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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  2021محفوظة 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
تقوم هذه الدراسة بتقييم اآلثار المترتبة على تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي ( )RTPعلى التكاليف الحدية لتوليد
الطاقة على المدى الطويل في المملكة العربية السعودية .ولهذا الغرض ،تربط هذه الدراسة نموذج نظام الطاقة
مكون اقتصادي
متعدد القطاعات بنموذج استخدام الكهرباء السكنية ،حيث يشتمل نموذج نظام الطاقة على ّ
لتحسين االستخدام األمثل لتوزيع الطاقة .كذلك يدمج إطار العمل السكني األسر التي تكون قراراتها خاضعة لمبادئ
االقتصاد الجزئي ،ضمن نموذج محاكاة طاقة المباني .فيما يستلزم التحليل تحرير أسعار الوقود بالنسبة لمرافق
الطاقة وتحديد أسعار كهرباء ديناميكية تكون مساوية للتكلفة الحدية طويلة األمد إلمداد الكهرباء .بينما ال تقدم
أسعار الكهرباء إال لألسر فقط لمجرد غرض توضيحي ،ونورد فيما يلي النقاط الرئيسة لهذا التحليل:
يعد التسعير اللحظي أو الفوري للكهرباء أو تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي شكال من أشكال التسعير
الديناميكي للكهرباء ،يعمل على الحد من التقلبات اليومية للتكاليف الحدية لمرافق الطاقة السعودية.
يؤدي تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي إلى خفض أحمال الطاقة ،مما ينجم عنه بالتالي خفض اإلنفاق
الرأسمالي لقطاع الطاقة السعودي ،كذلك يؤدي إلى تقليص االستثمارات الناتجة في محطات توليد الطاقة بما
يفوق تغطية تكلفة استبدال العدادات السكنية الذكية.
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الموجز
تستكشف هذه الدراسة اآلثار المحتملة للتسعير
الفوري للكهرباء على عمليات قطاع توليد الطاقة في
أن المملكة تحدد في
المملكة العربية السعودية .ذلك ّ
الوقت الحالي أسعار الوقود بالنسبة لمرافق الطاقة
عند المستويات التي تعمل على خفض تكاليف توليد
الطاقة .ويوفر هذا التحليل رؤى حول تأثيرات مخططات
تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي في سياق أسعار
الوقود المحررة.
تحقيقا لهذه الغاية ،يجمع التحليل بين إطارين للنمذجة،
يتمثل اإلطار األول في نموذج كابسارك للطاقة ()KEM
وهو عبارة عن نموذج لنظام طاقة متعدد القطاعات في
المملكة العربية السعودية .فيما يتمثل اإلطار الثاني
في نموذج استخدام الكهرباء السكنية .ويشتمل هذا
النموذج السكني على األسر التي تخضع قراراتها لتعظيم
الرفاهية ،في إطار نموذج محاكاة طاقة المباني .يتم
تشغيل النماذج بشكل متواتر لتحديد التكاليف الحدية
المتوازنة إلمدادات الطاقة على المدى الطويل ومنحنيات
أحمال الطاقة السكنية .ويعد مصطلح “المدى الطويل”
غير مقيد بالوقت وإنما يشير إلى وقت ما في المستقبل
البعيد عندما يتم التوصل إلى حالة مستقرة استنادا إلى
بيانات بعض سنوات األساس.
كذلك يستلزم التحليل تقسيم األسر إلى مجموعات
منخفضة ومرتفعة الدخل تعيش في أنواع مختلفة من
أيضا الخصائص
المساكن النموذجية ،ويراعي التحليل ً
االجتماعية واالقتصادية والمناخية المحددة للمناطق
المختلفة داخل المملكة .إلى جانب افتراض أسعار الوقود
المحررة ،كما يحدد التحليل التسعير في الوقت الفعلي
باعتباره التكلفة الحدية طويلة األمد إلمداد الكهرباء
المتغيرة بمرور الوقت .غير أنه يتم تقديم تسعير الكهرباء
في الوقت الفعلي لألسر فقط ،فيما تظل أسعار الكهرباء
المفروضة على شرائح المستهلكين األخرى على حالها
دون تغيير .كما يطبق هذا التحليل تسعير الكهرباء في
ألن هذه الدراسة تهدف
الوقت الفعلي على جميع األسرّ ،
إلى البحث في تأثيرات تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي
على نظام الطاقة بصفة عامة.

أوال ،إن تسعير
يؤدي التحليل إلى نتيجتين رئيستينً ،
الكهرباء في الوقت الفعلي يعمل على التقليل من تباين
التكاليف الحدية لمرافق الطاقة السعودية على مدار
اليوم بالنسبة للسيناريو بدون تسعير الكهرباء في
الوقت الفعلي .وتكون األسعار عندما يتم تحرير أسعار
الوقود ،بموجب تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي أعلى
فإن أحمال
من أسعار الكهرباء لعام  .2017وبالتاليّ ،
الطاقة تكون أقل ،مما يؤدي إلى تراجع االستثمارات
في محطات الطاقة على المدى الطويل .كما يعد
النمو في قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في
أيضا .ويقلل انخفاض
نظام الطاقة السعودي منخفضا ً
القدرة الكهروضوئية اإلضافية من التباين الواسع في
فترتي النهار والليل بدون
التكلفة الحدية لإلنتاج بين
ّ
تخزين للطاقة.
ثان ًيا ،يمكن أن تؤدي االستثمارات المقلصة المتوقعة
في محطات الطاقة نتيجة للتسعير في الوقت الفعلي
إلى زيادة تغطية تكاليف استبدال العدادات السكنية
يقدر أن يبلغ إجمالي االستثمارات بمرور
الذكية .حيث ّ
الوقت نحو  24مليار دوالر أقل في سيناريو التسعير
في الوقت الفعلي .وبالمقارنة ،تبلغ التكلفة الفعلية
الستبدال العدادات الذكية لجميع العمالء في القطاع
السكني  2.4مليار دوالر.
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المقدمة
مؤخرا باستبدال عدادات
بدأت المملكة العربية السعودية
ً
استخدام الكهرباء التناظرية التقليدية للعمالء من
السكان بعدادات رقمية ،وقد أفادت إحصائيات عام
( )2019أن التكلفة اإلجمالية لعملية االستبدال هذه
تبلغ  9مليارات ريال سعودي وتقوم الشركة السعودية
للكهرباء ( )SECبتغطية هذه التكلفة بالكامل .إذ
ستكون الشركة السعودية للكهرباء بمجرد اكتمال هذا
التغيير ،قادرة على تبسيط عمليات الفوترة والوصول إلى
معلومات أحمال الطاقة الخاصة بوقت االستخدام (.)ToU
كذلك ستكون الشركة السعودية للكهرباء فيما يتعلق
أيضا على فرض أسعار كهرباء
بنطاق هذه الدراسة ،قادرة ً
متفاوتة الوقت .وكما يناقش الباحثون
فإن األسعار
(ّ ،Yang, Meng and Zhou (2018
الديناميكية تشكل إحدى أدوات االستجابة للطلب على
أساس السعر التي قد تستخدمها مرافق الطاقة.
كذلك يصنف الباحثان (Dutta and Mitra (2017
تسعير الكهرباء الثابت والديناميكي إلى الفئات العريضة

الموضحة في الجدول رقم ( .)1وربما يفضل منظمو
الكهرباء المحليون من بين هذه الخيارات ،مخطط تسعير
الكهرباء في وقت االستخدام باعتباره خطوة أولى
لعملية التسعير الديناميكي .بينما قام الباحث Matar
سابقا بتحليل التعريفات
2017, 2018, 2019, 2020
ً
االفتراضية لوقت االستخدام لعمالء القطاع السكني
ونظرا ألن المملكة
في المملكة العربية السعودية.
ً
العربية السعودية تفتقر إلى الخبرة السابقة في األسعار
فإن هذه التحليالت ال تعد ذات طبيعة
الديناميكيةّ ،
تجريبية .وتهدف هذه الدراسة بوصفها امتدادا للدراسات
السابقة بشأن أسعار وقت االستخدام إلى مناقشة اآلثار
المترتبة على تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي على
موردي الطاقة السعوديين ،وتركز هذه الدراسة بصفةٍ
ّ
خاصة على التكاليف الحدية لتوليد الطاقة للموردين،
التي تعتمد على استخدامهم للوقود واستثماراتهم في
قدرة الطاقة .وتختلف األسعار على مدار اليوم في ظل
التسعير في الوقت الفعلي بنا ًء على التكلفة الحدية
إلمداد الكهرباء.

