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مقدمة:

لتلبية  الخدمة  مستوى  اتقاقيات  أهمية  على  الضوء  بإلقاء  التدريبي  البرنامج  يقوم 
احتياجات الشركات التي تعتمد على الترتيبات المتعلقة بالشراكة طويلة األجل المرتبطة 
بمقدم الخدمة الخارجي، وذلك لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة، ومن ثم، تحتاج 
تلك العالقات المؤسسية إلى معرفة كيفية عمل هذه الشراكة إلى جانب كيفية التصدي 

ألي من المشكالت التي تواجهها.

تقوم اتفاقيات مستوى الخدمة بتأسيس منهجية القياس الداعمة لجودة أداء الخدمة والتي 
تعد بمثابة عقد قانوني بين مقدم الخدمة والعميل، أو باعتبارها اتفاقية رسمية بين األقسام 
الداخلية للشركات حيث توفر الخدمات المؤسسية للعميل الداخلي، لذا يتعين على جميع 
المتضمنة في مجال عقود  القضايا والعمليات  تفهم  الخدمات  تقديم  العاملين في مجال 

الخدمات.

اهداف البرنامج:

	w تخطيط وصياغة مجموعة من اتفاقيات مستوى الخدمة وبناء ومراقبة
المفاوضات والنزاعات

	wتوضيح كيفية إدراج جودة اتفاقيات مستوى الخدمة ضمن عمليات الشراء
	wالتفاوض بشأن اتفاقيات مستوى الخدمة مع المورد الداخلي والخارجي
	wتوثيق النتائج المالئمة للجودة المتعلقة بالمتعاقدين
	wتقييم النتائج المحتملة من األطر البديلة ألداء الخدمة

الفئات المستهدفة:

	wالمستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
	wالمحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية
	w مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات

المختلفة
	wأعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها
	wاعضاء ادارات المشتريات واالحتياجات وادارة الموارد
	w المختصون باإلشراف على تنفيذ العقود وطرح المناقصات بإدارات

المشروعات
	wمدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة
	wأعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها
	w القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة

الجنسيات
	wالقائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة
	wأعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها
	w المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض

المنازعات الناشئة عنها
	w القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات

األخرى

المحتويات الرئيسية

العقود واالتفاقيات المحلية والدولية:

	wأسس العقد واالتفاق
	wاختيار القالب المالئم للعقد
	wالشروط العقدية الصريحة والضمنية
	wالشروط العقدية الرئيسية والثانوية
	wالمنظمات الدولية المتخصصة في مجال العقود

أنواع الرشوط االتفاقية والقانونية:

	wالشروط القانونية
	wTerms & Conditions البنود والشروط
	wWarranty الضمانات
	wRepresentations التعهدات السابقة
	wOrders األوامر

أصول الصياغة القانونية للعقود واالتفاقات:

	wبناء الجملة القانونية
	wالفعل والفاعل القانوني
	wالحالة أو الفرض والحكم
	wالصيغ اآلمرة في الصياغة
	wتدريب عملي على االسس القانونية للصياغة

إتفاقات مستوى اخلدمة:

	wماهية اتفاقيات مستوى الخدمة
	wاتفاقات مستوى التشغيل
	wالبيانات الموجزة لالهداف
	wمحتويات اتفاقيات مستوى الخدمة
	wالتدريب العملي على اتفاقيات مستوى الخدمة



نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)® )SLAs( التــاريــخ :........................)اتفاقيات مستوى الخدمة

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


