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Partnering Excellence

Quantum Global Solutions is one of the premier international contractual, 
commercial and forensic planning consultancies. Quantum focuses on assisting 
their clients to successfully manage construction and engineering programmes 
and projects, as well as analysing and resolving the problems that are inherent 
in the construction industry.

As a provider of professional management consultancy services, Quantum meets 
the specific business objectives of each client by delivering bespoke solutions for 
every challenge.

Quantum also understands the need to combine in-depth industry knowledge 
and experience with strong contractual and commercial skills to effectively 
manage projects from inception through to handover. To ensure Quantum’s 
professional team provide the highest level of consultancy services the company 
is guided by the principles and practices of leading industry associations including:

• RICS – Royal Institute of Chartered Surveyors.

• CIA – Chartered Institute of Arbitrators.

• ICE – Institute of Civil Engineers.

• CIOB – Chartered Institute of Building.

• SCL – Society of Construction Law.

• AIPN – Association of International Petroleum Negotiators.

• Institute of Arbitrators.

• Australian Institute of Quantity Surveyors.

• Institute of Arbitrators and Mediators of Australia.

Quality Philosophy

Our clients are experts in their field; managing the construction of prestigious 
projects throughout the Gulf and globally, and their focus is on quality and safely 
delivering these projects on time. Partnering with Quantum allows our clients to 
manage their projects whilst we look after their profits.

With an emphasis on quality of service, Quantum is also recognised for its 
professional “can do” attitude and a corporate philosophy built on seven key pillars:

• Vision – to be the leading management consultancy dedicated to serving the 
interests of the construction and engineering industries.

• Excellence – not a skill but an attitude.

• Customer focus – a commitment to exceed our clients’ expectations.

• Integrity – integrity is a mainstay of our business operations.

• Innovation – our innovative and solutions-based approach is integral to 
our business philosophy.

• Solution-based creativity  – utilising creative approaches to proactively find 
resolutions amicably.

• Quantum family – a results-based team of like minded professionals who are 
committed to their clients and who want to develop their careers.

QUALITY PHILOSOPHYPARTNERING EXCELLENCE



As a provider of professional management consultancy services, Quantum meets 
the specific business objectives of each client by delivering bespoke solutions for 
each and every challenge.

QUANTUM SERVICES

Contractual and Commercial Services

Forensic Planning

Commercial Claims

Dispute Resolution

Quantum Media Production

Training



Quantum recognises that complex construction projects require professional 
contractual and commercial services to effectively manage risks and ensure 
the successful completion of multifaceted construction and engineering 
projects from inception to completion.

Partnering with Quantum allows our clients to manage their projects whilst 
we look after their profits.
 
• We listen to our client’s project team.

• We work alongside and with our client’s site team.

• We continually provide feedback and updates to our clients.
           
 Typical ‘cradle to grave support’ services provided:
 
• Tender period – strategic reviews, risk analysis.

• Contract Award – contract reviews, strategy recommendations, workshops 
with project team and setting systems to manage contractual and 
commercial issues.

• Construction period – regular monitoring, correspondence and notices 
support, change evaluation; entitlement submissions for time and cost.

• Project close out and handover – final account support with client 
and subcontractors.

CONTRACTUAL AND COMMERCIAL SERVICES

Quantum appreciates the importance of accurate 
detailed planning.

As projects continue to increase in size and complexity 
with accelerated programmes for delivery – it is crucial 
to establish a workable programme from the outset that 
recognises contractor, client and engineer obligations and 
is correctly linked to react to change.
 
Client requirements are increasingly demanding with 
greater levels of detail in the planning resulting in massive 
programmes with very large numbers of activities.
 
These programmes are a tool and require managing and 
updating as the project progresses from award through 
construction and handover.
 
We understand the requirement for accurate planning:

• We support our clients as experts in their field to plan 
their projects successfully.

• We manage the programme incorporating change and 
unexpected events.

• We use the programme as a clear and compelling tool 
to demonstrate the impact of change in relation to 
time and effect on subsequent activities.

Typical services provided:
 
• Tender period – understanding scope and developing 

the tender programme.

• Contract award – preparation and support to secure 
timely approval of the baseline programme which 
includes contractor, client and engineer obligations 

• and is correctly linked to react to change.

• Construction period – maintain progress updates.

• Change management – determine impact of change to 
support time and cost entitlement submissions clearly 
demonstrating impact on subsequent activities and 
project completion date:

• Maintain as-built updates.
• Extension of Time submissions.
• Recovery / acceleration programmes.

• Project close out and handover – as-built programme.

FORENSIC PLANNING



Quantum recognises that projects continue to increase 
in size and complexity and construction is a dynamic 
process where change is inevitable. It is how change is 
managed that can cause problems leading to disputes 
on projects.
 
