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 الباب األول: التعريفات 

 

 املادة األولى: 

يقصد بالكلمات والعبارات أدناه أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كل منها، واملفرد منها يشمل الجمع   

 السياق خالف ذلك. ما لم يقتض

 املركز السعودي لكفاءة الطاقة.  :املركز

 الئحة ترخيص مدققي الطاقة املستقلين.  الالئحة:

 لجنة مدققي الطاقة املستقلين.  اللجنة: 

مدققي    خدمات   تقديمبشكل كامل أو مؤقت    له  سمحت  ،الطبيعي  للشخص  املركز   يصدرها  رسمية   وثيقة  الترخيص: 

 الطاقة املستقلين داخل اململكة  

 . الترخيصالراغب بالحصول على  الشخص الطبيعي   املتقدم:

 . ترخيصالالحاصل على مدقق الطاقة   املدقق:

 .تدقيق الطاقة لتقديم خدماتمرخصة من قبل املركز أو مؤسسة  تدقيق الطاقة: شركة  مقدم خدمة 

  .أو الكامل لحصول على الترخيص املؤقتل املتقدم  يدفعهمقابل املالي  املقابل املالي: 

 مالك املنشأة الذي يتعاقد مع املدقق لتقديم خدمات تدقيق الطاقة. املستفيد: 

 مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندس ي الطاقة األمريكية.  :(CEA) املعتمد مدقق الطاقة  

 مدير طاقة معتمد من جمعية مهندس ي الطاقة األمريكية. : (CEM) املعتمدمدير الطاقة  

 . أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندس ي الطاقة األمريكية: CMVP)) أخصائي قياس وتحقق معتمد 

 .خدمة تشمل تدقيق استهالك الطاقة باملنشأة لتحديد فرص الوفر بالطاقة خدمات تدقيق الطاقة:

منصة إلكترونية تمكن املدققين من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة األعمال    اإللكترونية: املنصة 

  .بخدمات تدقيق الطاقة والتواصل مع املستفيدين املتعلقة
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 ونطاق تطبيقها  الالئحة  الباب الثاني: أهداف

 

 املادة الثانية: 

تراخيص   منح  إجراءات  تنظيم  إلى  الالئحة  تدقيقتهدف هذه  السكنيو الطاقة   تقديم خدمات  القطاع  في   التدقيق 

 والتجاري لألشخاص الطبيعيين. 

 

 : الثالثة املادة

 .تطبق هذه الالئحة على جميع األشخاص الطبيعيين املرخص لهم بمزاولة نشاط تدقيق الطاقة بشكل مستقل 

 

 هومتطلباتالباب الثالث: أنواع الترخيص 

 

ابعةاملادة   : الر

 ملتقدم الحصول على أحد التراخيص التالية: ا على

وفي حال  كحد أقص ى،    مرتين  تجديده  ويمكن  فقط  واحدة  سنة   ملدة  الترخيص  هذا  يسري :  املؤقت  الترخيص  .1

 . رغبة املدقق باالستمرار يقدم على الترخيص الكامل

   .ملدة ثالث سنوات الترخيص  هذا يسري : الكامل الترخيص  .2

 :الخامسةملادة ا

 للحصول على 
ا

 :أحد التراخيص التاليةيجب على املتقدم استيفاء املتطلبات الالزمة ليكون مؤهال

 : املؤقت الترخيص  .1

 للحصول على الترخيص املؤقت:         
ا

 يجب على املتقدم تحقيق املتطلبات التالية حتى يكون مؤهال

 الوثائق الداعمة  الشروط املتطلبات نوع الترخيص

 مؤقت 

 املؤهالت العلمية 

لهندسة أو أي با البكالوريوس شهادة 

فنية ذات صلة بمجال   دبلوم شهادة 

 كفاءة الطاقة

نسخة معتمدة من 

 الشهادة 

 الشهادات املهنية

 على  
ا

ينبغي أن يكون املتقدم حاصال

 احدى الشهادات التالية:

 (CEAمدقق الطاقة املعتمد )  ●

نسخة من الشهادات  

 املطلوبة
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أخصائي القياس والتحقق   ●

 (CMVPاملعتمد )

 ( CEMمدير الطاقة املعتمد ) ●

الربط مع مقدم خدمة  

 مرخص

ينبغي للمتقدم تحديد مقدم خدمة 

 مرخص للربط معه ملراجعة التقارير. 

