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 الئحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة

 املادة األوىل:  
 ابلكلمات والعبارات أدانه املعاين املوضحة أمام كل منها، واملفرد منها يشمل اجلمع ما مل يقتض السياق خالف ذلك: يقصد 
 املركز السعودي لكفاءة الطاقة.  املركز:

 الئحة اعتماد الربامج التدريبية يف جمال كفاءة الطاقة.   الالئحة:
 جلنة اعتماد الربامج التدريبية يف جمال كفاءة الطاقة.  اللجنة:

 اعرتاف رمسي من املركز بكفاية الربامج التدريبية املتعلقة بكفاءة الطاقة.  االعتماد:
املعنية بتقدمي الربامج والدورات التدريبية غري املنتهية مبؤهل، والراغبة    اجلهات أو املراكز التدريبية املرخص هلا من قبل اجلهات  املتقدم: 

 ابحلصول على االعتماد. 
 اجلهات أو املراكز التدريبية احلاصلة على االعتماد.  مقدم اخلدمة:

 بيان تفصيلي يقوم إبعداده مقدم اخلدمة وفًقا للنموذج املعتمد من املركز.  التقرير: 
 مقابل مايل يدفعه املتقدم للحصول على االعتماد.  ماد: املقابل املايل لالعت

 
 املادة الثانية:  

 هتدف هذه الالئحة إىل تنظيم إجراءات اعتماد الربامج التدريبية يف جمال كفاءة الطاقة وضمان جودة حمتواها.
 

 املادة الثالثة: 
جلهات املعنية والراغبة يف تقدمي الربامج التدريبية يف جمال  تطبق الالئحة على مجيع اجلهات أو املراكز التدريبية املرخص هلا من قبل ا

 كفاءة الطاقة.  
 

 املادة الرابعة: 
 . يعتمد املركز الربامج التدريبية يف جمال كفاءة الطاقة 

 
 املادة اخلامسة:   

 حدى مسارات االعتماد التالية:  إعلى املتقدم اختيار 
 واليت يقوم بتقدميها املركز. الربامج التدريبية يف جمال كفاءة الطاقة   -1
 الربامج التدريبية األخرى املتعلقة بكفاءة الطاقة.  -2
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 الئحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة

 املادة السادسة:  
 تكون مدة االعتماد الصادر من املركز للربانمج التدرييب يف جمال كفاءة الطاقة ثالث سنوات فقط، أو حبسب ما يراه املركز مناسباً.  

 
 املادة السابعة: 

 لى االعتماد تقدمي ما يلي: ع  يشرتط حلصول املتقدم
 الرتاخيص واالعتمادات من اجلهات املعنية حسب االختصاص.  .1
 وصف مفصل لنطاق وحمتوى وأهداف الربانمج التدرييب.  .2
 دراسة جدوى أو ما يثبت حاجة سوق العمل للربانمج التدرييب.  .3
 للربانمج التدرييب. قائمة جبميع االشرتاطات الواجب توافرها يف الراغبني ابالنضمام   .4
 منهجية لتطوير الربانمج التدرييب.  .5
 منوذج للشهادة على أن تتضمن البياانت التالية:   .6

 شعار اجلهة.  . أ
 شعار االعتماد.  . ب
 اسم الربانمج.  . ج
 الساعات اليت مت إكماهلا.  . د
 اتريخ تقدمي الربانمج التدرييب واتريخ إصدار الشهادة.  . ه
 ما يتم حتديده من بياانت من قبل املركز.   . و

قائمة ابملرافق التدريبية واملوارد املتخصصة حسب ما يراه املركز، على سبيل املثال )املطبوعات، أجهزة التدريب   .7
 وغريها(. 

التزام بوجود مدربني حاصلني على شهادة البكالوريوس كحد أدىن وخربات كافية يف نفس اجملال وذلك وفقاً ملا   .8
 ره املركز لكل حمتوى تدرييب. يق

 ما يثبت وجود إجراءات الرصد والتقييم والشكاوى للربامج التدريبية.  .9
 

 املادة الثامنة: 
 تكون آلية تقدمي ودراسة طلبات االعتماد حسب املراحل التالية: 

 تعبئة منوذج الطلب من قبل املتقدم.   -1
والتحقق من أن املتقدم مؤهاًل وفًقا الشرتاطات االعتماد الواردة يف املادة  مراجعة الطلب من قبل املركز للتأكد من اكتماله   -2

 ( من الالئحة، وللمركز اختاذ أي إجراء مناسب للتحقق من صحة البياانت املقدمة إذا استلزم األمر. السابعة )
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 الئحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة

 مراجعة الطلب من ِقبل اللجنة والتصويت عليه أبي مما يلي:   -3
 . قبول الطلب . أ

 . أن يكون القرار مسبًبا، ويقوم املركز إبشعار املتقدم بذلكعلى   - رفض الطلب  . ب
 يوم من قبول اللجنة.   ( 30ز )( رايل سعودي يف مدة ال تتجاو 11,000بقيمة )  يقوم املتقدم بسداد املقابل املايل لالعتماد -4
 اعتماد املركز للربانمج التدرييب املتعلق بكفاءة الطاقة.   -5

 
 املادة التاسعة:  

جيب على مقدم اخلدمة طلب جتديد االعتماد قبل انتهاء سراين االعتماد مبدة ال تقل عن ثالثة أشهر، وللمركز قبول الطلب بناًء  
 على اآليت: 

 االعتماد. سالمة التقارير اليت قدمها خالل فرتة سراين  .1
 التزام املتقدم بكافة متطلبات واشرتاطات االعتماد.  .2
 عدم ارتكاب املتقدم ملخالفة أوجبت إيقاف االعتماد مؤقًتا خالل السنة السابقة لتقدمي الطلب.  .3
 خلو الزايرات اإلشرافية من أي خمالفة متنع جتديد االعتماد.  .4
 مة تنفيذها. بيان تفصيلي ابلربامج التدريبية املعتمدة املنجزة وسال .5

 
 املادة العاشرة:  

 للمركز اختاذ اإلجراء املناسب عند توقف مقدم اخلدمة عن العمل ملدة حيددها املركز.  
 

