درباره شرکت های خدمات انرژی
ضزکت خذهات اًزصی ضزکتی اس ًَع خذهاتی هٌْذسی کِ در کلیِ بخصّای هصزف کٌٌذُ اًزصی ،طزحّای هزتبط با بْبَد
کارآیی اًزصی را طزاحی،اجزا ٍ تأهیي هالی هیکٌذ ٍ با تضویي حصَل سطح هطخصی اس کارآیی اًزصی ٍ بزػْذُ گزفتي
هخاطزات پزٍصُ ،سْن خَد را اس هحل صزفِجَیی اًزصی تأهیي هیکٌذ.
ایي ضزکتّا اس طزیق هفَْم اًجام پزٍصُ بز اساس هیشاى پیطزفت ٍ قزارداد هبتٌی بز ػولکزد اس سایز ضزکتّای ارائِ دٌّذُ
خذهات اًزصی ًظیز ضزکتّای هطاٍرُ ٍ یا تاهیي کٌٌذُ قطؼات هتوایش هیضًَذ .ایي بذاى هؼٌاست کِ پزداخت پَل بِ
ضزکت خذهات اًزصی هستقیوا ٍابستِ بِ هیشاى اًزصی صزفِجَیی ضذُ است .خذهات اًزصی ضاهل هویشی ،هذیزیت ،تاهیي
قطؼات ٍ ،خذهات پطتیباًی ًظیز گزهایص فضاّا هیضَد .بِ ػبارت دیگز ضزکتّای خذهات اًزصی در هَرد کاّص
هصزف اًزصی تضویي ّای السم را ارائِ هیدٌّذ ٍ هوکي است در تاهیي هالی پزٍصُ ًیش هطارکت داضتِ باضٌذ.
هزاحل اصلی در فزآیٌذ اجزای پزٍصُّای ضزکتّای خذهات اًزصی را هیتَاى بِ ضزح سیز بیاى ًوَد:
-1

هویشی اًزصی با ّذف سزهایِگذاری :هویشی اًزصی هجوَػِ اقذاهاتی است کِ بزای ضٌاسایی ،چگًَگی هقادیز ٍ

هَقؼیتّای هصزف اًزصی در یک فؼالیت یا فزآیٌذ ،اًجام ٍ طی آى فزصتّا ٍ اهکاًات صزفِجَیی اًزصی هطخص
هیضَد ٍ هَرد ارسیابی قزار هیگیزد.
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تؼییي رٍشّای اهکاىپذیز بزای بْیٌِساسی هصزف اًزصی :پس اس بزرسی ٍ هطالؼِ هصارف ٍ کلیِ پتاًسیل ّای

هَجَد در بْیٌِ ساسی هصزف اًزصی ،رٍشّا ٍ راّکارّای هٌاسب تؼییي ٍ ارائِ هیگزدد.
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تؼزیف پزٍصُ :درایي هزحلِ با تَجِ بِ کارآهذی راّکارّا ،پزٍصّای هٌاسب با خَاستِ ّا ٍ هٌافغ هتقاضی جْت

هذیزیت اًزصی تؼزیف هیگزدد.
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تضویي ًتایج اجزای اقذاهات بْیٌِساسی :پس اس تؼزیف پزٍصُ با تَجِ بِ هطالؼات صَرت گزفتِ ٍ راّکارّای

پیطٌْاد ضذُ ،هیشاى صزفِ جَیی قابل حصَل تضویي هیگزدد.
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بزرسی ٍ تضویي رػایت هقزرات ٍ استاًذاردّا :رػایت استاًذاردّا ٍ قَاًیي در طَل اجزای پزٍصُ بزرسی ٍ کٌتزل

هیضَد.
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تْیِ تجْیشات ٍ ًصب آىّا :تجْیشات هٌاسب اًذاسُ گیزی ٍ یا هَرد ًیاس جْت کاّص هصزف (اس جولِ دستگاُ

ّای کاٌّذُ ٍ یا تجْیشات کن هصزف جْت جایگشیٌی ٍ غیزُ)تْیِ ٍ ًصب هیضَد.
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هذیزیت پزٍصُ :در طَل پزٍصُ تواهی ارکاى اس جولِ ًیزٍی اًساًی اجزای پزٍصُ ،آهار تَلیذ ،هیشاى هصارف،

ٍضؼیت دستگاُ ّا ،سهاى پیطزفت کار ٍ غیزُ کٌتزل هیضَد.
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تؼویز ٍ ًگْذاری تجْیشات در طَل هذت قزارداد :در طَل هذت قزارداد چٌاًچِ تجْیشی ًیاس بِ تؼویز ٍ یا تٌظین

