uوالقيود المزدوجة الموضحة بالرمز
 .dL_dxويحمل كل متغير وقيد مزدوج الرقم التسلسلي
ذاته على غرار المتغير والقيد األولي المقابل .وتشير
المعاد تكوينها إلى العناصر غير
المعادالت والمتغيرات ُ
المشمولة في نموذج مسألة التكامل المختلطة النهائي،
مثل الدوال الموضوعية .ويظهر ناتج مسألة التكامل
المختلطة النهائي باستخدام البرمجة الرياضية الموسعة
في الشكل .1 4

قد ُيشكل إنشاء ملف  emp.infoلنموذج كبير يتضمن
العديد من القطاعات تحد ًيا عمل ًيا بحد ذاته .ومع ذلك،
ُيمكن مواجهة ذلك باستخدام تركيب موحد وأدوات برمجة
إضافية لتحديد عناصر كل مسألة من مسائل التكامل
الخطية واستخراجها وأتمتة عملية إنشاء ملف .emp.info
فعلى سبيل المثال ،تحدد بعض البادئات مكونات كل
قطاع وتحدد النهايات العناصر المستقلة في كل قطاع
(مثل :البلدان) .وعند إدراج البرمجة الرياضية الموسعة
في نموذج كابسارك للطاقة ،يتم استخدام نصوص
بايثون ( )python scriptللمساعدة في إنشاء emp.info
بنا ًء على نظامنا الموحد المتفق عليه لتحديد مسميات
المتغيرات والمعادالت .ويوجد وصف كامل لكيفية
تكوين عبارات البرمجة الرياضية الموسعة على اإلنترنت
(.)KEM Manual 2019

الشكل  .4النموذج العددي الناتج عن .JAMS

* written by GAMS/JAMS at 07/18/19 09:53:32
”* for more information use JAMS option “Dict

المخصص لنظام النمذجة الجبري العام لألعداد األقل من درجة تحمل النموذج ،لتحديد المتغيرات الموضحة
ُ 1تستخدم المصطلحات التي تحتوي على ( )epsوهو الرمز ُ
في البرمجة الرياضية الموسعة باعتبارها مكملة للمعادلة المقابلة.
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تمديد سجل التسعير
نوضح في هذا القسم كيفية إعداد خيارات إضافية
لسياسة التسعير باستخدام البرمجة الرياضية الموسعة،
ونصف أربع فئات لقواعد التسعير:
التكلفة الحدية (المنافسة الكاملة).
المدار (الثابت).
التسعير ُ
تسعير متوسط التكلفة.
السقف السعري
وقبل المضي قدماً ،من المهم تناول مسائل المقاصة
السوقية التي تنشأ عندما ال تعكس األسعار التكاليف
الحدية .فعندما تكون اإلمدادات محدودة ،ويكون السعر
الذي يدفعه المستهلكون أقل من التكلفة الحدية ،عندها
قد تكون اإلمدادات غير كافية لتلبية الكميات التي
ستكون مطلوبة عند ذلك السعر .ويتمثل أبسط الحلول
في تخفيف القيود المفروضة على اإلمداد .فعلى سبيل
المثال ،يمكن للحكومة استيراد موارد شحيحة محل ًيا
وتقديم إعانات للمستهلكين .ومع ذلك ،قد ال يكون
مالئما ألسباب سياسية أو اقتصادية أو غيرها.
حال
ً
ذلك ً

ثان يتمثل في تخصيص حصة من الموارد
وهناك نهج ٍ
الشحيحة لكل قطاع ،وهي ممارسة شائعة في األسواق
الخاضعة لجهات تنظيمية ،وهو ما ُيمثله هذا النموذج
بالقيود على الكمية ،كما هو مبين في المعادلتين ()5-2
و ( )5-4لسياسة السقف السعري.
وجرى توضيح خيارات السعر التنافسي (الهامشي)
والمدار (الثابت) في المعادلة ( )3على أنها  πو  ،Aعلى
مزيدا من
التوالي .وتوفر قاعدة تسعير متوسط التكلفة
ً
المرونة من خالل تحديد السعر باستخدام القياس الكلي
لتكاليف النظام ،بحيث يصبح السعر دالة ألنشطة
المورد ،على سبيل المثال .p=∑ j(Cj f j)/∑ j f j
ّ
وفي الخيار األخيرُ ،يحدد سقف السعر  ̅ pالحد األعلى
لسعر الوقود الذي تدفعه شركة إدارة المرافق،
) ̅ .p=min (π,pوعندما تنخفض القيمة الحدية عن الحد
األقصى ،تدفع شركة إدارة المرافق السعر التنافسي
ونظرا ألن هذه الدالة غير متصلة ،تعاد
القياسي.
ً
صياغتها في صورة مجموعة من الشروط االفتراضية
التكميلية في المعادالت ( )5.1و ( )5.2و ()5.3
باستخدام المكونات المدرجة في الشكل (.)5

الشكل  .5المتغيرات والمعايير لسياسة الحد األقصى للسعر.
المعامالت
̅p

السقف السعري في السوق الهجين

Q

مستويات الحصص التي تخصصها الجهة التنظيمية

المتغيرات
σ

الفرق غير السلبي ̅ π - pفي

q

إنفاذ الجهة التنظيمية للحصصQ ،

r

يخفف المتغير الراكد من قيود الحصص ( )5-4عندما يكون سقف السعر غير ُملزم

̅π > p

تطبيق سياسات التسعير البديلة في نماذج التوازن االقتصادي باستخدام إطار البرمجة الرياضية الموسعة

p_cap

Quota
sigma
q
r
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تطبيق متوسط سعر التكلفة أو سعر التكلفة الثابت ،
يمكن استخدام المعادلة ( )5.4ليكون القيد على الكمية
من خالل استبدال المتغيرات على الجانب األيسر بالحصة
الثابتة  Qالمخصصة للقطاع.
)p=π-σ 	(6