وثيقة معتمدة تثبت  

مقدمي الخدمة  مع الربط

 املرخصين من املركز 

 املقابل املالي
يجب على املتقدم سداد املقابل املالي  

 ريال(  500للطلب )

السداد من أحد القنوات 

املركز أو  املعتمدة من 

 تقديم نسخة من الفاتورة 

 

 : الكامل الترخيص  .2

 للحصول على ترخيص كامل:   
ا

 يجب على املتقدم تحقيق املتطلبات التالية حتى يكون مؤهال

 الوثائق الداعمة  الشروط املتطلبات   نوع الترخيص

 الكامل

 املؤهالت العلمية 
 لهندسة أو أي شهادةبا  البكالوريوس  شهادة 

 صلة بمجال كفاءة الطاقة  ذاتفنية    دبلوم
 نسخة معتمدة من الشهادة 

 الشهادات املهنية

ينبغي أن يكون املتقدم حاصل على احدى  

 الشهادات التالية:

 (CEAمدقق الطاقة املعتمد )  ●

أخصائي القياس والتحقق   ●

 (CMVPاملعتمد )

 ( CEMمدير الطاقة املعتمد ) ●

 نسخة من الشهادات املطلوبة

 

 

 مقدم خدمة مرخص الربط مع 
ينبغي للمتقدم تحديد مقدم خدمة 

 مرخص للربط معه ملراجعة التقارير. 

  مع الربطوثيقة معتمدة تثبت 

مقدمي الخدمة املرخصين من  

 املركز

 الخبرة املهنية 

ينبغي أن يكون املتقدم قد سبق له تنفيذ  

تدقيق الطاقة بما ال يقل عن ثالث مرات، 

 ركز  حسب املعايير املعتمدة بامل

تقديم ثالث تقارير معتمدة من  

 مقدمي الخدمة  

 املقابل املالي  
يجب على املتقدم سداد املقابل املالي  

 ريال(  1500للطلب ) 

السداد من أحد القنوات 

املعتمدة من املركز أو تقديم  

 نسخة من الفاتورة 
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 : التزامات املدقق الرابعالباب  

 

 :السادسةاملادة 

 املدقق بما يلي: يلتزم 

   أعماله  ممارسة .1
ا
تعاميم    نصت  ملا  وفقا أو  ملحقات  أو  تعديالت  من  عليها  يرد  قد  وبما  الالئحة  هذه  عليه 

ا إضافية،   .العالقة ذات واللوائح  لألنظمة ووفقا

 .الترخيص سريان فترة خالل الترخيص اشتراطات كافة تحقيق   .2

 .املركز يحددها التي الزمنية الفترة خالل ومالحظاته املركز استفسارات على اإلجابة .3

عليه  .4 وتقع  املركز  من  املعتمد  للنموذج   
ا
ووفقا املركز  طلب  عند  وذلك  أعماله  تفاصيل  يبين  تقرير  إعداد 

  .فيه الواردة البيانات ودقة صحة مسؤولية  

  للمستفيد الالزمة التقارير تقديم .5
ا
 .املركز من املعتمدة الفنية  للمعايير وفقا

 .( يوم30في غضون )أي تقرير يطلبه املركز تقديم  .6

إخطار املركز عند حدوث أي تغييرات في قدرته على تحقيق أّي من اشتراطات الترخيص أثناء فترة سريان  .7

( أيام كحد أقص ى من تاريخ حدوث التغيير، مع االلتزام بتوفير البدائل وفق ذات  5وذلك خالل ) الترخيص، 

 تاريخ حدوثها.يوم من  (30االشتراطات خالل )