الجدول  .1مخططات تسعير الكهرباء بناء على بيانات (.)Dutta and Mitra (2017
وصف موجز

مخطط التسعير
التعريفات الثابتة

سعر كهرباء واحد بمرور الوقت

التعريفات المتدرجة

تتناسب األسعار مع كمية الكهرباء المستخدمة في كل فترة زمنية للفوترة ،بمستويات كميات
مختلفة مطبقة إقليمي ًا

التعريفات الموسمية

أسعار الكهرباء الساكنة في كل فترة موسمية

تعريفات وقت االستخدام ()ToU

المعدالت الثابتة المتفاوتة في الوقت ،التي يتم اختيارها لتحفيز العمالء على تحويل أحمالهم
إلى أوقات معينة من اليوم

ذروة التسعير الحرجة

سعر كهرباء ديناميكي يكون األعلى خالل فترة ذروة الحمولة

التسعير في الوقت الفعلي ()RTP

سعر كهرباء ديناميكي يعكس التكلفة الحدية لإلمداد الفوري ،حيث يمكن تعريف اللحظية على
مقاييس زمنية مختلفة

خصومات وقت الذروة

مسبقا
أقل من الكميات المحددة
ً
الحسومات المقدمة للعمالء الستخدام كميات من الكهرباء ّ

التأثيرات طويلة األمد للتسعير الفوري للكهرباء في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية

5

المقدمة
لفهم تأثيرات تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي ،تستخدم
هذه الدراسة نموذج كابسارك للطاقة ( )KEMوإطار
استخدام الكهرباء السكنية ،حيث تعد النسخة األساسية
من نموذج كابسارك للطاقة ( )KEMبمثابة نموذج توازن
يتكون من ست قطاعات للطاقة أو القطاعات كثيفة
االستهالك للطاقة في االقتصاد السعودي (KAPSARC
 )2016ويمثل قطاع توليد الطاقة الكهربائية أحد هذه
القطاعات الستة .كما يقسم النموذج المملكة العربية
السعودية إلى أربع مناطق سكنية ،ويتم تجميع نموذج
كابسارك للطاقة مؤق ًتا بحيث يحتوي كل يوم تم تصميمه
بواسطة النموذج على ثمانية أجزاء حمل لتوليد الطاقة.
وبالتالي ،ينتج النموذج ثمانية تكاليف حدية مختلفة
للكهرباء يوم ًيا لكل منطقة من المناطق المشار إليها .لذا
فإن التكلفة الحدية الواحدة تعكس متوسط السعر على
مدى بضع ساعات في يوم معين.

فيما يشمل الجزء المتبقي من هذا البحث اإليرادات
على النحو التالي :يصف القسم التالي أسعار الكهرباء
المتغيرة بمرور الوقت ويقدم نظرة متعمقة عن الدراسات
السابقة ألسعار الكهرباء الديناميكية واألفكار اإلضافية
التي يمكن الحصول عليها من هذه الدراسة .بينما يوضح
القسم الالحق الطرق التي تم اتباعها في هذه الدراسة
وسيناريوهات تسعير الطاقة ،ومن ثم يتم عرض
النتائج التي يليها ملخص النتائج التي تم التوصل إليها
في الخاتمة.

يدمج نموذج استخدام الكهرباء السكنية المرتبط بقطاع
الطاقة الكهربائية مفاهيم االقتصاد الجزئي مع النموذج
التقليدي لطاقة المباني  ،Matar 2020وينتج هذا النموذج
في نهاية المطاف منحنيات القطاع السكني لحمل الطاقة،
وتعد منحنيات األحمال هذه نتاج التعديالت السلوكية
لألسر أو مشتريات كفاءة استهالك الطاقة ألنها تهدف
إلى تحقيق أقصى قدر من الرفاهية .وتبحث هذه الدراسة
من خالل هذا الربط في التكاليف الحدية طويلة األجل لتوليد
وتسليم الطاقة 1بأسعار الوقود المقدمة لمحطات الطاقة
وفقا ألسعار السوق لعام .2017
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التسعير المتباين للكهرباء
يعتبر تسعير السلعة فعاال في النظرية االقتصادية عندما
تكون التكلفة الحدية للعرض مساوية لقيمتها الحدية
للطلب ( .)Dewees 2001ويتم بشكل عام استخدام
التكاليف الحدية قصيرة األجل لمولدات الكهرباء لتحديد
المولد الذي يجب أن يفي بحمل الطاقة المطلوب على
الفور .فإذا تم تحديد سعر الكهرباء ،فإن عملية االستجابة
موردي الطاقة.
المستمرة تكون مسؤولية تقع على عاتق
ّ
بينما تحاول أسواق الكهرباء بالجملة والتجزئة -على العكس
من ذلك -ضمان الفعالية االقتصادية من خالل تعديل
الكميات المعروضة والمطلوبة على أساس سعر التوازن،
الذي يتم اكتشافه بالتزامن مع تعديالت الكمية .وتكون
في هذه الحالة أعلى تكلفة حدية للتوليد تساوي أعلى
قيمة حدية للطلب .غير أن سوق الكهرباء تخضع لهذه
العملية بنحو مستمر وبنمط يومي .وتختلف أحمال الطاقة
الكهربائية بمرور الوقت فضال عن غياب تخزين الكهرباء
فإن التكاليف الحدية تكون
على نطاق واسع .وبالتاليّ ،
قصيرة األجل وتتغير تبعا لذلك أسعار التوازن بمرور الوقت.
ولكن ومن الناحية العملية ،ال يوجد في معظم المناطق
سوق يمكن فيها للموردين والمستهلكين االستجابة
السريعة لألحمال المتغيرة أو األسعار على مدار اليوم.
أضف إلى ذلك أنه قد يتم تسعير الكهرباء حتى في البيئات
الخاضعة للتنظيم ،لتعكس تكاليف توليد ونقل وتوزيع
الكهرباء ،وربما تعكس األسعار المنظمة التكاليف بالنسبة
لجميع المستهلكين .رغم أنه قد يتم تحديدها بحيث ال
تعكس التكاليف الحقيقية لمجموعة معينة من العمالء.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال ،ظلت
أسعار الكهرباء ثابتة مع مرور الوقت ومدعومة بين شرائح
المستهلكين .على سبيل المثال ،تدفع األسر والمدارس
أقل من التكلفة ،بينما
في دول مجلس التعاون معدالت ّ
تدفع شرائح المستهلكين األخرى ال سيما الحكومية
منها ،معدالت أعلى من التكلفة .وقد أفادت هيئة تنظيم
الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( )2018أن متوسط تكلفة خدمة
دوالرا
الكهرباء 2في المملكة العربية السعودية بلغ 0.0544
ً
للكيلوواط في الساعة في عام  ،2017ويذكر نفس التقرير
أنه تم في عام  ،2017تحديد تعريفة الكهرباء الحكومية
عند  0.0853دوالر للكيلوواط /ساعة ،والتعريفة الصناعية

