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اتفاقيات مستوى الخدمة
التخطيط والتفاوض وادارة عقود األداء عالية الجودة



فكرة البرنامج

يساعدك  سوف   GLOMACS من  المقدم  التدريبي  البرنامج  هذا 
الخدمة  مستوى  اتفاقيات  وإعـــداد  التخطيط  أهمية  فهم  على 
للعقود  المختلفة  األنواع  شرح  يتم  سوف  لذلك  باألضافة   .)SLAs(
على  يساعد  مما  الخدمة  مستوى  اتفاقيات  من  يصاحبها  ومــا 
اتفاقيات  فوجود  العقد.  بنود  تنفيذ  أثناء  المشاكل  بعض  تجنب 
على  يساعد  صحيحًا  ــداداً  ــ إعـ ــدة  ــع ُم  )SLAs( خــدمــة  مستوى 
لتحسين  وأدوات  معايير  تضمن  تم  إذا  خصوصًا  األداء  تحسين 
بطاقات  استخدام  يمكن  حيث  االتــفــاقــيــات.  تلك  داخــل  األداء 
التنفيذ. أداء  لقياس   )Balanced Score Cards( المتوازن  األداء 

يُــِمــُدَك  ســوف   GLOMACS من  المقدم  التدريبي  البرنامج  هــذا 
مستوى  اتــفــاقــيــات  ــداد  ــ ألع العملية  والــمــمــارســات  ــاألدوات  ــ بـ
المهم  ــن  م الــحــالــي  التنافسي  الــمــنــاخ  ــي  ف مــتــطــورة.  خــدمــة 
التي  األنــشــطــة  وخــصــوصــًا  للعقود  فعالة  ــأدارة  ــ ب تــقــوم  أن  ــدا  ج
مثل:   )Outsourcing( خارجية  لمصادر  تنفيذها  أســنــاد  يتم 
المنشآت. وأدارة  الصيانة  العمليات،  المعلومات،  تكنولوجيا 

الكفاءة  عالية  كوسيلة  تطبيقها  يتم  الخدمة  مستوى  اتفاقيات 
والمستخدم  الخدمة  مقدم  بين  العالقة  في  والتحكم  اإلدارة  في 
النهائي داخليًا وخارجيًا. تلك االتفاقيات تساعد على تشكيل توقعات 
األداء.  مؤشرات  وتوفير  للمسئوليات  محددات  ووضع  الطرفين 
إعداد وإدارة اتفاقيات رسمية مع موردي المعدات وخدمات الصيانة؛ 
المؤسسة. واحتياجات  العمل  لمتطلبات  كاماًل  فهمًا  يتطلب 

أهداف البرنامج

هذا برنامج تدريبي من برامج GLOMACS التفاعلية وسوف يُِمُدَك 
أن  يجب  ــاذا  وم الخدمة  مستوى  اتفاقيات  عن  تفصيلية  بنظرة 
الــدورة  هــذه  نطاقها.  عن  يخرج  ــاذا  وم االتفاقيات  تلك  تتضمنه 
الخاصة  األخطاء  وبعض  فوائد  على  الضوء  تلقي  سوف  التدريبية 
األخطاء. لتفادي  البديلة  والــطــرق  الخدمة،  مستوى  باتفاقيات 

طريقة التدريب

تنفيذه  يتم  سوف   GLOMACS من  المقدم  التدريبي  البرنامج  هذا 
المادة  لشرح  محاضرات  متضمنًا  العمل  ورش  مبادئ  باستخدام 
العلمية باألضافة إلى أنشطة تفاعلية متعددة. النقاشات سوف تلقي 
وتكنولوجيا  الصيانة  العمليات،  مثل:  مختلفة  مجاالت  على  الضوء 

المعلومات

أثر التدريب على المؤسسة

التأكيد على االستفادة الكاملة للمؤسسة من اتفاقيات 	 
مستوى الخدمة

المساعدة على التحسين، التفاوض وتنفيذ اتفاقيات مستوى 	 
خدمة أفضل

تجُنب المشاكل المحتملة في إعداد وتوطيد اتفاقيات مستوى 	 
خدمة

مساعدة المؤسسة على توفير الوقت، الجهد واألموال 	 
المترتبين على عدم وجود توزيع واضح للمسئوليات واألدوار 

بين أطراف التعاقد.

أثر التدريب على المتدرب

ترتفع  سوف   GLOMACS من  المقدم  التدريبي  البرنامج  هذا  بحضور 
مستوى  اتفاقيات  ومتابعة  وأدارة  التخطيط  في  المتدربين  مهارات 
الخدمة مما سوف يكون له أثر إيجابي على أدائهم وتقدمهم الوظيفي.