ولتشكيل سياسة السقف السعري ،سنتناول اثنين من
أوالُ ،نحدد حجم
المتغيرات الراكدة (ً .)Slack Variables
حصص الوقود التي تفرضها الجهة التنظيمية عندما يكون
السقف السعري ملزم ًا على أنه المتغير  .qثانياً ،ندرج
 rلتقليل كمية الوقود التي قد تستهلكها شركة إدارة
المرافق إذا لم يكن السقف السعري ملزم ًا ولم تكن
شركة الكهرباء ملزمة بالحصة.
تمثل المعادلة ( )5-1شرط الركود إلنفاذ الحصص  qمن
قبل الجهة التنظيمية .ويقيس متغير الركود غير السلبي
 σالفرق بين السقف السعري والقيمة الحدية عندما
يكون السقف السعري ملزم ًا ( ̅ .)π≥ pويوجه القيد ()5-2
الجهة التنظيمية إلنفاذ حصص اإلمداد ( ،)q=Qحيث يمثل
 Qالتخصيص المحدد
مسبقا .وإذا لم تكن ملزمة ( ̅،)π<p
ً
فال ُتفرض الحصص ( ،)q=0و ُّيستخدم  rفي المعادلة
( )5-3لتقليل الكمية المتاحة لالستهالك .وفي هذه
حدد تكلفة اإلمداد الحدية سعر السوق ومستوى
الحالةُ ،ت َّ
االستهالك الفعال لشركة إدارة المرافق .ويتم جمع
المتغيرين  qو  rفي المعادلة ( )5.4لتحديد الحد األعلى
الستهالك شركة إدارة المرافق للوقود .ونالحظ أنه عند

ولتضمين خيار السقف السعري ،نضيف المتغيرين
 qو rوالشرطين ( )5.4( - )5.1إلى الملف  emp.infoفي
مسألة قطاع شركات إدارة المرافق .ويتم إدراج المعادلة
( )6كمتطابقة إضافية في شرط التوازن األصلي (،)3
بحيث ال يتجاوز السعر الحد األقصى .ويعتبر الرمز σ
كل
المتغير المزدوج القيمة في المعادلة ( .)5.2ويمثل ٌ
لكل من
من القيدين ( )5.1و ( )5.3معادلتين مزدوجتين ٍ
بدال عن االشتقاق من
 qو ، rعلى التوالي ،يتم فرضهما ً
الغرانج .وترد مسائل األمثلية الخاصة بنموذج القطاعين
إلى جانب خيارات التسعير األربعة في الملحق الثاني
( ،)2يليها عبارة البرمجة الرياضية الموسعة الكاملة
المستخدمة في تشكيل مسألة التكامل المختلطة وحلها.
أيضا استبدال مفهوم السقف السعري بالحد
يمكن ً
األدنى للسعر .وفي هذه الحالةُ ،يعاد تخصيص قيمة ̅p
لتمثل الحد األدنى للسعر مستبدلة بذلك مكانها مع π
في ( .)5.1ومن منظور المشتريُ ،يمكن إعادة تخصيص
المتغير الراكد  qفي المعادلة ( )5.2ليمثل الحد األدنى،
موضح ًا بذلك احتياج المشتري لشراء االلتزام المحدد
مسبقا .Q
ً
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خيارات الموثوقية
تعقيدا باستخدام
يمكن إعداد نماذج بآليات تسعير أكثر
ً
البرمجة الرياضية الموسعة ،مثل خيارات الموثوقية
المستخدمة لتوفير إمدادات كافية على المدى الطويل
في أسواق الكهرباء ( .)Bidwell 2005وتمثل الخيارات
العقود المالية التي تمنح حاملها الحق في شراء مجموعة
من األصول المالية األساسية أو بيعها بسعر ُمعين
دون التزامات ،إما في تاريخ االستحقاق المستقبلي أو
قبله .وسنعمل في هذا القسم على تشكيل مسألة
التوازن التي تبيع فيها شركات توليد الطاقة المتنافسة
لبعض من قدراتها لسوق الجملة باعتبارها خيارات
ٍ
حقوقا
ً
وعادة ما تكون تلك العقود طويلة األجل
موثوقية،
ً
تصل لسنة أو أكثر من تاريخ البيع ،وتعود بالفائدة على
المقدم إلدارة التكاليف
شركات الطاقة من خالل الدفع ُ

االستثمارية والتشغيلية ،والسماح لمشغلي السوق
باتخاذ إجراءات وقائية تحس ًبا الرتفاع األسعار المتوقع
أثناء الفترات التي يرتفع فيها الطلب.
وقد اس ُتخدمت خيارات الموثوقية في سوق الكهرباء
األيبيرية ( .)Garcia et al. 2017واقترح Lynch and
نموذجا لخيارات الموثوقية باستخدام
Devine 2017
ً
نموذج مسألة التكامل المختلطة العشوائي لدراسة
تأثيرها على قرارات االستثمار والتقاعد التي تتخذها
شركات توليد الطاقة ،وقد صممنا في الملحق الثالث
( )3مسألة تكامل مختلطة عشوائية مشابهة وأظهرنا
كيفية تطبيقها في البرمجة الرياضية الموسعة.