 0.0480دوالر لكل كيلوواط /ساعة .بينما بدأت التعريفة
دوالرا لكل
السكنية على سبيل المقارنة عند 0.0133
ً
كيلوواط /ساعة ألول اثنين ( )2ميغاواط من االستخدام
شهر ًيا.
كذلك أوضحت الدراسات المختلفة أن االنتقال إلى األسعار
الديناميكية يمكنه تحقيق كفاءة وفعالية اقتصادية أعلى.
فعلى سبيل المثال ،ناقش الباحثون (Faruqui, Hledik
and Palmer (2012المفاضالت بين مخاطر ومكافآت
مخططات التسعير المتغيرة بمرور الوقت من منظور
المستهلك ،التي تحدد مكافأة مخطط التسعير على
أنها إمكانية توفير المال ،ومخاطرها على أنها التعرض
لتقلبات األسعار المحتملة .ويبدأ الرسم التوضيحي
لهؤالء الباحثين بمخطط تعريفة ثابت ويتوج بالتسعير
في الوقت الفعلي .وقد توصلوا إلى أن زيادة تقلب أسعار
الكهرباء بمرور الوقت يزيد بشكل عام من قيمة المكافأة
وكذلك المخاطرُ .ينظر إلى هذه العالقة على أنها عالقة
غير خطية ،حيث تزداد المخاطر بسرعة بقدر يفوق المكافأة
بالتزامن مع اقتراب األسعار من معدالت التسعير في
الوقت الفعلي.
بينما أفاد كل من ( )Faruqui and Sergici (2010بأن
المنظمين في الواليات المتحدة قاموا في العقد األول من
القرن الحادي والعشرين ،بدراسة ما إذا كان طلب العمالء
على الكهرباء قد استجاب ألسعار الكهرباء الديناميكية
أي مدى .حيث تم تحقيقا لهذه الغاية إعداد مسح
وإلى ّ
لعدد  15تجربة على الصعيد الوطني لوقت االستخدام
وتسعير أوقات الذروة الحرجة ،وقد تباينت نتائجهم التي
اعتمادا على مدى ارتفاع األسعار
توصلوا إليها بدرجة كبيرة
ً
ووصول المستهلكين إلى التقنيات التمكينية الستبدال أو
تحويل استخدامهم للكهرباء.
كما قام ( Allcott (2011بدراسة تأثيرات أول برنامج
تجريبي في الواليات المتحدة األمريكية الختبار التسعير
بالساعة في الوقت الفعلي لألسر ،وتوصل هذا الباحث
إلى أن األسر استجابت على المدى القصير بالحفاظ على
الطاقة أو بإجراء تعديالت سلوكية خالل ساعات الذروة،
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إال أنهم لم يقوموا بتحويل استخدامهم للكهرباء إلى خارج
ساعات الذروة.
كذلك قام الباحثون (Faruqui, Sergici and Akaba
 (2013في ذلك الوقت تقري ًبا ،بدراسة مدى استجابات
األسعار للعمالء من القطاع السكني في والية ميشيغان
األمريكية لخصومات وقت الذروة وأسعار الذروة الحرجة .إذ
تختلف مخططات تسعير الكهرباء هذه عن التسعير في
أيضا شكال من أشكال التسعير
الوقت الفعلي ،إال أنها تعد ً
الديناميكي .واستخدم هؤالء الباحثون مرونة ثابتة لدوال
االستبدال لتقدير مرونة السعر اإلجمالية للعمالء .وقدروا
على وجه التحديد ،مدى استجابة العمالء من خالل تحويل
فضال عن
األحمال من أوقات الذروة إلى األوقات خارجها،
ً
المرونة السعرية اليومية ،وتوصلوا إلى مرونة إحالل تبلغ
( )0.11ومرونة يومية ( )0.00في كلتا حالتي التسعير.

المالحظ هنا ،أن كل هذه الدراسات تقدم نتائج لمناطق
مختارة فقط في أوقات معينة .عالوة على أن الكثير من
المنشورات أجرت تحليال حول تسعير الكهرباء المتغير
بمرور الوقت من منظور المستهلك (على سبيل المثال،
;Allcott 2011; Faruqui, Hledik and Palmer 2012
Faruqui, Sergici and Akaba 2013; Herter, Wood
 ،)and Blozis 2013كما ركزت األبحاث السابقة على
إجراء الدراسات والمسوحات التجريبية لعمالء القطاع
السكني .تؤكد هذه االستطالعات أو التجارب السابقة
بشأن برامج التسعير الديناميكي للكهرباء على
التنبؤ النظري بأن أحمال الطاقة تنخفض عندما يواجه
أسعارا أعلى قيمة ،ويتوافق تأكيد النظرية
المستهلكون
ً
هذا مع الطريقة التي اتبعناها في إجراء هذه الدراسة كما
ستتم مناقشته في القسم التالي.

عالوة على ذلك ،أجرى الباحثون
( Herter, Wood and Blozis (2013دراسة تجريبية لألسر
في كاليفورنيا ،حيث أوضحوا أن األسر التي اشتركت
بدال من
للحصول على معدل كهرباء متغير بمرور الوقت ً
سعر الكهرباء القياسي المتدرج ،قد ساعدت مرافق الطاقة
على توفير ما يتراوح ما بين  ٪20إلى  ٪50من أحمال وقت
الذروة ،إضافة إلى أن هذه األسر قد خفضت فواتير الكهرباء
في فصل الصيف.

التأثيرات طويلة األمد للتسعير الفوري للكهرباء في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية

8

الطريقة المتبعة في البحث
تربط هذه الدراسة بين نموذجين ،هما:
نموذج كابسارك للطاقة ( ،)KEMوهو نموذج لتوازن
نظام الطاقة تم تطويره للمملكة العربية السعودية.
نموذج استخدام الكهرباء السكنية ،يتم فيه تضمين
األسرة في نموذج محاكاة طاقة المباني ،وتتم
معايرة البيانات بنا ًء على المسوحات األسرية التي
تجريها الهيئة السعودية العامة لإلحصاء (،)GaStat
وأخذت مدخالت البيانات التفصيلية من بحث الباحث
(.Matar (2020
تم إجراء التحليل على النحو التاليُ :ينتج نموذج استخدام
الكهرباء السكنية معلومات منحنى حمل الطاقة بنا ًء
على التعديالت السلوكية المحسوبة ومشتريات
كفاءة الطاقة ،ومن ثم يضاف منحنى حمل الطاقة

السكنية الناتج إلى شرائح المستهلكين األخرى.
كذلك ينتج نموذج نظام الطاقة القرارات التشغيلية
التي يتخذها نظام الطاقة لتلبية طلب الحمل المدخل.
يستلزم االرتباط التكرار بين النموذجين حتى تتقارب
منحنيات الحمل وأسعار الكهرباء .تتمثل أسعار الكهرباء
المستخدمة في هذا التحليل في التكاليف الحدية لتوليد
ونقل الطاقة ،وتتم االشارة إلى مخطط التسعير هذا من
فصاعدا باسم التسعير في الوقت الفعلي.
اآلن
ً
كذلك يحدد كال النموذجين أربع مناطق من مناطق
المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل
( ،)1وتستند هذه المناطق المختارة إلى المناطق التي
تعمل فيها الشركة السعودية للكهرباء فضال عن تميزها
بسمات اجتماعية واقتصادية ومناخية مختلفة.

الشكل  .1المناطق السعودية األربع الممثلة في نموذج كابسارك للطاقة ونموذج الكهرباء السكنية.

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الغربية

المنطقة الجنوبية

المصدر :كابسارك2016 ،م.
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نموذج كابسارك للطاقة ()KEM
يعد نموذج كابسارك للطاقة ( )KEMنموذجا لنظام طاقة
متعدد القطاعات للمملكة العربية السعودية (كابسارك
 ،)2016ويتكون هذا النموذج كما يوضح الشكل ( )2من
ست قطاعات للطاقة أو ست قطاعات كثيفة االستهالك
للطاقة .تتمثل هذه القطاعات في قطاعات الكهرباء
وإنتاج األسمنت والبتروكيماويات واألسمدة وتحلية المياه
ألغراض استخدامات المياه البلدية واستخراج ونقل النفط
والغاز الطبيعي وتكرير النفط ،ويميز النموذج القرارات
التشغيلية واالستثمارية لكل قطاع على حدة ،حيث يهدف

كل قطاع إما إلى تقليل التكاليف أو تعظيم األرباح.
كذلك تمت صياغة قطاع توليد الطاقة على أنه يهدف
إلى تقليل التكاليف لتلبية الطلب على حمل الطاقة.
ويقسم النموذج المملكة العربية السعودية إلى أربع
مناطق تتوافق مع المناطق التي تعمل فيها الشركة
السعودية للكهرباء ،وتم تفصيل مدخالت بيانات نموذج
كابسارك للطاقة ( )KEMلعام  2015بواسطة الباحثين
		 Matar and Anwer (2017) and Matar and
( ،Shabaneh (2020واستخدمت هذه البيانات إلجراء
هذا التحليل.