المتدربين سوف يتعلموا التالي:

فهم االعتبارات األساسية لالستعانة متعهدين خارجيين 	 
)Outsourcing(

تعلم المميزات، المهام والفوائد من استخدام عقود قائمة 	 
على العالقات؛

فهم األنواع المختلفة للعقود ومتى وكيف يتم استخدامها؛	 
فهم أساسيات اتفاقيات مستوى الخدمة؛	 
تعلم كيفية تحديد وتعريف مستوى الخدمة؛	 
فهم كيفية متابعة أداء المقاول/المورد وربط األداء بالجزاءات 	 

والمكافآت؛
تعلم كيفية األعداد والتفاوض للعقود؛	 
معرفة بعض النصائح الخاصة بالتفاوض؛	 
تعلم كيفية أدارة اتفاقيات مستوى الخدمة أثناء مدة التعاقد.	 

لمن هذا البرنامج

لكل  فائدة  يَُقِدم   GLOMACS من  المقدم  التدريبي  البرنامج  هذا 
للعقود  ــداد  واإلع التفاوض  عن  المسئولين  واألشخاص  الموظفين 

وأدارة العالقات مع الموردين الداخليين والخارجيين.

ِفَرق العمل المنوطة بتأسيس اتفاقيات مستوى الخدمة سوف يجدوا 
فائدة عظيمة من هذا البرنامج.
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اليوم األول

إسناد األعمال لجهات خارجية

مقدمة البرنامج التدريبي	 
أدارة األصول	 
اعتبارات مهمة في إسناد األعمال لجهات خارجية 	 

)Outsourcing(
النماذج المختلفة للتعهدات الخارجية	 

اليوم الثاني

العناصر األساسية التفاقية مستوى الخدمة

األنواع المختلفة للعقود	 
العقود القائمة على العالقات بين أطرافها	 
ما هي اتفاقية مستوى الخدمة؟	 
األطراف المشاركة	 
تقييم مستويات الخدمة	 
تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لكل األطراف 	 

المشاركة
استخدام بطاقات األداء المتوازن	 
كيفية ربط األداء بالجزاءات والمكافآت	 
هل اتفاقية مستوى الخدمة هي الحل األنسب؟	 
أدارة الموردين	 

اليوم الثالث

إعداد اتفاقية مستوى الخدمة

دورة التعاقد	 
عملية تقديم العطاءات	 
تحديد تكلفة الخدمة	 

تيار المقاول ال	 
كتابة اتفاقية مستوى الخدمة	 
مراجعة مسودة اتفاقية مستوى الخدمة	 
تنفيذ أدارة العقود والتوري	 

اليوم الرابع

التـــفــــــــــاوض

أهمية تشكيل التوّقعات	 
تحديد أهداف التفاوض	 
بعض النصائح الخاصة بالتفاوض	 

اليوم الخامس

ورشة عمل نهائية

أعداد اتفاقية مستوى الخدمة بطريقة تفاعلية	 
مراجعة	 

محاور البرنامج التدريبي
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TERMS AND CONDITIONS
• Fees – Each fee is inclusive of Documentation, Lunch and refreshments served during the entire seminar.
• Mode of Payment – The delegate has the option to pay the course fee directly or request to send an invoice to his/her company/sponsor. 

Credit card and cheque payments are both acceptable.
• Cancellation / Substitution – Request for seminar cancellation must be made in writing & received three (3) weeks prior to the seminar date.  A US$ 250.00 processing fee will be charged per delegate for each 

cancellation. Thereafter, we regret that we are unable to refund any fees due, although in such cases we would be happy to welcome a colleague who would substitute for you.
• Hotel Accommodation – is not included in the course fee. A reduced corporate rate and a limited number of rooms may be available for attendees wishing to stay at the hotel venue. Requests for hotel 

reservations should be made at least three (3) weeks prior to the commencement of the programme. All hotel accommodation is strictly subject to availability and terms and conditions imposed by the hotel 
will apply.

• Attendance Certificate – a certificate of attendance will only be awarded to those delegates who successfully completed/attended the entire programme including the awarding of applicable Continuing 
Professional Education Units/Hours.

• Force Majeure – any circumstances beyond the control of the Company may necessitate postponement, change of seminar venue or substitution of assigned Instructor. The Company reserves the right to 
exercise this clause and implement such amendments.

• Fair Access / Equal Opportunities – In the provision of its services as a world-class Training Provider, the Company is committed to provide fair access / equal opportunities throughout the delivery of its 
courses and assessment leading to the completion of training programmes, or 3rd party qualifications/certifications.

طرق الدفع 
Glomacsشيك باسم c                   الرجاء ارسال الفاتورة لي  c            الرجاء ارسال الفاتورة الي الشركة  c

الشهادات
 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

اربع طرق للتسجيل
À +971 (04) 425 0700 @ +971 (04) 425 0701 Á info@glomacs.com < www.glomacs.com

اسـتمارة الـحجز 
أسـم المشـــــارك : ......................................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

المخول بالتسجل
إسـم الشخص المخول بالتسجل:......................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.....................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ..........................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: ..........................

P.O. Box 74653 Dubai, U.A.E.
T: +971 (04) 425 0700    |    F: +971 (04) 425 0701
E: info@glomacs.com     |    W: www.glomacs.com

Connect with
Us On LinkedIn

Scan the QR Code* to visit and
connect to our LinkedIn profile.

*Requires QR code reader/scanner application
to be installed on your smartphone.
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