المتغيرات والمعايير المستخدمة لنموذج خيارات الموثوقية.
الشكل ُ .6
المعامالت
Cijk

التكلفة الحدية لتقنية التوليد  iلشركات التوليد  jفي السيناريو .k

Eij

القدرة الحالية لشركة التوليد  jباستخدام التقنية i

̂p

سعر تنفيذ عقد الخيارات

ρk

احتمالية كل سيناريو k

المتغيرات
ol

سعر عقد الخيارات في إطار القدرة المخصصة لشريحة األحمال l

qkl

القدرة التي يستخدمها المشتري في جميع عقود الخيارات في السيناريو  kوالشريحة l

pkl

سعر الطاقة في أسواق الجملة في السيناريو  kوشريحة األحمال l

s+kl

الفرق غير السالب بين  pklو ̅ p

rjl

مقدما في عقد الخيارات من شركات التوليد  jوشريحة األحمال l
القدرة المبيعة
ً

xijkl

الطاقة الناشئة عن التقنية  iوشركة التوليد  jفي السيناريو  kلشريحة األحمال l
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وندرج مجموعة من شركات التوليد  jالتي تتنافس على
بيع الطاقة في أسواق الجملة الناتجة عن استخدام
التقنيات  iلشرائح األحمال المختلفة  lوالسيناريوهات
 .kوتمثل السيناريوهات الشروط العشوائية في أسوق
الجملة مثل اختالفات الطلب أو تكلفة اإلنتاج الحدية Cijk
وتوزيعات االحتمالية .πk
تمتلك جميع شركات الطاقة القدرة الحالية  Eijبوصفها
الموردة إلى أسواق الجملة
الحد األعلى لمتغير الطاقة ُ
 .xijklويمكن بيع تلك القدرة ضمن خيارات الموثوقية
والمتغير  ،rjlبسعر الخيارات  olعلى النحو المحدد في
النموذج .وتلزم خيارات الموثوقية القدرة بسعر التنفيذ
مسبقا ̂ pفي أسواق الجملة .ويمثل المتغير qkl
المحدد
ً
ُ
أخيرا مجموعة العقود التي يبرمها المشترون في أسواق
ً
الجملة.
و ُنحدد في المعادالت ( )6و( )7و( )8أدناه عناصر أسواق
الجملة في ضوء خيارات الموثوقية .ويوضح الشكل 6
والمتغيرات المستخدمة.
المعامِ الت ُ
قائمة بجميع ُ
			pkl=akl-bkl ∑ij xijkl

()6

ونشير إلى أن سعر الطاقة في أسواق الجملة محدد في
المعادلة ( )6على أنه دالة الطلب العكسية فيما يتعلق
الموردة  .∑ij xijklويمثل المعامالن  aklو bkl
بإجمالي الطاقة ُ
االنحدار والتقاطع لمنحنى الطلب العكسي على التوالي،
ويتم معايرتهما لتمثيل األوضاع الملحوظة في أسواق
بيع الطاقة بالجملة مثل مرونة السعر المتوقعة للطلب
في شريحة أحمال محددة.
( optionsخيارات الموثوقية) ()7

هذا وأعددنا مجموعة من المعادالت في ( )7توضح
خيارات الموثوقية التي ُطرحت للبيع على مشغلي أسواق
الجملة .وأدرجنا المتغير الراكد  skl+على أنه الفرق غير
السالب بين سعر الطاقة وسعر التنفيذ ،بحدٍ أقصى
( ̂ .) 0,pkl- pوأضفينا الصياغة الخطية على هذه العبارة
باستخدام مجموعة من الشروط االفتراضية التكميلية
في المعادلتين ( )7.1و ( ،)7.2حيث تفيد مجتمعة أنه
عندما يكون سعر الطاقة هو سعر التنفيذ على األقل
الممارسة من المشترين في أسواق
( ،)skl+ ≥ 0فإن القدرة ُ
الجملة  qklتساوي مجموع حقوق القدرة المبيعة من
شركات التوليد (  ) ∑ j rjlلجميع الخيارات ،كما هو موضح
في المعادلة ( ،)7.2وعندما يكون سعر الطاقة أقل من
الممارسة صفراً.
الحد األقصى تكون القدرة ُ
و ُّيحتسب سعر خيارات الموثوقية ( )olفي ( )7.3على
أنه القيمة المتوقعة للمتغيرات الراكدة  ،skl+وهي القيمة
السوقية المتوقعة التي تتنازل عنها شركات التوليد عند
بيع القدرة ضمن خيارات الموثوقية قبل سوق بيع الطاقة
بالجملة.
ومن المالحظ أن استخدام سعر التنفيذ ̂ pمشابه
للسقف السعري الموضح في ( ،)5إال أن األسواق تحدد
القيمة و مجموعة القدرات  ∑ j rjlالتي تلتزم بها شركات
توليد الطاقة ً
بدل من الجهات التنظيمية.
ونعرض مسألة شركة التوليد ( ،)8بهدف زيادة إيرادات
 zjبيع خيارات الموثوقية باإلضافة إلى األرباح المتوقعة
من إمداد أسواق الطاقة .ويمثل المصطلح األخير قيمة
أسواق الجملة التي تسددها شركة التوليد ()skl+ > 0
لجميع خيارات الموثوقية  rjlالتي ينفذها المشتري.