الشكل  .2نموذج كابسارك للطاقة (.)KEM
الطلب المحلي على الصادرات
والواردات

الطلب المحلي والصادرات

األسمنت

البتروكيماويات
واألسمدة

النفط

الكهرباء

الطلب النهائي
لالستخدام
والصادرات والواردات

الطلب اآلخر لالستخدام
النهائي

الطلب البلدي المحلي

تحلية المياه

االستخراج األساسي
للنفط والغاز
طلب وصادرات
االستخدام النهائي

طلب القطاع السكني

المصدر :كابسارك2016 ،م.
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يغطي قطاع توليد الطاقة جميع التقنيات الموجودة
أيضا
في نظام الطاقة السعودي ،كما يتضمن ً
التقنيات المستقبلية التي قد تقوم المملكة بنشرها
مستقبال ،مثل الطاقة الحرارية النووية والشمسية
ألغراض االستثمارات المحتملة .يتم من أجل الحفاظ
قابال للتتبع ،اتخاذ قرارات تشغيلية
على حجم النموذج ً
أليام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع التمثيلية في
فصلي الصيف والشتاء والفترة الموسمية المتوسطة
ّ
لكل منطقة من المناطق المشمولة بالدراسة .كما
يتم تقسيم كل يوم تمثيلي إلى ثمانية شرائح أحمال.
وتكون نواتج النموذج التكاليف الحدية طويلة األجل لكل
شريحة من شرائح األحمال .وبالتالي ،فإن ناتج التكلفة
الحدية الفردية التي يتوصل إليها النموذج تكون متوسط
التكاليف على مدى بضع ساعات في يوم معين.
يتم تحديد منحنيات حمل الطاقة الزمني لألسر التي تعد
مدخالت لنموذج كابسارك للطاقة ( )KEMعبر نموذج
استخدام الكهرباء السكنية ،إذ تحدد أحمال الطاقة هذه
إجمالي الطلب على األحمال الذي يتعين على قطاع توليد
الطاقة تلبيته .يتخذ القطاع بنا ًء على هذه المعلومات،
قرارات تشغيلية واستثمارية مناسبة على المدى الطويل.
يتم تعريف «المدى الطويل» على أنه الحالة المستقرة
التي تحدث في وقت ما في المستقبل .بينما تشمل
القرارات التشغيلية مستويات استخدام الوقود حسب
الترتيب الزمني التي تتغير مع استجابة األسر لتغير أسعار
الكهرباء من خالل تغيير أحمالها .غير أن بإمكان قطاعات
الحقا.
أخرى مثل صناعة تكرير النفط ،تغيير عملياتها ً

نموذج استخدام الكهرباء السكنية
عال -الصلة بين نموذج
يوضح الشكل (- )2على مستوى ٍ
استخدام الكهرباء السكنية وقطاع توليد الطاقة في
نموذج كابسارك للطاقة ( ،)KEMولقد وصف الباحث
( Matar (2018, 2019, 2020النموذج السكني .إذ
المكون السكني أساسيات االقتصاد الجزئي التي
يدمج
ّ

يستخدمها االقتصاديون لدراسة عملية اتخاذ القرار في
األسرة في إطار القوانين الفيزيائية التي تحكم تدفقات
الطاقة في المسكن ،ويوضح الشكل ( )3الهيكل
األساسي لإلطار ،كما يقدم الباحث (Matar (2020
تفصيال لمعايرة البيانات والمدخالت.
وصفا أكثر
ً
ً
مكون “عنصر”
كذلك تسترشد قرارات األسر في ّ
االقتصاد الجزئي للنموذج بدالة المنفعة التي تقيس
مدى رفاهيتها أو رضاها ( ،)Johansson 1991ويتم
تحديد متغيرات استهالك الكهرباء في دالة المنفعة
هذه عبر نموذج محاكاة طاقة المباني .يميز المكون
المادي 3للنموذج األشكال الموصلة والناقلة للحرارة
والباعثة لها “المشعة” وأشكال الحمل الحراري التي تنتقل
من وإلى الهواء داخل غالف حراري .يشبه النموذج في
هذا الصدد نماذج الطاقة في المباني التجارية .إال أن
هذا النموذج على عكس تلك النماذج ،تم تصميمه من
األسفل إلى األعلى لربطه بنموذج كابسارك للطاقة،
ويهدف إلى تيسير المزيد من التطوير ألغراض إجراء
بحوث اقتصاديات الطاقة .كما أنه يتضمن المكاسب
أو الخسائر المعقولة في الحرارة أو تلك الكامنة نتيجة
لعمليات تبادل الهواء ،وقد تكون هذه التبادالت بين
الهواء في األماكن المغلقة والمكشوفة والنوافذ
واإلضاءة والعناصر الداخلية ،كشاغلي المسكن واألجهزة
المستخدمة فيه .بينما يتمثل إجمالي حمل الطاقة في
الساعة في مجموع ثالث مكونات يتم استخدامها بنحو
مباشر بواسطة المصابيح الكهربائية واألجهزة والطاقة
المطلوبة لتشغيل مراوح اإلمداد والعودة لوحدات معالجة
الهواء ،والطاقة المستمدة من دورة تبريد مكيفات
ارتباطا
الهواء .كما يرتبط استخدام الطاقة لدورة التبريد
ً
مباشرا بكمية الحرارة المنقولة إلى داخل المسكن أو
ً
خارجه من أجل تحقيق درجة الحرارة الداخلية ومستوى
الرطوبة النسبية المطلوبة .ولقد تم تصميم المكون
المادي بهذه الطريقة لتمكين تحليل تدابير كفاءة
استهالك الطاقة المحددة.
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الشكل  .3اإلطار االقتصادي الجزئي السكني والمادي.

المصدرMatar (2020( :
ملحوظة = EER :تصنيف كفاءة الطاقة
 = .W/sq.mواط لكل متر مربع
يتم تغذية مستويات استخدام الطاقة التي يحددها
لمكون االقتصاد الجزئي.
المكون المادي للنموذج
ّ
ّ
مكون االقتصاد الجزئي مرونة ثابتة لدالة
حيث يستخدم ّ
المنفعة البديلة كما هو موضح بالصيغة األعلى في
الشكل ( .)3وعلى الرغم من أن مرونة االستبدال تظل
ثابتة ،إال أنه يمكن للمرونة السعرية الخاصة بالطلب على
السلع أن تتفاوت بنا ًء على حصص النفقات ،يمثل الرمز xi
استخدام الكهرباء بحسب الخدمة بالميغاواط لكل ساعة،

ويمثل !𝜙𝜙 عامل تعديل يقدر الفائدة المكتسبة من تركيب
مقاييس كفاءة استهالك الطاقة .بمعنى آخر ،يتم ضبط
!𝜙𝜙 لرصد أي انخفاض في استخدام الكهرباء بسبب
كفاءة الطاقة عن طريق تعديل !𝜙𝜙 !𝑥𝑥  .ويقدم الباحث
وصفا أكثر
(Matar (2020
تفصيال بالنسبة !𝜙𝜙 .فيما
ً
ً
يتم تحديد استهالك السلع والخدمات األخرى من الناحية
النقدية ،مع ضبط سعر السلع والخدمات األخرى بنظام
الوحدة.
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يمثــل الرمز !𝛼𝛼 تفضيالت األســر التي تلخص الوحدة
للجميــع ( .)iوتتــم معايرة األســر بحيث تتراوح حصصهم
المفضلــة للكهربــاء مــا بين  ٪0.5إلى  .٪35وتعتمد
حصــة األســرة التفضيلية علــى منطقتها ودخلها ،كما
الحقا .كذلــك تجرى هذه المعايرة عن
ســيتم توضيحه ً
طريــق تحديد تفضيــات الكهرباء بالقرب من الصفر
ورفعها ببطء حتى تتوقف األســر عن االســتجابة
الســلوكية لتعريفة الكهرباء لعام  ،2017ويتم تقســيم
حصــة التفضيل المخصصــة للكهرباء إلى مكوناتها
المختلفة .يســتخدم التحليل تقديرات تســتند إلى حصص
اســتهالك عام  2011لألســرة السعودية التي أوردها
الباحثــون ( .by Faruqui et al. (2011وتــم توضيح
هــذه المقاييس في الجــدول ( .)2بينما تكون الحصة
التفضيليــة للســلع والخدمــات األخرى عبارة عن الفرق بين
أخيرا ،يمثل الرمز σ
 ٪100وحصــة التفضيــل للكهربــاءً .
مرونة االســتبدال وتكــون قيمتها المعايرة .0.9
يتمثل الدخل في قيود الميزانية في متوسط دخل األسرة
السنوي حسب المنطقة ،الذي يعكس هنا ،متوسط
لعامي  2018-2017لكل منطقة وفق
دخل األسرة
ّ
تقارير الهيئة السعودية العامة لإلحصاء ( )2018كما هو
موضح في الملحق .وتنقسم المجموعة الكاملة لألسر
إلى تصنيفين للدخل :األسر ذات الدخل المحدود واألسر
ذات الدخل المرتفع ،وقد تمت جدولة مستويات الدخل
المرتبطة بكل منطقة في الملحق .كما يمثل الرمز ei
النفقات السنوية على الكهرباء والسلع والخدمات األخرى،