Quantum takes a proactive and hands on approach in 
managing change with the goal to reach an amicable 
resolution without the need to resort to a formal 
dispute process.
 
Since change normally results in additional time and 
cost and this needs to be presented in a clear and 
concise manner at the time the change is instructed 
or identified, rather than after the event to allow the 
parties to mutually agree the quantum of time and cost.
 
Quantum prefers to use the term ‘Entitlement’ as 
opposed to ‘Claim’.
 
• We embrace this entitlement.

• We prepare clear and concise entitlement 
submissions clearly demonstrating contractual 
merit including direct and indirect impact and 
maximising entitlement to time and cost.

• We recommend the use of high end multi-media 
presentations to demonstrate our client’s position 
in a clear and compelling manner enabling a 
full understanding triggering negotiations for an 
amicable settlement.

• We work with our clients to reach agreement on 
the quantum of change.

 
Typical services provided:
 
• Scope change identification.

• Issuance of notices.

• Scope change evaluation – time and cost

• Preparation of entitlement submissions including 
but not limited to:

• Variations and change orders.
• Extension of Time submissions.
• Delay only and prolongation costs.
• Delay and disruption entitlement 

submissions including loss 
and expense.

• Disruption only entitlement 
submissions.

• Contractual dispute and opinion.
• Position and strategy documents.

COMMERCIAL CLAIMS

Quantum believes in amicable resolution of issues.
 
In our experience the vast majority of issues can be settled through a proactive 
alternative dispute resolution process.
 
The ability through multi-media to convey complex engineering and construction 
issues, combined with the market know-how, have been a significant factor in 
settlement of disputes through alternative resolution forums.
 
However, there are cases where the parties cannot reach an amicable resolution 
and the formal dispute process has to be followed to secure a fair and reasonable 
settlement for time and cost entitlement issues.
 
• We provide clear, comprehensive and compelling entitlement submissions to 

support the formal dispute process.

• We work in partnership with our client’s legal team.

• We prepare rebuttals for counter claims.

• We recommend the use of high end multi-media presentations to
demonstrate our client’s entitlement which is of particular benefit for
non-technical third parties to understand often technical and complex
engineering issues.

• We support the full process through to final resolution.

DISPUTE RESOLUTION



Quantum appreciates that a picture tells a thousand 
words and that 90% of information transmitted to the 
brain is visual.

Our brains process visuals 60,000 times faster than text.

Whether bidding for a project or endeavouring to resolve 
a contractual dispute, it is imperative that the scope for 
misinterpretation and ambiguity is minimised. Quantum 
uses high end multi-media presentations to demonstrate 
their client’s position in a clear and compelling manner 
enabling a full understanding triggering negotiations for 
an amicable settlement.

QUANTUM MEDIA PRODUCTION

This is particularly important in a construction or 
engineering environment where situations are often 
technically complex, and have the added dimension of 
events occurring in various sequences and over periods of 
time. It is vital that information is conveyed in a manner as
to reduce the risk that one party will not fully understand 
the other party’s argument or point of view.

• We believe in visualisation.

• We focus on clarity of message.

• We want to get our message across and allow people to 
understand and appreciate the issues we are facing and 
the consequences.

• All complex information can in one way or another be 
distilled into a graphical format.

Quantum is strongly committed to sharing our knowledge 
and experience with our clients to promote a non-adversarial 
approach to construction projects.

The Quantum team have extensive experience in the 
construction industry on a wide range of projects with 
the key focus on managing contractual, commercial and 
planning issues and ensuring our clients not only complete 
their projects on safely and on time but also securing 
their profits.

Quantum partners with our clients providing on-the-job 
training for their contractual, commercial and planning team 
by working together through issues and sharing knowledge 
and lessons learned.

• We believe in sharing knowledge and experience.

• We focus on collaboration.

• People construct projects – we train your people for 
the next project.

• Your graduate employees are your managers of the 
future – we give them the contractual and commercial 
skills to succeed.

In addition,  Quantum can provide tailor-made training 
seminars for our clients including the following:
 
• Commercial management.

• Contracts management.

• Planning training.

• Forensic planning.

• Management of change.

• Entitlement submissions.

• Writing and presentation skills.

• Dispute resolution.

Quantum regularly presents at industry conferences and 
gatherings plus co-hosts ‘Claims Class’ training seminars.

TRAINING



Quantum Global Solutions has the ability to service clients with 
projects located regionally and globally.  Its strategically located 
offices cover seven specific geographical regions.

QUANTUM LOCATIONS



What do our Clients do?
 

Infrastructure

Throughout the the world a continued period of massive expansion is underway 
with significant investment in all areas of civil engineering, building and 

construction. Quantum understands that our lives depend on safe and 
reliable infrastructure including access to energy, water, communication 
and transportation and that infrastructure is a strategic asset for future 
growth and economic development and provides solid foundations for 

communities and enables commerce.