مسألة شركة التوليد
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مشتركا لجميع شركات
قيدا
ً
ُتمثل المعادلة (ً )8-1
التوليد حيث ( ،) j’≡jمما يجعل عقود القدرة التي ينفذها
الموردة
المشترون ُتشكل الحد األدنى إلجمالي الطاقة ُ
من جميع شركات التوليد .و ُتمثل المعادلة ( )8.2قيد
القدرة للطاقة الناتجة عن جميع التقنيات في سيناريو
معين وشريحة أحمال ُمحددة .ويجب في المعادلة ()8-3
أال تتجاوز القدرة المبيعة من شركة التوليد ضمن عقد
لشريحة أحمال ما  rjlإجمالي القدرة المتاحة.
نستخرج بعد ذلك مسألة التوازن لخيارات الموثوقية في
فأوال ،يتم اشتقاق شروط
أسواق بيع الكهرباء بالجملة.
ً
األمثلية من مسألة شركة التوليد ( )8وتدمج مع قيود
خيار الموثوقية في المعادلتين ( 6و .)7ونستخدم البرمجة
الرياضية الموسعة ألتمتة عملية إعداد مسألة التكامل
المختلطة لشركات التوليد المتنافسة ،التي ُيمكن حلها
باعتبارها مسألة عددية في ضوء البيانات الحقيقية.
ويوضح الملحق الثالث ( )3االشتقاق الكامل لمسألة

التكامل المختلطة وكيفية تطبيقها في نظام النمذجة
الجبري العام والبرمجة الرياضية الموسعة.
ويمكن صياغة مسألة شركة التوليد الموضحة
أعاله على أنها نموذج احتكار القلة لكورنو
( ،)Cournot oligopolyوهو نموذج سائد للمنافسة
االحتكارية (مثلFrederic et al. 1982; Khalfallah :
 .)2011; Rioux et al. 2018يعمل الموردون في مثل
هذه األسواق على إخفاء مخزون قدراتهم استراتيج ًيا
بهدف زيادة األسعار والعائدات الحدية .وبما أن خيارات
الموثوقية تلتزم بقدرة التوليد قبل أسواق الجملة ،فمن
الممكن أن تساعد على التخفيف من أثر هذا التالعب.
ونشير إلى أن السلوك غير التنافسي يتجاوز مرحلة التركيز
ورغم
على تصميم سياسات التسعير في هذا البحثُ ،
ذلك ،فإننا وضحنا كيفية استخدام البرمجة الرياضية
الموسعة الستخراج نموذج احتكار القلة لكورنو في ضوء
نموذج خيارات الموثوقية في الملحق الثالث (.)3
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الخاتمة واألعمال المستقبلية
جديدا لدمج سجل خيارات سياسات
إطارا
ً
لقد طرحنا ً
التسعير في نماذج التوازن االقتصادي ،وتم تقديم مثال
بسيط لبيع الوقود إلى شركة طاقة في ظل هياكل تسعير
مختلفة للوقود موضحين قدرة البرمجة الرياضية الموسعة
لـ  Ferris et al. 2009على أتمتة عملية تشكيل مسائل
التوازن .ولقد أوضحنا كيفية إعداد سجل تسعير في ظل
والمدارة التي
سياسات التسعير القادرة على المنافسة ُ
تعتمد على متوسط التكلفة والسقف السعري .وناقشنا
التطبيقات الحقيقية لمثل سجالت التسعير هذه وأوضحنا
كيفية صياغة مسألة تتضمن خيارات الموثوقية المستخدمة
في أسواق الكهرباء المحررة .ويمكن تطبيق البرمجة
الرياضية الموسعة على مجموعة متنوعة من مسائل
التسعير االقتصادية ،على الرغم من اقتصار توفرها حال ًيا
في نظام النمذجة الجبري العام.
يتطلب تطبيق إطار عمل البرمجة الرياضية الموسعة
الدراية الواسعة بكيفية تكوين نماذج مسألة التكامل
المختلطة إال أنه يعمل على تقليل الرموز الالزمة لتشكيل
األمثلية الكاملة ،أو شروط كروش-كوهن-تاكر

( .Karush-Kuhn-Tucker (KKTونرى أن معرفة كيفية
استخدام إطار البرمجة الرياضية الموسعة لهذه الفئة من
المسائل يأتي ضمن منحنى التعلم والتحديات المتعلقة
بها .ولقد أوضحنا النهج األساسي الالزم لتطبيق
نماذج رقمية واسعة النطاق لالقتصادات الحقيقية
التي تتضمن هياكل تسعير مختلفة بغية تجاوز تلك
المشكالت .وترد مراجع رموز نظام النمذجة الجبري العام
في الملحقين الثاني والثالث ( 2و )3والمقتبسة من
دليل نموذج كابسارك للطاقة ()KAPSARC 2018على
الرابط  ./https://kapsarc.github.io/kemوهناك وثائق
أخرى لنموذج كابسارك للطاقة متاحة على اإلنترنت
ُتقدم توصيات حول التصميم باإلضافة إلى الرمز مفتوح
المصدر بناء على إطار البرمجة الرياضية الموسعة.
ً
تسهيل للعمل
ويتوفر ذلك الرمز مجا ًنا وهو متاح للجميع
على توسعة القدرات والتطبيقات الحقيقية لنموذج
كابسارك للطاقة ،أو لدمج نماذج التسعير الجديدة
في نماذج األمثلية المتكاملة الحالية الموجودة في
نظام النمذجة الجبري العام ،مثل نظام نمذجة “تايمز”
(.)TIMES
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The mixed complementarity
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(3) is)3(
derived
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we write theبين
Lagrangian
of each
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)2( وFirst
)1( المسألتين
التي تجمع
المختلطة
يتم اشتقاق مسألة التكامل
The mixed complementarity
problem
(MCP) that combines problems (1) and (2) and the price
Appendix
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of Lagrange
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with inequality
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andالبرمجة
(A4.3),إطار
respectively,
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conditions for the non-negativity of the primal variables: 𝑓𝑓" ≥ 0 ⊥ 𝜙𝜙" ≥ 0, 𝑥𝑥& ≥ 0 ⊥ 𝜒𝜒& ≥ 0,