 املادة احلادية عشر: 
 للمركز تعليق االعتماد بناًء على طلب مقدم اخلدمة ويراعى قبل ذلك قيامه بتنفيذ كافة التزاماته القائمة. 

 
 املادة الثانية عشر: 

 عدم السماح ملقدم اخلدمة بتنفيذ الربامج املعتمدة خالل فرتة التعليق. 
 

 املادة الثالثة عشر: 
األولية   ( يوم عمل، على أن يتم التأكد من اكتمال االشرتاطات55يقوم املركز مبعاجلة الطلب املكتمل خالل مدة ال تتجاوز )

 ( أايم عمل.  10خالل مدة ال تتجاوز )
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 املادة الرابعة عشر:  

 يلتزم مقدم اخلدمة بعد حصوله على االعتماد مبا يلي:  
ممارسة أعماله وفًقا ملا نصت عليه الالئحة ومبا قد يرد عليها من تعديالت أو ملحقات أو تعاميم إضافية، ووفًقا لألنظمة   .1

 واللوائح ذات العالقة. 
 ( من الالئحة. السابعة االعتماد خالل فرتة سراين االعتماد الواردة يف املادة ) كافة اشرتاطات  حتقيق .2
 خالل الفرتة الزمنية اليت حيددها املركز.  اإلجابة على استفسارات املركز ومالحظاته .3
أن يتم الرد على الطلب  إعداد تقرير يبني تفاصيل أعماله وذلك عند طلب املركز ووفًقا للنموذج املعتمد من املركز على  .4

 ( أايم عمل، وتقع عليه مسؤولية صحة ودقة البياانت الواردة فيه. 10يف مدة ال تتجاوز )
توفري قنوات تسمح للمستفيد من الربامج التدريبية مبجال كفاءة الطاقة بتقدمي مالحظاته والشكاوى املتعلقة جبودة اخلدمة   .5

( يوم  30د املستفيد برقم واتريخ كل شكوى والعمل على معاجلتها خالل )املقدمة، وعلى مقدم اخلدمة االلتزام بتزوي
 عمل من اتريخ تقدميها.  

 متكني املركز من إجراء الزايرات اإلشرافية على الربامج التدريبية.  .6
التوقف عن ممارسة النشاط عند تعليق االعتماد، أو سحبه، أو انتهاء سراينه، أو إلغاءه مع االلتزام إبكمال تنفيذ كافة   .7

 االلتزامات القائمة.  
 احلفاظ على سرية معلومات املستفيد وعدم استخدامها إال من أجل األغراض اليت ُقدمت بشأهنا.  .8
 ركز. االلتزام بكافة التعاميم اليت يصدرها امل .9

 املادة اخلامسة عشر:  
 للمركز يف سبيل اإلشراف على مقدم اخلدمة ومتابعة أعماله اختاذ اإلجراءات التالية: 

 القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البياانت املقدمة والتقارير املعدة من مقدم اخلدمة.  -1
 طلب أي مستندات متعلقة مبقدم اخلدمة وأعماله أثناء فرتة سراين االعتماد.   -2
 التنسيق واملتابعة مع اجلهات ذات العالقة.  -3
 القيام ابلدور اإلشرايف لضمان تنفيذ أحكام هذه الالئحة.   -4
 عشر:  دسة املادة السا

( أايم  10( من الالئحة، جيب على مقدم اخلدمة إخطار املركز يف غضون )السابعة يف حال اإلخالل ابالشرتاطات الواردة يف املادة )
( يوم عمل من أجل إعادة حتقيق االمتثال للشروط، وينطبق ذلك على مجيع الشروط  30عمل، ومينح مقدم اخلدمة فرتة مساح مدهتا )

 تيفاء الشرط. ، حيث يتم تعليق االعتماد وحيدد املركز مهلة الس)  املدربني كفاءات ) شرط ابستثناء  
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 :  السابعة عشراملادة  
 للمركز إنشاء قنوات تواصل يتم من خالهلا استقبال البالغات عن ممارسات مقدم اخلدمة املعتمد وغري املعتمد ألحكام هذه الالئحة.  

 :  الثامنة عشر املادة  
تنص عليها؛ للمركز عند رصد أي خمالفة  مع مراعاة ما تقضي به األنظمة واللوائح ذات العالقة ودون اإلخالل أبي عقوبة أشد  

ألحكام الالئحة أو غريها من األنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة التنسيق مع اجلهات املعنية الختاذ ما يلزم، كما وله اختاذ أي  
 من اإلجراءات اآلتية: 

 خالفة. ( يوم عمل من اتريخ إبالغه مبعاجلة امل30إنذار مقدم اخلدمة املخالف وإمهاله ) -1
متكني مقدم اخلدمة من اإلفادة أبسباب امتناعه عن معاجلة  ويراعى يف ذلك  ،  سحب االعتماد من مقدم اخلدمة املخالف -2

 . املخالفة
 : التاسعة عشر املادة  

 حة. للمركز يف حال احلاجة إصدار دليل إرشادي يوضح من خالله أحكام الالئ
 : العشرون املادة  

 .وتكون انفذة اعتبارًا من اتريخ اعتمادها الالئحة تسري هذه 

 

 

 

 