 .فقطللمدقق من املنصة اإللكترونية رد الطلب الذي يمن خالل   للمستفيدتقديم خدمات تدقيق الطاقة  .8

 .آٍن واحد الطاقة فيتدقيق  عدم العمل على أكثر من طلب  .9

 . استالمها ( يوم من تاريخ 30معالجة املالحظات والشكاوى التي ترده من املستفيدين والعمل عليها خالل ) .10

 أو انتهاء  ،أو سحبه   ،االمتناع عن ممارسة أي نشاط متعلق بخدمات تدقيق الطاقة عند إيقاف الترخيص  .11

 إلغاءه مع االلتزام بإكمال تنفيذ كافة االلتزامات القائمة.   أو ،سريانه

الخاصة  .12 املعلومات  على سرية  وب الحفاظ  عنها ألي شخص  اإلفصاح  أو  مشاركتها  وعدم  أي  باملستفيدين، 

 . من املستفيد مسبقكتابي وسيلة دون الحصول على إذن 

من الوصول للمستندات أو مواقع املشاريع أو مقرات العمل الواقعة تحت  ي املركز  املدقق تمكين مشرفعلى   .13

 .تصرفه
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 ودراسته    الترخيص طلب تقديم : آليةالخامسالباب  

 

 :السابعةاملادة 

 لــذلــك،  حــاجتــه  عنــد  وتوجيهــه  الترخيص  على الحصـــــــــــــول   إجراءات إكمــال  لغرض  للمتقــدم  الــدعم  بتقــديم  املركز  يقوم

 :التالية املراحل حسب تهودراس الترخيص طلب تقديم آلية وتكون 

 .لكترونيةاإل املنصة  خالل من  التسجيل  نموذج تعبئة .1

 .الترخيص نوع حسب املالي املقابل تسديد .2

   .الترخيص طلب  مراجعة .3

 . املركز من املعتمدة الفنية املعايير   حسب الطلب  تقييم .4

 التالي:اعتماد الطلب باملوافقة أو الرفض على النحو   .5

 الطلب.على الطلب حسب نتيجة تقييم   باملوافقة أو الرفض املركز  املؤقت: يقومالترخيص  . أ 

 وعرضه الطلب تقييم يقوم املركز بالكامل: الترخيص  .ب
ا
    .للموافقة أو الرفض اللجنةعلى فنيا

 .  املركز  من الترخيص  إصدار .6

 
 : الثامنةاملادة 

 . عمل يوم (15) تتجاوز  ال  مدة  خاللوالرد  املكتمل الطلبتقييم ب املركز يقوم

 

  :التاسعة املادة

لغي ال يمكن طلب استعادة  
ُ
املقابل املالي الذي سدد في سبيل الحصول على الترخيص، سواءا ُرفض طلب الترخيص أو أ

 ".املتقدممن قبل  أو ُسحب

 

  :العاشرة املادة

من تاريخ اإلخطار،  عمل  أيام    10مدة ال تتجاوز    بإكمالها خاللفي حال وجود أي نواقص في الطلب سيتم إخطار املتقدم  

 وعلى املتقدم التقدم بطلب جديد. وفي حالة عدم التصحيح عّد الطلب الٍغ 

 

 :عشر الحاديةاملادة 

 تعديل طلب الترخيص الكامل إلى ترخيص مؤقت.   -بحسب ما تقدره-للجنة 
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 وإيقافه  وتجديده وإلغاؤهاستمرار الترخيص :  سالسادالباب  

 

 :عشر  الثانيةاملادة 

)  الالئحة هذه بأحكام االلتزام  املدقق على املادة  عليه  تنص  ما   ذات واللوائح األنظمة وجميع(،  السادسةوبخاصة 

 .الترخيص أو إلغاء إليقافة  عرض يصبح ال  حتى العالقة

 

 عشر:   الثالثةاملادة 

 ( يوم30بمدة ال تقل عن )  انتهائه   تاريخ   تجديد الترخيص قبل طلب    املدققيجب على  
ا
   وذلك  ا