and 𝐹𝐹 ≥ 0 ⊥ 𝜁𝜁 ≥ 0. These are complemented by their corresponding dual variables to obtain the
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)1( الملحق األول
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⊥ 𝛽𝛽 ≥ 0
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The stationarity conditions (A3.1), (A3.2), and (A3.3) are converted into complementarity
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To complete
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This system of equations holds for marginal cost (competitive) pricing when 𝑝𝑝 = 𝜋𝜋 and

المدار (الثابت) عندما
ُ  والتسعيرp = π يتضمن نظام المعادالت تسعير التكلفة الحدية (القادرة على المنافسة) عندما
administered (fixed) pricing when 𝑝𝑝 = 𝐴𝐴. The former defines the linear complementarity
 المساوية لمسألة تقليل التكلفة القياسية التي تجمع بين المعادلتين، ويوضح األول مسألة التكامل الخطية.p = A
problem (LCP), equivalent to standard cost minimization problem combining (1) and (2). We
 وتكمن.أيضا تعديل مسألة التكامل المختلطة لتمثيل تسعير متوسط التكلفة أو السقف السعري
ً  ويمكننا.)2 و1(
can also modify the MCP to represent average cost pricing or a price cap. The main advantage is
 وهو أمر غير ممكن في مسائل،) بوضوحA5( الفائدة الرئيسة في إمكانية تحديد الروابط السعرية بين القطاعات
the price linkage between sectors (A5) can be defined explicitly, which is not possible in
.األمثلية االقتصادية العادية
standard economic optimization problems.

Appendix 2
Below is the GAMS code for the two-sector problem introduced in equation blocks (1) and (2),
and the four pricing options discussed in the main text: perfect competition, administered (or
fixed) prices, average cost, and price cap. Following the equation definitions, we provide the
emp.info and model solve statement used to construct the equilibrium problem for each pricing
option. The emp.info incorporates the complementarity slackness conditions (5.1) – (5.3) for the
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) وخيارات2() و1( تجدون أدناه رمز نظام النمذجة الجبري العام لمسألة القطاعين الواردة في مجموعات المعادلتين
 المنافسة الكاملة واألسعار المدارة (أو الثابتة) ومتوسط التكلفة:التسعير األربعة الموضحة في النص الرئيس
 وعبارة حل النموذج المستخدمة في تشكيل مسألةemp.info  ملف، ويرد بعد تعريفات المعادالت.والسقف السعري
) لقاعدة السقف السعري5.3( - )5.1(  الشروط االفتراضية التكميليةemp.info  ويجمع ملف.التوازن لكل خيار تسعير
 وEQ5_1(  و ُيرمز لتلك المعادالت بالرموز.) لجميع األسعار غير المؤاتية للمنافسة5-4( وقيد الحصص اإلضافية
price cap rule and the additional quota constraint (5.4) for all non-competitive prices. These
 هو المتغير المزدوج القيمة فيsigma  ليكونDualVar  كما يستخدم خيار.) على التواليEQ5_4 وEQ5_3 وEQ5_2
equations are labeled as EQ5_1, EQ5_2, EQ5_3 and EQ5_4, respectively. The DualVar option
. على التوالي،r وq لكل من
ٍ ) قيود افتراضية تكميلية5.3( ) و5.1(  لتكونDualEqu  و ُيستخدم،)5.2(
is used to declare sigma as the dual variable on (5.2), and DualEqu to declare (5.1) and (5.3) as
the complementarity slackness constraints for 𝑞𝑞 and 𝑟𝑟, respectively.
Set

i 'tech: single and combined cycle gas turbine' /GT, CC/
j 'fuel supply step'
/S1,S2/
t 'time index'
/t1/;

variables
z_fuel 'objective value for the fuel sector'
z_power 'objective value for the power sector'
p
'Price of fuel purchased by the utility company'
V
'Average fuel price for the utility'
;
Positive Variables
* primal
x(i) 'generation of electricity by each i'
f(j) 'fuel supply'
q
'enforcement of fuel quotas by the market regulator'
Fx
'Total fuel consumed by the utility'
* duals
pi
'Dual variable for the fuel demand constraint (1.3)'
sigma(t)'slack variable on the price constraint'
r(t) 'slack variable on the enforcement of quotas'

;
scalar
A
'administered fuel price for the utility'
/1.2/
D
'total power demand'
/2/
Quota 'fuel allocated to each sector'
/2/
P_cap 'price cap for the utility'
/1.5/
p_flag 'price flag used to configure each rule'
/0/
* 0 = competitive, 1 = fixed, 2 = average cost, 3 = price cap
;
Parameters
H(i) 'Heat rate of fuel for technology i'
/CC 1,GT 1.3/
C(j) 'The marginal production cost of fuel'
/S1 1,S2 5/
S(j) 'available fuel supply'
/S1 15,S2 10/
;
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equations
EQ_z_fuel 'fuel sector objective equation'
EQ_z_power 'power sector objective equation'
EQ1_1(j) 'fuel supply constraint'
EQ1_2
'demand balance constraint for fuel'
EQ2_1
'demand balance constraint electricity'
EQ2_2
'Total fuel consumed by the utility'
EQ3
'Define the price of fuel set by regulator'
EQ5_1
'slackness condition for the price cap'
EQ5_2
'enforcement of quotas assigned by the regulator'
EQ5_3
'slackness condition to relax quotas'
EQ5_4(t) 'constraint to enforce fuel quotas on the utility'
;