ويتم حساب النفقات على الكهرباء على أساس األسعار
بالساعة أو على هيكل التسعير التقدمي الحالي في
(أي المتدرج).
المملكة العربية السعودية ّ
يمثل الرمز  eIEEتكلفة االستثمار والصيانة السنوية
لمقياس معين لكفاءة الطاقة .بينما يشمل التحليل
النفقات األعلى على تدابير كفاءة الطاقة في قيود
الدخل ،وتظهر آثار هذه التدابير في دالة المنفعة في شكل
أقل للكهرباء .باإلضافة إلى ذلك ،فإن  φتحدد
استهالك ّ
مستوى اإلعانات المالية المقدمة من شركة أخرى أو من
الحكومة التي تم تحدديها مساوية للصفر في هذا البحث.
قام الباحث ( Matar (2020بتفصيل مزايا وتكاليف
تدابير كفاءة الطاقة المدرجة في هذا التحليل والمشار
إليها بالرمز ( ،)kحيث تختلف التكاليف بحسب المنطقة
وفقا للمناخات المختلفة وخصائص المساكن النموذجية،
ً
فيما يتم احتساب التكاليف سنو ًيا باستخدام معدل
خصم فردي يتوافق مع الدراسات السابقة .تتبع هذه
الدراسة النهج الذي استخدمه الباحثون (Hausman
(1979) Harrison, Lau and Williams (2002) and
 ،Enzler, Diekmann and Meyer 2014الذين يقدرون
متوسط معدالت الخصم الفردية بحوالي  .٪30بينما في
المقابل ،يقدر كل من( (�Alberini, Banfi and Ramsei
 er (2013معدالت الخصم لألفراد في حدود تتراوح ما
أقل من تلك التي تستخدمها الشركات
بين  ٪1.5و ّ ،٪3
عادة.
الخاصة ً

الجدول  .2االستخدام التقديري للكهرباء بالنسبة لألسر في المملكة العربية السعودية.
االستخدام النهائي للكهرباء

حصة األسرة السعودية من الكهرباء

التبريد

700

اإلضاءة

5

االستخدامات األخرى

25

المصدر :تقديرات الباحث بنا ًء على بيانات (Faruqui et al. (2011
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تسعير الوقود والكهرباء السكنية في التحليل
تقوم الحكومة ( )ECRA 2020aبتحديد أسعار الوقود
في عام  ،2020وتختلف أسعار النفط المعروضة لمرافق
الطاقة عن أسعار السوق الدولية المقابلة .إذ يتم تسعير
الغاز الطبيعي الذي ال يتم تداوله دول ًيا -فهو بالتالي ال
بأقل من التكلفة الحدية لإلنتاج
يتأثر باألسعار الخارجيةّ -
( .)Matar and Shabaneh 2020كما تؤدي هذه األسعار
إلى انخفاض التكاليف الحدية لتوليد الطاقة وال تشير
إلى استثمارات في تقنيات أكثر كفاءة في استخدام
الطاقة أو إلى التقنيات المتجددة ،ويعكس متوسط
تعريفة الكهرباء الحالية التكاليف الحالية المنخفضة لخدمة
الكهرباء (.)ECRA 2020a

سعة الطاقة الجديدة في النموذج إلى أسعار الوقود هذه.
غير أن هذا التحليل يراعي أسعار النفط المحررة بالكامل
عند دراسة تأثيرات أسعار الكهرباء في الوقت الفعلي .إال
بدال من ذلك أسعار النفط المحلي
أن المملكة قد تربط ً
بمعيار دولي كجز ٍء من إصالحات أسعار الطاقة .ويوضح
الباحثان ( Matar and Anwer (2017أن نظام الطاقة بدأ
في عام  ،2015عملية استبدال النفط بتقنيات التوليد
دوالرا للبرميل،
البديلة إذا وصل سعر النفط إلى 29
ً
ونظرا النخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية
ً
الكهروضوئية السائدة بقدر كبير منذ عام  ،2015فقد
تراجعت أسعار النفط تبعا لذلك.

على صعيد آخر ،تبحث التحليالت الحديثة في تأثيرات
نظام الطاقة على التحرير الجزئي أو الكامل ألسعار
الوقود( (�Matar and Anwer 2017; Matar, Echever
ri and Pierru 2016; Matar et al. 2015; Matar et
 .)al. 2017; Matar and Shabaneh 2020أضف إلى
ذلك ،أن الحكومات تخطط لرفع أسعار الوقود لتتناسب
مع المعايير الدولية بنحو أفضل (رؤية السعودية ،2030
فإن هذه الدراسة تبحث في التكاليف
 .)2017وبالتاليّ ،
الحدية طويلة األمد لتوليد الطاقة وإيصالها عندما تعتمد
أسعار الوقود المقدمة لمحطات الطاقة على أسعار
األسواق لعام  .2017كذلك تستند االستثمارات في

تفحــص الحالــة المرجعية تعريفة الكهرباء الســكنية التي
تــم تطبيقهــا في المملكة العربية الســعودية في عام
ألن نموذج
 ،2017وقــد تم اختيار هــذه التعريفة نظرا ّ
اســتخدام الكهرباء الســكنية تمت معايرته لعام 2017
ألســباب تتعلــق بمدى توافر البيانــات .فيما توضح هيئة
تنظيــم الكهرباء والتوليد المشــترك ( )ECRAتفاصيل
تعرفــة الكهربــاء لعام  2017الموضحة في الجدول “”3
( .)ECRA 2016بينمــا تــم تعديل هذه التعريفات في
عــام  2016وبقيت علــى حالها حتى حلول عام .2018
وظلــت التعريفــات منذ ذلك الحيــن دون تغيير حتى نهاية
عام .2020

الجدول  .3تعريفة الكهرباء السكنية في المملكة العربية السعودية لعامي  2017و.2018
االستهالك الشهري للكهرباء

تعرفة الكهرباء (هللة لكل كيلوواط /ساعة)
عام 2017

تصل إلى  2ميغاواط /ساعة

5

أكثر من  2ميغاواط ،وتصل إلى  4ميغاواط /ساعة

10

أكثر من  4ميغاواط وتصل إلى  6ميغاواط /ساعة

20

أكثر من  6ميغاواط /ساعة

30

عام 2018
18

30

المصدر :هيئة تنظيم الكهرباء والتوليد المشترك ()2018 ،2016
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تسعير الوقود والكهرباء السكنية في التحليل
أما بالنسبة لحالة التسعير البديل للكهرباء ،فيتم تطبيق
التسعير في الوقت الفعلي على المنازل فقط .وكما
يوضح الجدول ( ،)4يمثل استخدام الكهرباء في المنازل
ما يقرب من نصف إجمالي استخدام الكهرباء في
المملكة العربية السعودية في عام  .2019كذلك تعكس
األسعار في الوقت الفعلي التكاليف الحدية طويلة المدى
لتوصيل الطاقة بمرور الوقت .ويمكن من خالل ربط

نموذجي كابسارك للطاقة والنموذج السكني ،حساب
ّ
هذه األسعار على أنها تكاليف الكهرباء الحدية عند توازن
حالتي العرض والطلب .بينما تتأثر األحمال التي تطلبها
ّ
األسر بأسعار الكهرباء المفروضة عليها .يتم تكرار
النموذجين لعدة مرات حتى يتقاربان في حالة توازن .ومن
ثم يتم توضيح أسعار الكهرباء في حالة التسعير في
الوقت الفعلي في قسم النتائج من هذه الدراسة.