ا
الترخيص    النتهاء  تفاديا

 قبول الطلب بناءا على اآلتي: مويت ،املتعلقة بالعمل برخصة منتهية الصالحية  اإلجراءاتوتطبيق 

 صحة التقارير التي قدمها خالل فترة سريان الترخيص.  ●

 بكافة متطلبات واشتراطات الترخيص.  التزامه ●

 إيقاف الترخيص خالل السنة السابقة لتقديم الطلب.  توجب ملخالفة  عدم ارتكابه ●

 تقديم تقرير تفصيلي في حال تم طلبه من املركز.  ●

 

 

ابعةاملادة   :عشر  الر

 الترخيص بناءا على طلب املدقق ويراعى قبل ذلك قيامه بتنفيذ كافة التزاماته القائمة.  يلغى  
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 الباب السابع: اإلشراف واملتابعة

 

 :عشر  الخامسةاملادة 

 ، اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية:  -في سبيل اإلشراف ومتابعة أعمال املدقق-للمركز 

 املدقق. ما يلزم للتحقق من صحة البيانات املقدمة والتقارير املعدة من قبل   بكل القيام .1

 طلب أي مستندات متعلقة باملدقق وأعماله أثناء فترة سريان أو انتهاء الترخيص.   .2

 . فيما له عالقة بأعمال املدقق التنسيق واملتابعة مع الجهات ذات العالقة .3

اإلشراف  الالئحة  هذه أحكام تنفيذ لضمان اإلشرافي بالدور  القيام .4 يتولون  أشخاص  تعيين  ذلك  في  بما   ،

  املدقق، وللمركز االستعانة بالجهات الحكومية أو الخاصة لتنفيذ ذلك.ومتابعة أعمال  

 أو بموجب الالئحة لهم    رخصامل غير  ممارسات عن البالغات استقبال  خاللها من يتم  تواصل  قنوات  إنشاء .5

 .الالئحة هذه  أحكام حسب له املرخص املدقق مخالفة

 ( يوم. 180العمل ملدة )للمركز اتخاذ اإلجراء املناسب عند توقف املدقق عن  .6

 

 :عشر  السادسةاملادة 

للمركز التنسيق مع    ؛في حال تم رصد أي مخالفة أو إخالل لهذه الالئحة أو بأيًّ من األنظمة واللوائح ذات العالقة 

 اإلجراءات التالية: أي من  الجهات املعنية التخاذ 

 ملعالجة املخالفة. ( يوم من تاريخ إبالغه 30إنذار املدقق املخالف وإمهاله ) .1

 ملدة ال تزيد عن )الإيقاف   .2
ا
 ( يوم.180ترخيص املخالف مؤقتا

 .ترخيص املخالف، مع األخذ بعين االعتبار توضيح املدقق سبب امتناعه عن معالجة املخالفةالسحب  .3

 . إزالة املدقق املخالف من قائمة املدققين لدى املركز .4
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 لباب الثامن: أحكام ختاميةا

 

 :عشر السابعةاملادة 

املنصة   خالل  من  خدماتهم  تقديم  املدققين  املنصة  و فقط،    اإللكترونيةعلى  إطار  خارج  مقدمة  خدمات  أي  عد 
ُ
ت

 .لالئحة ةمخالفاإللكترونية 

 

 

 

 :الثامنة عشراملادة 

    .همبادلته، أو نقل أو  ،تأجيرهلغيره، أو ، أو منحه ترخيصهال يحق للمدقق التنازل عن 

 

 : التاسعة عشراملادة 

 عن أي انتهاكات أو أضرار ناتجة عن 
ا
 ، بما في ذلك:املدقق لن يكون املركز بأي حال من األحوال مسؤوال

 .عدم تلبية معايير الجودة أثناء تقديم خدمات تدقيق الطاقة ●

 أي انتهاك لاللتزامات أو الشروط الوارد ذكرها في العقد بين املدقق واملستفيد.  ●

 أضرار متعلقة بممتلكات املستفيدين. أي   ●

 .أي معلومات غير دقيقة أو مضللة تقدم للمستفيد ●

 

 