EQ_avefBal(t) 'average fuel cost constraint'

EQ_z_fuel.. z_fuel =e= sum(j,C(j)*f(j)) - p*Fx;
EQ_z_power.. z_power =e= p*Fx;
* primal constraints
EQ1_1(j).. S(j) - f(j) =g= 0;
EQ1_2.. eps*pi + sum(j,f(j)) - Fx =g= 0;
EQ2_1.. sum(i, x(i)) - D =g= 0;
EQ2_2.. Fx - sum(i, x(i)*H(i)) =e= 0;
EQ3.. p =e=
pi$(p_flag=0) +
A$(p_flag=1) +
V$(p_flag=2) +
(pi-sum(t, sigma(t)))$(p_flag=3);
* we incorporate EQ5_1 for all pricing rules
EQ5_1(t)$(p_flag=3).. sigma(t) =g= pi
-p$(p_flag=1 or p_flag=2)
-P_cap$(p_flag=3);
EQ5_2(t)$(p_flag=3).. -q =g= -Quota;
EQ5_3(t)$(p_flag=3).. sigma(t) =g= 0;
* by default we only enforce quotas q for non-zero Quotas
EQ5_4(t)$(Quota>0).. q+r(t) =g= sum(i, x(i)*H(i));
EQ_avefBal(t)$(p_flag=2).. V*sum(j, f(j)) =e= sum(j, C(j)*f(j));
* First declare your model and list relevant equations
model fuel /EQ_z_fuel,EQ1_1,EQ1_2/;
model power /EQ_z_power,EQ2_1,EQ2_2,EQ5_4,EQ5_1,EQ5_2,EQ5_3/;
model IntegratedEMP /fuel power EQ3 EQ_avefBal/;
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* Create emp.info file
file myinfo /'%emp.info%'/;
* Tell EMP that we are constructing an equilibrium model
put myinfo 'equilibrium';
* Fuel sectors objective problem in EMP.
put / 'min', z_fuel;
* all the endogenous variables of the model
loop(j, put f(j));
* List the constraints/equations
Put EQ_z_fuel; loop(j,Put EQ1_1(j)); Put EQ1_2 /;
*Power sectors الموسعة
optimization
problem
in EMPتطبيق سياسات التسعير البديلة في نماذج التوازن االقتصادي
البرمجة الرياضية
باستخدام إطار
Put / 'min', z_power;
* EMP only works with scalars not symbolic vectors
loop(i, put x(i);); put Fx; put$(Quota>0 or p_flag=3), q;

* Create emp.info file
)2(
file myinfo /'%emp.info%'/;
* Tell EMP that we are constructing an equilibrium model
put myinfo 'equilibrium';
* Fuel sectors objective problem in EMP.
put / 'min', z_fuel;
* all the endogenous variables of the model
loop(j, put f(j));
* List the constraints/equations
Put EQ_z_fuel; loop(j,Put EQ1_1(j)); Put EQ1_2 /;
*Power sectors optimization problem in EMP
Put / 'min', z_power;
* EMP only works with scalars not symbolic vectors
loop(i, put x(i);); put Fx; put$(Quota>0 or p_flag=3), q;
* fuel_price p used to calibrate the power sectors objective;
loop(t$(Quota>0), put r(t););
put EQ_z_power; put EQ2_1; put EQ2_2;
loop(t$(Quota>0), put EQ5_4(t););
loop(t$(p_flag=3), put EQ5_1(t); put EQ5_2(t), put EQ5_3(t););

الملحق الثاني

* declare EQ3 as an equilibrium condition independent from
either optimization
put / 'vi EQ3 p';
put$(p_flag=2) / 'vi EQ_avefBal V';
* declare symbolic variable pi as dual on EQ4 - fuel demand
constraints
* where pi is the market price from competitive market.
put / 'DualVar pi EQ1_2';
put$(p_flag=3) / 'DualVar sigma EQ5_2';
put$(p_flag=3) / 'DualEqu EQ5_1 q';
put$(p_flag=3) / 'DualEqu EQ5_3 r';
Putclose myinfo;
* tell EMP to read the custom jams.opt file
IntegratedEMP.optfile=1;
* This file tells EMP where to store the model dictionary and
finally MCP
solve IntegratedEMP using emp;
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&"å]
å å] −] 𝐶𝐶&"å
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⊥ 𝑥𝑥&"å] ≥ 0
(A7.1) (A7)
𝛾𝛾"] ≥ 0
𝑟𝑟"] ≥
introduce⊥𝛿𝛿&"å]
and0 𝜀𝜀"] as the
𝑝𝑝"]å] ≥
≥ 0𝜆𝜆&"å] + 𝐶𝐶&"å + ^1 − 𝑋𝑋" _𝑏𝑏å] 𝑥𝑥"å] − 𝛼𝛼"å]
⊥
≥
0
(A7.1)
⊥ 𝑥𝑥
𝑟𝑟"&"å]
≥
0
(A7.2)
𝛾𝛾
]
respectively.
∑&" 𝑥𝑥&"å] ≥ 𝑞𝑞å]
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⊥
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𝐸𝐸
𝑥𝑥 𝑟𝑟"]
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Appendix 3: Building the
reliability options model
in EMP
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(A7.7)
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𝛾𝛾"] ≥ 0