الجدول  .4استخدام الكهرباء بحسب شريحة المستهلكين في المملكة العربية السعودية في فترة األعوام من 2017
إلى .2019
شريحة المستهلكين

حصة استخدام الكهرباء (نسبة مئوية )٪
عام 2017

عام 2018

عام 2019

سكني

50

45

46

صناعي

16

18

18

تجاري

17

16

16

حكومي

13

15

14

أخرى

4

6

6

المصادر :مؤسسة النقد العربي السعودي )SAMA ,2019( 5والشركة السعودية للكهرباء (.)SEC 2020
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النتائج والمناقشة
يوضح الشكل ( )4كمية الطاقة الموجودة لكل نوع
وقود يستخدمه قطاع الطاقة ،كما يبين الشكل أيضا
بيانات حالتين من حاالت أسعار الوقود :أسعار الوقود
المدارة وأسعار الوقود المحررة .ويتم هنا تحليل حالة
أسعار الوقود المدارة فقط ألسعار الكهرباء لعام 2017
لتسليط الضوء على مزيج الوقود الحالي .أما في حالة
أسعار الوقود المحررة ،فيتم تحليل أسعار الكهرباء لعام
 2017والتسعير في الوقت الفعلي .حيث يستخدم في
هذا السيناريو قطاع الطاقة الكهربائية المزيد من الغاز
الطبيعي ويستثمر في المزيد من الطاقة المتجددة
مقارنة بالوضع الراهن .ومن ثم يصبح المستوى الحالي
مكلفا بشكل مفرط على المدى
الستخدام النفط
ً
الطويل .فيما يتوافق بشكل أساسي ،االختالف في
نتائج استخدام الوقود في حالتي األسعار المذكورتين

مع ما أورده كل من (Matar, Echeverri and Pierru
(2016), Matar et al. (2017), Matar and Anwer
.(2017) and Matar and Shabaneh 2020
يتبين لنا بوضوح تام أن عملية رفع أسعار النفط
إلى مستوى السوق سيؤدي إلى استبدال النفط
بخيارات أقل تكلفة بنا ًء على استخدام الوقود في عام
األقل تكلفة تحسينات
 ،2018وتشمل هذه الخيارات
ّ
كفاءة استهالك الطاقة ومحطات التناضح العكسي
والتكنولوجيا المتجددة .كما يؤدي اعتماد مثل هذه
التقنيات إلى زيادة تخصيص الغاز الطبيعي ألغراض
توليد الطاقة ( Matar and Anwer 2017تم توضيح
االستثمارات المقابلة لنظام الطاقة في الشكل .)5

الشكل  .4الوقود المستخدم لتوليد الطاقة على المدى الطويل في ظل الوضع الراهن وبأسعار الوقود المحررة.
3,500
3,000

2,000
1,500
1,000

تريليون وحدة حرارية بريطانية

2,500

500

أسعار الوقود المحررة بتسعير
في الوقت الفعلي
الديزل

أسعار الوقود المحررة بدون
تسعير في الوقت الفعلي
زيت الوقود

النفط الخام

2018

0

الغاز الطبيعي

المصادر :هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( )ERCA, 2019بيانات عام  ،2018والنتائج النموذجية لحاالت أسعار
الوقود المحررة.
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النتائج والمناقشة
الشكل  .5االستثمارات طويلة األمد في محطات توليد الطاقة الجديدة عندما يتم تحرير أسعار الوقود ،مع وبدون
تسعير في الوقت الفعلي.
70
60

40
30

الدورة المركبة

20

إضافات قدرة توليد الطاقة

الطاقة
الكهروضوئية

50

10

أسعار الوقود المحررة مع التسعير
في الوقت الفعلي

أسعار الوقود المحررة من دون
التسعير في الوقت الفعلي

0

المصدر :نتائج النموذج.
كذلك يتم مع أو بدون التسعير في الوقت الفعلي
استخدام حوالي  1700تريليون وحدة حرارية بريطانية
من الغاز الطبيعي في بيئة أسعار الوقود المحررة .وعلى
أقل بقدر
الرغم من أن استخدام الغاز الطبيعي يكون ّ
طفيف عند تطبيق التسعير في الوقت الفعلي ،إال
أنه متماثل في كل سيناريوهات أسعار الوقود المحررة.
ويعود ذلك إلى أن هذا النموذج يستخدم الغاز الطبيعي
أوال .وعندما يتم استنفاد إمدادات الغاز ،فيتم البحث عن
ً
الخيارات التالية األقل تكلفة لتلبية الطلب المتبقي على
أحمال الطاقة .ويتمثل الخيار المتاح في هذه الحالة في
استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
على الرغم من أن استخدام الغاز الطبيعي متماثل
في كال سيناريوهي تحرير أسعار الوقود ،إال أن قصة
االستثمار تبدأ في مقارنة تأثيرات التسعير في الوقت

الفعلي على عملية توليد الطاقة .يوضح الشكل ()5
اإلضافات المدخلة على قدرة محطات الطاقة لتحرير
أسعار الوقود مع وبدون تسعير في الوقت الفعلي .حيث
يبني هذا القطاع بدون تسعير في الوقت الفعلي ،قدرة
 33جيجاواط من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية
و 31جيجاواط من قدرة محطات الدورة المركبة التي
تعمل بالغاز الطبيعي .فإذا تم تنفيذ التسعير في الوقت
فإن إضافات قدرة الطاقة الكهروضوئية تنخفض
الفعليّ ،
أي حوالي نصف اإلجمالي في حالة
إلى  17جيجاواطّ ،
أسعار الكهرباء لعام  .2017بينما تنخفض قدرة طاقة
الدورة المركبة إلى  24جيجاواط مع التسعير في الوقت
الفعلي .وسيتم بشكل عام تجنب حوالي  24مليار دوالر
من النفقات الرأسمالية باستخدام التسعير في الوقت
الفعلي .بينما في حالة التسعير في الوقت الفعلي ،ال
ينخفض الطلب على أحمال الطاقة إلى الحد الذي يمكن
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النتائج والمناقشة
االكتفاء فيه باستخدام الغاز الطبيعي فقط .إال أن
استجابة الطلب للتسعير في الوقت الفعلي يمكنها أن
تعين مرافق الطاقة على استرداد قرابة  2.4مليار دوالر
سابقا
( 9مليار ريال سعودي) التي أنفقتها هذه المرافق
ً
في إصالح عدادات الكهرباء السكنية.
كذلك ،يوضح الشكالن ( 6و )7التكاليف الحدية المتكبدة
إلنتاج الطاقة على المدى الطويل لمناطق المملكة
العربية السعودية األربع ،وتوضح هذه األشكال التكاليف
المتكبدة في فصلي الشتاء والصيف مع وبدون تسعير

في الوقت الفعلي ،وعادة ما تحتل الطاقة الكهروضوئية
بمجرد نشرها المركز األول في ترتيب الجدارة “التشغيل
االقتصادي األمثل” ،حيث تكون التكلفة الحدية للتوليد
صفرا .ويمكن بالتالي ،في أشهر الشتاء األكثر برودة
تقل فيها بطبيعة الحال أحمال الطاقة مقارنة بأشهر
التي ّ
الصيف في المملكة العربية السعودية ،أن تنخفض
التكاليف الحدية إلى الصفر في وقت متأخر من الصباح
وبعد فترة الظهيرة .ولعل القدرة الكهروضوئية التي
تم نشرها لتلبية الطلب الصيفي تسمح بتحقيق هذه
النتيجة.

الشكل  .6التكاليف الحدية طويلة األمد لتوصيل الكهرباء في أيام العطلة الصيفية بعد تحرير أسعار الوقود ،مع
وبدون تسعير في الوقت الفعلي.
فصل الصيف

مع التسعير في الوقت الفعلي
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ساعات العمل خالل أيام العمل األسبوعية
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التكلفة الحدية إليصال الكهرباء
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ساعات العمل خالل أيام العمل األسبوعية
المنطقة الوسطى

المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية

المصدر :نتائج النموذج.
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النتائج والمناقشة
الشكل  .7التكاليف الحدية طويلة األمد لتوصيل الكهرباء في أيام األسبوع الشتوية بعد تحرير أسعار الوقود ،مع
وبدون تسعير في الوقت الفعلي.
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ساعات العمل خالل أيام العمل األسبوعية
المنطقة الشرقية

فصل الشتاء

التكلفة الحدية إليصال الكهرباء
(دوالر /ميغاواط ساعة)
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بدون التسعير في الوقت الفعلي
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ساعات العمل خالل أيام العمل األسبوعية
المنطقة الوسطى

المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية

المصدر :نتائج النموذج.