داضتِ باضذ ضزکت هَظف بِ بزرسی ٍ رفغ اضکاالت احتوالی آى خَاّذ بَد .ػالٍُ بز ایي ضزکت خذهات اًزصی هتؼْذ
هیضَد در طَل قزارداد ،آهَسش ّای السم را بِ تین ًگْذاری بذّذ تا پس اس اتوام قزارداد بتَاًذ ًگْذاری کل تجْیشات را
در دست بگیزًذ.
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اًذاسُگیزی هیشاى صزفِجَیی بطَر پیَستِ :هیشاى صزفِجَیی بِ طَر پیَستِ کٌتزل ٍ اًذاسُگیزی هیضَد.
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تاهیي هٌابغ هالی :تاهیي هٌابغ هالی ٍ سزهایِ گذاری جْت اجزای پزٍصُ با تَجِ بِ ًَع قزارداد هیاى هتقاضی ٍ

ضزکت بِ طَر هؼوَل تَسط خَد ضزکت ،اخذ ٍام اس ضخص ثالث ٍ یا تَسط کارفزها اًجام هیضَد.
تاهیي هالی چٌیي پزٍصُ ّایی یا اس هحل دارایی ّای داخلی ضزکت خذهات اًزصی (تاهیي هالی بِ ٍسیلِ ضزکت خذهات
اًزصی) ٍ یا بِ ٍسیلِ هطتزی ٍ با پطتَاًِ صزفِ جَیی ّای اًجام ضذُ بؼذ اس اًجام پزٍصُ (تاهیي هالی تَسط کاربز
ًْایی/هطتزی)اًجام هیگیزد .رٍش دیگز ،تاهیي هالی بِ ٍسیلِ ػاهل سَم است ) (TPFکِ در آى هٌابغ هالی ٍ اػتباری بِ
ٍسیلِ باًک یا هَسسات اػتباری بِ ضزکت خذهات اًزصی ٍ یا بِ هطتزی ارائِ هی ضَد .در رٍش تاهیي هالی خارج اس
تزاسًاهِ یا تاهیي هالی غیز تخصیصی ،تاهیي کٌٌذگاى هالی در طَل پزٍصُ هالک تجْیشات ّستٌذ .ایي اهز بزای هطتزیاى
خصَصی ٍ دٍلتی بسیار هفیذ است چزا کِ دیَى آًْا بِ ػٌَاى ّشیٌِ ّای ػولیاتی در ًظز گزفتِ هی ضًَذ لذا اهتیاس
استقزاض آًْا کاّص ًوییابذ.
هذلّای هتؼذدی بزای قزاردادّای هبتٌی بز ػولکزد ٍجَد دارد :در یک ًَع ،هذل بیي صزفِ جَیی ّای هطتزک ٍ ضواًت
ضذُ تفاٍت قائل هی ضَد .در هذل اضتزاک صزفِ جَیی ّا ،هٌافغ حاصل اس صزفِ جَیی با درصذ هطخصی بزای هذت سهاى
هطخصی بیي ضزکت خذهات اًزصی ٍ هطتزی تقسین هی ضَد ٍ ضزکت خذهات اًزصی کاّص هؼیٌی در ّشیٌِ ّای اًزصی را
تضویي هی کٌذ .در هذل صزفِ جَیی تضویي ضذُ ،ضزکت خذهات اًزصی کاّص هطخصی در هیشاى هصزف اًزصی را
تضویي هیًوایذ .در ایي هذل ضزکت خذهات اًزصی ریسک اجزای پزٍصُ را بز ػْذُ هی گیزد اها تاهیي هالی بزػْذُ هطتزی
قزار هیگیزد (اس هحل دارایی ّای ضخصی یا استقزاض) .بٌابزایي ایي هذل بز هبٌای تاهیي هالی تَسط کاربز ًْایی یا ػاهل
ثالث طزاحی ضذُ است .در ایي رٍش ًزخ بْزُ بسیار پاییي تز بَدُ ٍ اهکاى سزهایِ گذاری بیطتز فزاّن هی ضَد اها در هذل
اضتزاک صزفِ جَیی ضزکت خذهات اًزصی هتقبل ریسک ّای هالی ًیش هی گزدد.
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ضکل سیز سًجیزُ خذهات ،هذلّای تجاری ٍ هحصَالت ضزکتّای خذهات کارایی اًزصی را ًطاى هیدّذ.

ضکل  -1سًجیزُ خذهات ،هذلّای تجاری ٍ هحصَالت ضزکتّای خذهات کارایی اًزصی

3