⊥ 𝑟𝑟"] ≥ 0

(A7.2)

𝐸𝐸&" ≥ 𝑥𝑥&"å]

⊥ 𝜆𝜆&"å] ≥ 0

(A7.4)

𝑞𝑞å] نماذج التوازن االقتصادي باستخدام إطار
⊥ 𝛼𝛼
≥ 0 (سياسات التسعيرA7.3)
&" 𝑥𝑥&"å] ≥
"å] البديلة
الرياضية∑الموسعة
البرمجة
في
تطبيق

 إعداد نموذج خيارات الموثوقية في البرمجة الرياضية الموسعة:)3( الملحق الثالث
∑ في ضوء تقدير مجموعةij xijkl ) والقيمة الحدية لجميع التزامات شركات التوليدA7.1(  القيمة السالبة فيαjkl يمثل
 فإنها، وإذا كانت شركات التوليد تبيع الخيارات في سوق الطاقة. التي يمكن للمشتري تنفيذهاqkl خيارات الموثوقية
 ويمثل.ُمطالبة بتوفير القدرة المقابلة مما يقلل من قدرتها على ممارسة القوة السوقية نتيجة االحتفاظ باإلمدادات
 الحافز المقدم لشركات الطاقة لبيع خيارات الموثوقية مقدم ًا مما يعمل على إعاقة ممارسةαjkl المتغير المزدوج القيمة
.القوة السوقية في سوق الطاقة الحقيقي
) عنA7( تاكر كاملة لسوق بيع الكهرباء بالجملة إلى جانب خيارات الموثوقية في-كوهن-ويتم تشكيل شروط كروش
.)7 و6( ) وشروط المقاصة السوقية من8( طريق إضافة القيود األساسية األصلية لـ
) باستخدام البرمجة الرياضية الموسعة باعتبارها نموذجA7( نوضح في رمز نظام النمذجة الجبري العام التالي كيفية بناء
 أسفل،$)MACRO price(k,l(  يرجى االطالع على المالحظة أدناه.ناش الحتكار أقلية من شركات التوليد-توازن كورنو
.قائمة بيانات المعادالت لفهم كيفية التبديل بين حاالت احتكار األقلية والتنافس في ضوء سلوك الشركات
$ontext
* Inverse demand function EMP will construct the Cournot-Nash problem.
* Replacing this expression by the variable demand(k,l) from EQ_demand
* will generate an MCP with perfectly competitive supplier behavior.
$offtext
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Sets
i 'index of technologies'
/CC,GT/
j 'generation companies'
/G1,G2/
k 'stochastic scenarios'
/S1,S2/
l 'load segments'
/l1,l2/
;
alias (i,ii), (j,jj)
;
Variables
z(j) 'objective value of the generators'
z_buyer(k,l) 'objective value of the buyer in k and l'
demand(k,l) 'identity for the final market demand in k and l'
;
Positive Variables
o(l)
'option price in segment l'
q(k,l)
'Capacity available under the options contracts in k and l'
p(k,l)
'Wholesale market price for energy in k and l'
s(k,l)
'Non-negative difference between p(k,l) and p_hat'
r(j,l)
'Capacity sold into reliability options by j in l'
x(i,j,k,l) 'Power supplied by i and j in k and l'
;
scalar P_cap 'exercise price for each contract'
;
Parameters
C(i,j) 'The marginal production cost of tech i and firm j'
E(i,j) 'Exising cpacity owned by each generator’
prob(k)'probability of each scenario'
a(k,l) 'intercept of the demand equation'
b(k,l) 'slope of the demand equation'
;
equations
EQ_z(j)
'generators objective function'
EQ6(k,l)
'inverse demand function)'
EQ7_1(k,l)
'complementarity slackness condition for q(k,l)'
EQ7_2(k,l)
'complementarity slackness condition for s(k,l)'
EQ7_3(l)
'identity for the value of the option contract in l'
EQ8_6(j,l)
'capacity constraint for option contract'
EQ8_5(i,j,k,l)
constraint
onاالقتصادي
generation'
'الموسعةcapacity
البرمجة الرياضية
باستخدام إطار
تطبيق سياسات التسعير البديلة في نماذج التوازن
EQ8_1(j,k,l)
'Shared constraint for the pool of exercised contacts'
EQ8_2(i,j,k,l) 'Generator’s capacity constraint for energy supplies'
EQ8_3(j,l)
'Generator’s constraint the reliability options'
EQ_demand(k,l) 'Ab identity for total energy supplied to the market'