المالحظ أن أحمال الطاقة في القطاع السكني تنخفض
بالتزامن مع تطبيق األسعار في الوقت الفعلي ،مما
يقلل بدوره من االستثمارات في الطاقة الكهروضوئية.
إذ تنخفض أحمال الطاقة على وجه الخصوص أثناء
فترات الذروة .وينتج عن االنخفاض في قدرة الطاقة
انبساطا
الكهروضوئية “منحنى البطة” 6الذي يكون أكثر
ً
في فصل الصيف .بمعنى آخر ،يعاني نظام الطاقة
من انخفاض في وهبوط محطات توليد الطاقة الحرارية.
باإلضافة إلى ذلك ،يكون القاع في جزء النهار في فصل
الصيف أعلى من منحنى الحمل .كذلك يقلل االستثمار
المنخفض في قدرة الطاقة الكهروضوئية في سيناريو
التسعير في الوقت الفعلي أو يلغي حدوث حالة الصفر
في فصل الشتاء.
يمكننا القول بإيجاز ،أن التكلفة الحدية إلمداد نظام
الطاقة ال ترتفع أو تنخفض إلى أدنى مستوى مع التسعير
في الوقت الفعلي .أما بالنسبة إلى حالة تحرير أسعار
الوقود وعدم وجود تسعير في الوقت الفعلي ،فإن
المستهلك يجني فوائد جمة من أسعار الكهرباء التي

فإن
تكون أكثر
استقرارا على مدار العام .وبالتاليّ ،
ً
النقاط الرئيسة لهذا القسم تتمثل فيما يلي:
يعمل تسعير الكهرباء في الوقت الفعلي على المدى
الطويل على تقليل تباين التكاليف الحدية في قطاع
توليد الطاقة.
يكون التسعير في الوقت الفعلي خالل فصل
الصيف األدنى خالل أوقات ذروة النظام (ECRA
 ،)2020bمما يمكن أن ينتج عنه تحويل غير مرغوب
فيه ألحمال الطاقة إلى قطاع ذروة األحمال.
على الرغم من أن إمداد الطاقة يعد المحور الرئيس الذي
تدور حوله هذه الدراسة ،إال أن النتائج تبين األسباب
الكامنة وراء تراجع الطلب على الكهرباء والتكاليف
الحدية المستقرة عند تطبيق أسلوب التسعير في
الوقت الفعلي .بينما ُيظهر إطار عمل النمذجة السكنية
أن األسر تجري تعديالت سلوكية ،وتستثمر في كفاءة
استجابة الرتفاع
استهالك الطاقة على المدى الطويل
ً
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النتائج والمناقشة
أسعار الكهرباء في الوقت الفعلي .وتعمل هذه التدابير
مجتمعة على تقليل أحمال تبريد المساكن ،وبالتالي،
يكون تقليل أحمال الطاقة أكبر قدرا خالل فترة منتصف
اليوم.
إال أن التدابير التي تتم ممارستها استجابة للتسعير في
الوقت الفعلي في النموذج ،ال تعد التدابير الفعلية التي
يمكن ممارستها في األوضاع الفعلية .حيث تكون خيارات
كفاءة الطاقة مقيدة في نموذجنا ،ويتم إجراء التحليل
للمساكن النموذجية ،في حين تكون األسر الحقيقية غير

متجانسة .إال أن النتائج تدل على مدى استجابات األسر.
وكما هو الحال في دراسة ( ،Matar (2020فإن استجابات
األسر في هذا النموذج تستلزم شراء مكيفات هواء
أكثر كفاءة إضافة إلى معدات اإلنارة والتكييف التي
تتبع نفس النهج .تشمل التعديالت السلوكية لألسر
رفع إعدادات منظمات الحرارة في فصول الصيف والربيع
والخريف .يوضح الجدول ( )5كيفية اختالف استجابات
األسر ذات الدخل المحدود والمرتفع للتسعير في الوقت
الفعلي في هذا النموذج.

الجدول  .5تدابير االستجابة التي تمارسها األسر في ظل التسعير في الوقت الفعلي.
نوع مسكن األسرة والمنطقة
(المناطق)

االختالفات في استجابات األسر ذات الدخل المرتفع والمحدود

فلل في المنطقة الجنوبية

تشتري األسر ذات الدخل المرتفع والمحدود على حد سواء مكيفات هواء أكثر كفاءة لتكييف منازلها
واستبدال المصابيح الكهربائية بأخرى أكثر كفاءة في استهالك الطاقة .كذلك يقوم كال النوعين من المنازل
بضبط منظمات الحرارة الخاصة بهم في فصول الصيف والربيع والخريف وتقليل استخدام اإلضاءة .تقوم
األسر ذات الدخل المرتفع برفع درجات ضبط منظمات الحرارة خالل ذروة فصل الصيف أكثر من األسر ذات
الدخل المحدود.

شقق في المنطقة الجنوبية

مشتريات كفاءة الطاقة مماثلة لتلك الخاصة بالفلل في المنطقة الجنوبية ،مع تشابه ردود الفعل السلوكية
لكلتا المجموعتين .ويتمثل االستثناء الوحيد في أن األسر ذات الدخل المحدود تقوم برفع درجات ضبط
منظمات الحرارة خالل ذروة فصل الصيف أكثر مما تفعل األسر ذات الدخل المرتفع.

شقق في المنطقة الغربية

لنوعي المنازل المذكورة أعاله .من بين االستجابات السلوكية ،قيام األسر
تتماثل مشتريات كفاءة الطاقة
ّ
فصلي الربيع والخريف ،في حين أن األسر ذات
في
الحرارة
منظمات
ضبط
ذات الدخل المحدود برفع درجات
ّ
الدخل المرتفع ال تفعل ذلك.

بيوت تقليدية في المناطق
الجنوبية والوسطى والشرقية

تتماثل مشتريات كفاءة الطاقة في كلتا المجموعتين .تقوم األسر ذات الدخل المحدود على عكس األسر
ذات الدخل المرتفع ،برفع درجات ضبط منظمات الحرارة في فصلي الربيع والخريف .أما في المنطقة
أيضا في فصلي الربيع والخريف ،ولكنها ال تقوم بذلك بنحو
الجنوبية ،فتستجيب األسر ذات الدخل المرتفع ً
مفرط كما تفعل األسر ذات الدخل المحدود.

المصدر :نتائج النموذج.
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النتائج والمناقشة
على سبيل المثال ،تتفاعل األسر ذات الدخل المحدود من
ساكني الشقق في جميع مناطق المملكة باستثناء
المنطقة الغربية بشكل أكثر حدة من خالل ضبط درجات
الحرارة الداخلية أعلى مما كانت عليه في الحالة األساسية
فصلي الربيع والخريف .بينما نجد نظرائهم من
في
ّ
ذوي الدخل المرتفع على النقيض من ذلك ،ال يضبطون
منظمات الحرارة الخاصة بهم في هذين الفصلين من

ألن
العام .وتظهر هذه النتيجة في معظم المناطق ّ
الدخل المتاح لألسر ذات الدخل المرتفع أعلى من األسر
ذات الدخل المحدود بعد ارتفاع أسعار الكهرباء .تم توضيح
جميع االستجابات الموضحة في الجدول ( )4بالنسبة للحالة
األساسية مصحوبة بأسعار الكهرباء لعام  .2017إذ ال
بأي
تتفاعل األسر في هذه الحالة بشكل سلوكي أو تقوم ّ
عمليات شراء عالية الكفاءة في استخدام الطاقة.
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الخاتمة
تناولت هذه الدراسة بالبحث اآلثار المحتملة لتسعير
الكهرباء في الوقت الفعلي على عمليات قطاع توليد
الطاقة في المملكة العربية السعودية .حيث يقدم
التحليل الذي أجرته هذه الدراسة رؤى بشأن اآلثار المحتملة
لمخططات تسعير الكهرباء في بيئة تسعير الوقود
المحررة .وتقدم الدراسة تحقيقا لهذه الغاية نماذج متعددة
القطاعات الستخدامات الطاقة والكهرباء السكنية.
يشتمل النموذج السكني على األسر التي تكون قراراتها
محكومة بمبادئ االقتصاد الجزئي ضمن نموذج محاكاة
طاقة المباني ،وتلتزم تدفقات الطاقة في مساكن
هذه األسر بالقوانين الفيزيائية مثل قانون الحفاظ على
الطاقة .كما يقوم التحليل بتقسيم األسر إلى فئتين،
أسر منخفضة الدخل وأسر مرتفعة الدخل تعيش في فلل
نموذجية وشقق ومنازل تقليدية .ويتم النظر في المناطق
المختلفة للمملكة كل على حدة لحساب خصائصها
االجتماعية واالقتصادية والمناخية الخاصة.
كذلك يتم تحديد التسعير في الوقت الفعلي على أنه
التكلفة الحدية طويلة األجل والمتغيرة بمرور الوقت إلمداد
الكهرباء في بيئة تسعير الوقود المحررة .وتقدم األسعار
في الوقت الفعلي لألسر فقط ،بينما تظل أسعار الكهرباء
المفروضة على شرائح المستهلكين األخرى على حالها من
فإن استخدام التسعير في الوقت
دون تغيير .ورغم ذلكّ ،
الفعلي له تأثيرات واضحة على الطلب الكلي على أحمال
الطاقة الكهربائية.

على صعيد آخر ،يوفر هذا التحليل نتيجتين رئيستين هما:
أوال ،يعمل التسعير في الوقت الفعلي على تقليل التباين
ً
اليومي للتكاليف الحدية لمرافق الطاقة السعودية مقارنة
بالحالة دون تسعير في الوقت الفعلي .فعندما يتم تحرير
أسعار الوقود ،تكون األسعار في الوقت الفعلي أعلى
من أسعار الكهرباء لعام  ،2017وتنخفض أحمال الطاقة
بدورها .كما تؤدي أحمال الطاقة المنخفضة إلى تراجع
االستثمارات في محطات الطاقة على المدى الطويل.
يشمل هذا التخفيض إضافات قدرة أقل على الطاقة
الشمسية الكهروضوئية إلى نظام الطاقة السعودي.
فإن اإلضافات
ونظرا لنقص معينات تخزين الطاقةّ ،
ً
المخفضة للقدرة الكهروضوئية تعمل على التخفيف من
حدة التباين الواسع في تكاليف اإلنتاج الحدية ليال ونهارا،
فضال عن تخفيفها لمتطلبات التدرج الخاصة بالمحطات
الحرارية.
ثان ًيا ،يغطي تقليص االستثمارات في محطات الطاقة
في سيناريو التسعير في الوقت الفعلي تكلفة استبدال
ويقدر إجمالي االستثمارات
العدادات السكنية الذكية،
ّ
بمرور الوقت في سيناريو التسعير في الوقت الفعلي
بحوالي  24مليار دوالر .وبالمقارنة ،تقدر التكلفة الفعلية
الستبدال العدادات الذكية لجميع العمالء من القطاع
السكني بنحو  2.4مليار دوالر.

التأثيرات طويلة األمد للتسعير الفوري للكهرباء في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية

22

الهوامش
 1يعني مصطلح “التسليم” التوليد والنقل والتوزيع.
 2تتألف تكلفة الخدمة من تكاليف الوقود وشراء الكهرباء من المنتجين المستقلين والنفقات التشغيلية غير المتعلقة بالوقود،
بما فيها النقل والتوزيع واالستهالك والنفقات الرأسمالية.
المكون المادي المستخدم في هذا التحليل في دراسة الباحث (Matar (2016
 3تم تفصيل
ّ
 4تم اختبار معدل خصم أقل في إصدار النموذج المستخدم من قبل الباحث ( )Matar (2020عند ارتفاع أسعار الكهرباء ،حيث
بدال من ذلك ،ميال أعلى
تقوم األسر ذات معدالت الخصم المنخفضة بإجراء تعديالت سلوكية أكثر
ً
تحفظا .ويكون لديهم ً
لشراء الحد األقصى لمستوى كفاءة الطاقة.
 5تسمى اآلن مؤسسة النقد العربي السعودي بالبنك المركزي السعودي ،إال أنها مازالت محتفظة باختصار االسم القديم
(.)SAMA
“ 6منحنى البطة” مصطلح صاغه مشغل النظام المستقل في مدينة كاليفورنيا األمريكية ،ونبع من الدراسة التي قام بها كل
من ( )Denholm, Margolis and Milford (2008ويشير إلى تأثيرات قدرة الطاقة الكهروضوئية على منحنى الحمل المتبقي
على مدار اليوم .وهو ببساطة عبارة عن رسم بياني إلنتاج الطاقة خالل يوم يبين اختالل التوقيت بين ذروة الطلب وإنتاج
الطاقة المتجددة.
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الملحق :وصف تصنيفات الدخل المستخدمة
في التحليل
غال ًبا ما يتم قياس توزيع الدخل في المجتمع باستخدام معامل جيني  )Gini coefficient(7لتفاوت الدخل ،وقد قامت الهيئة
السعودية لإلحصاء بنشر أحدث بيانات معامل جيني اإلقليمي للمملكة العربية السعودية في عام  ،2018حيث تم جمع
البيانات باعتبارها جزءا من عملية المسح اإلحصائي التي بدأت في أوائل عام  2017وانتهت في أوائل عام  .2018يوضح
الشكل ( )A1التوزيعات اإلقليمية التراكمية للفئات المنخفضة الدخل ( )y1والفئات ذات الدخل المرتفع ( .)y2كما تم النص
على شرط أن تكون حصة الدخل التراكمي للمجموعة الثانية أكبر من أو تساوي حصة المجموعة األولى ،و ُتستخدم هاتان
المعادلتان أو المتباينتان لحل نظام مكون من معادلتين ومجهولين لكل منطقة من مناطق المملكة األربع .فيما تمثل
المعادلة ( )A1صيغة منفصلة لمعامل جيني تشابه منحنى لورنز.
""!"! #$

)(A1

"""! #

الشكل  .A1وصف تصنيفات الدخل (اإليرادات) المستخدمة في التحليل.

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 3 −
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40%
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30%
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40%

المنطقة الغربية
المنطقة الشرقية
المنطقة الوسطى
المنطقة الجنوبية

100%

80%

الحصة التراكمية من الدخل

60%

50%

20%
40%

20%

40%

60%

20%

0%

0%

حصة األسر

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ( )2018وتحليل كابسارك.
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الملحق :وصف تصنيفات الدخل المستخدمة في التحليل

ويقدر هذا التحليل متوسط الدخل الشهري في المناطق
يكون الحد الفاصل بين فئات الدخل المنخفض والمرتفع ،٪50
ّ
الواقعة فوق وتحت هذه النقطة الفاصلة ،كما هو مبين في الجدول (.)A1
الجدول  .A1متوسط الدخل الشهري لكل فئة حسب المنطقة موزعة وفقا للمنطقة الواحدة بين األسر.
مناطق المملكة العربية السعودية

ذات الدخل المنخفض (بالدوالر األمريكي)

ذات الدخل المرتفع (بالدوالر األمريكي)

الوسطى

6,525

17,914

الغربية

6,646

15,434

الجنوبية

7,266

14,685

الشرقية

8,340

20,419

المصدر :تحليل كابسارك.
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نبذة عن الباحث
وليد مطر
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) يعمل على
نماذج أنظمة الطاقة ،بما فيها نموذج كابسارك للطاقة ومشاريع األقمار الصناعية مثل
نموذج كابسارك الستخدام الكهرباء السكنية .حصل وليد على درجة الماجستير في
العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية كارولينا الشمالية ودرجة البكالوريوس
في العلوم في نفس المجال من جامعة ساوث كارولينا.

نبذة عن المشروع
ألي مخططات لتسعير الكهرباء ،ال
يهدف هذا المشروع إلى تطوير إطار عمل لتحليل استجابات أسعار األسر ّ
سيما في المناطق التي ال تتوفر فيها بيانات إحصائية بتاتا أو تلك التي ال تكون فيها هذه البيانات كافية .يجمع
هذا اإلطار بين المبادئ المادية واالقتصاد الجزئي ،حيث يتحكم المكون المادي لإلطار في استخدام الكهرباء
على مدار اليوم .بينما يفرض مكون االقتصاد الجزئي دالة المنفعة المعيارية على األسر لتمثيل مدى رضاهم.
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