;
scalar P_cap 'exercise price for each contract'
;
Parameters
C(i,j) 'The marginal production cost of tech i and firm j'
الموسعة
البرمجةowned
 فيby
الموثوقية
 إعداد نموذج خيارات:)3(
E(i,j)الرياضية
'Exising cpacity
each generator’
prob(k)'probability of each scenario'
a(k,l) 'intercept of the demand equation'
b(k,l) 'slope of the demand equation'
;
equations
EQ_z(j)
'generators objective function'
EQ6(k,l)
'inverse demand function)'
EQ7_1(k,l)
'complementarity slackness condition for q(k,l)'
EQ7_2(k,l)
'complementarity slackness condition for s(k,l)'
EQ7_3(l)
'identity for the value of the option contract in l'
EQ8_6(j,l)
'capacity constraint for option contract'
EQ8_5(i,j,k,l) 'capacity constraint on generation'
EQ8_1(j,k,l)
'Shared constraint for the pool of exercised contacts'
EQ8_2(i,j,k,l) 'Generator’s capacity constraint for energy supplies'
EQ8_3(j,l)
'Generator’s constraint the reliability options'
EQ_demand(k,l) 'Ab identity for total energy supplied to the market'
;
* A macro equation defining the inverse demand function relationship
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* between the energy price and total energy supplies.
$MACRO price(k,l) (a(k,l) - b(k,l)*( \
* Cournot-Nash (oligopolistic firms)
sum((ii,jj),x(ii,jj,k,l)) \
* Competitive
* demand(k,l) \
))
* NOTE: When passing the aggregate of all supplies directly into the
* inverse demand function, EMP will build the Cournot-Nash problem.
* Replacing this expression by the variable demand(k,l) from EQ_demand
* will generate an MCP with perfectly competitive supplier behavior.
;
EQ6(k,l).. p(k,l) =e= price(k,l)
;
EQ_demand(k,l).. demand(k,l) =e= sum((ii,jj),x(ii,jj,k,l))
;
EQ_z(j) .. z(j) =e= sum(l,r(j,l)*o(l))
+sum((i,k,l),price(k,l)*(x(i,j,k,l))*prob(k))
-sum((i,k,l),C(i,j)*x(i,j,k,l)*prob(k))
-sum((k,l),r(j,l)*s(k,l)*prob(k))
;
EQ7_1(k,l).. s(k,l) =g= price(k,l) - p_cap
;
EQ7_2(k,l).. sum(j, r(j,l)) - q(k,l)=g= 0
;
EQ7_3(l).. o(l) =e= sum(k,s(k,l)*prob(k))
;
EQ8_1(j,k,l).. sum((ii,jj),x(ii,jj,k,l))-q(k,l)=g=0
;
EQ8_2(i,j,k,l).. E(i,j) =g= x(i,j,k,l)
;
EQ8_3(j,l).. sum(i,E(i,j)) =g= r(j,l)
;
*Declare the generators model with relevant equations
Model generators /EQ_z,EQ8_1,EQ8_2,EQ8_3,/
;
* add the equations for the reliability options the energy price and
* the demand (sum of all supplies)
Model reliability_options /generators EQ7_1,EQ7_2,EQ7_3 EQ6 EQ_demand/
;
* Create emp.info file
file myinfo /'%emp.info%'/;
* Tell EMP that we are constructing an equilibrium model
put myinfo 'equilibrium';
* Generator objective problems in EMP.
loop(j,
put / 'max', z(j);
* all the endogenous variables of each generator
loop(l,
PUT r(j,l);
تطبيق سياسات التسعير البديلة في نماذج التوازن االقتصادي باستخدام إطار البرمجة الرياضية
loop((k,i), PUTالموسعة
x(i,j,k,l))
);

;
* add the equations for the reliability options the energy price and
* the demand (sum of all supplies)
Model reliability_options /generators EQ7_1,EQ7_2,EQ7_3 EQ6 EQ_demand/
;
الموسعة
 إعداد نموذج خيارات الموثوقية في البرمجة الرياضية:)3(
* Create emp.info file
file myinfo /'%emp.info%'/;
* Tell EMP that we are constructing an equilibrium model
put myinfo 'equilibrium';
* Generator objective problems in EMP.
loop(j,
put / 'max', z(j);
* all the endogenous variables of each generator
loop(l,
PUT r(j,l);
loop((k,i), PUT x(i,j,k,l))
);

الملحق الثالث

* all the constraints of each generator
PUT EQ_z(j);
loop(l,
PUT EQ8_3(j,l);
loop(k,
PUT EQ8_1(j,k,l);
loop(i, PUT EQ8_2(i,j,k,l));
);
);
);
* intrude all equalities and constraints independent from the *
generators problem as variational inequalities
* The inverse demand function for p
put / 'vi EQ6 p';
* EQ7_1 and EQ7_2 to construct the reliability options
put / 'vi EQ7_1 q';
put / 'vi EQ7_2 s';
* The option contract value
put / 'vi EQ7_3 o';
put / 'vi EQ_demand demand'
Putclose myinfo;
reliability_options.optfile=1;
solve reliability_options using emp;
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نبذة عن المؤلفين
برتراند ريو
زميل أبحاث متخصص في نمذجة أنظمة الطاقة ،حاصل على درجة الماجستير من جامعة
الملك عبد الله للعلوم والتقنية ،تخصص ديناميكا الموائع الرياضية.

عبد الله الجربوع
عبد الله محلل أبحاث أول متخصص في أنظمة الطاقة ونمذجة اقتصاديات الطاقة ،حاصل
على درجة الماجستير في علوم الحاسب اآللي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

فريدريك ميرفي
فريدريك زميل أبحاث زائر أول وأستاذ فخري بجامعة تمبل ،حاصل على درجة الدكتوراه في
أبحاث العمليات ودرجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة ييل.

أكسيل بييرو
أكسيل زميل أبحاث أول ومدير برامج في كابسارك ،حاصل على درجة الدكتوراه في
االقتصاد من جامعة بانثيون-سوربون.

نبذة تعريفية عن المشروع
بدأ مشروع نموذج كابسارك للطاقة في عام  ،2013وقد تطور منذ ذلك الحين إلى أن
أصبح يمثل مجموعة أدوات نمذجة عامة تم استخدامها في دراسة تنظيم األسعار وإصالح
األسواق في اقتصاديات الطاقة الكبرى ،وبدأ دمج إطار البرمجة الرياضية الموسعة في
نموذج كابسارك للطاقة في عام 2018م لتعزيز عمليات تطوير وإدارة التطبيقات الحالية
والجديدة.
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