Railway

Rail networks provide the link for safe, efficient and cost effective transportation 
of goods, people and services. Quantum understands that the global rail sector 

is set for massive growth over the coming years, and that this expansion will 
further open up the opportunity to integrate communities and nations 

enabling commerce, growth and improved communication.

What Quantum do?
 

Oil and Gas

Throughout the world the success, and continued economic growth, of many 
countries is supported by the revenue generated  through the production and 
sales of energy reserves; particularly oil and gas. These complex and challenging 
industrial facilities and infrastructure projects require specialist knowledge and 
understanding to ensure safe and reliable production and delivery.

QUANTUM SECTORS

Mechanical and Electrical

Quantum understands that our lives depend on safe and reliable infrastructure 
including access to energy and water. While mechanical and electrical works 
are generally very complex and unseen in the finished project, they do have a 
direct impact on the success of any project and the long-term continued facility 
operation. However, these services are understood by very few.

Quantum employ experienced professionals with a wealth of knowledge of 
mechanical and electrical services.

Throughout the Gulf and globally our clients focus is on 
quality and safely delivering their construction projects 
on time.

• Civil engineering is defined by Thomas Telford,  the first 
president of the Institution of Civil Engineers, as ‘the art 
of directing the great sources of power in nature for the 
use and convenience of man.’

• Construction is defined as ‘the art and science to form 
material or immaterial objects, systems or organisations. 

• Building is defined as ‘the process or business of 
constructing something.’

Quantum provides specialist contractual, commercial and forensic planning 
services across the full spectrum of the civil engineering, construction and building 
industry in a variety of sectors including infrastructure, railways, commercial 
developments, oil and gas, mechanical and electrical, IT and telecoms, aviation, 
marine and health and education projects.



Health and Education

Globally, world class education and healthcare are the primary building blocks of 
life.  Strong educational foundations are fundamental to the continued growth and 
development of modern knowledge-based economies enabling people of all ages 
to effectively contribute to their future.  In addition, the development of new 
world-class healthcare facilities also provides patients with a ground-breaking 
level of service in innovative and ultramodern facilities designed to 
promote healing.

Marine

The sea remains the primary gateway for international transfer of materials 
between nations and continents and modern marine facilities are the key to 
successful development and growth. Marine projects by their very nature 
are uniquely complex and challenging and require specialist knowledge and 
understanding to ensure safe and reliable construction and maintenance.

IT and Telecoms

Communication is the activity of conveying information through the exchange 
of ideas. This is the most rapidly developing and dynamic area of construction 

projects with the continued desire for faster, reliable and more efficient 
communication. With communication now immediate, immersive and all 

encompassing Quantum understands that this is critical to business and 
our way of life today and for the future.

Aviation

The world is getting smaller and travel between continents is part of our daily 
lives. There continues to be rapid growth in the aviation industry and 

associated infrastructure, which is expected to continue.

Commercial Developments

Commerce is the whole system of an economy that constitutes an environment 
for business. The continued growth and development throughout the world 

requires a significant focus on commercial development projects.

QUANTUM SECTORS



The Quantum family is a fundamental cornerstone in how we operate.
Our high calibre employees are the key to both our success and the 
high level of professional service we deliver to our clients.

We also recognise the wider Quantum family including spouses 
and children and make every effort to get together and celebrate 
the successes and achievements of our company in supporting our 
company’s ongoing development and growth.

QUANTUM FAMILY



Quantum Global Solutions
950 Ibn Seena Street
Al Muntazah
PO Box 22521
Doha, Qatar 

T:   +974 4431 2826
F:   +974 4431 2608
E:   info@qgs.global
W:  www.qgs.global

كوانتوم للحلول العالمية
شارع إبن سينا 950

المنتزه
ص ب 22521
 الدوحة – قطر

  هـ : 2826 4431 974+
  ف: 2608 4431 974+

info@qgs.global :البريد اإللكتروني
www.qgs.global :الموقع اإللكتروني



 تمثل أسرة كوانتم ركيزة أساسية ألسلوب عملنا، فموظفونا بكفاءاتهم العالية هم مفتاح
.نجاحنا والخدمة المهنية رفيعة المستوى التي نقدمها لعمالئنا

 ونحن أيضاً نهتم بأسرة كوانتوم الواسعة، تشمل األزواج  واألوالد ونبذل كل الجهد لنجتمع
.و نحتفل بنجاحات وإنجازات الشركة معاً، في دعم التطوير والنمو المستمر لشركتنا

QUANTUM FAMILY أسرة كوانتم



الصحة والتعليم

 عالمياً، التعليم والرعاية الصحية  على مستوى عالي هي  اللبنات األساسية للحياة.  فالتعليم
 أساس قوي للتنمية المستمرة كاقتصاد حديث قائم على المعرفة، مما يمكن البشر من جميع

 األعمار المساهمة  بمستقبلهم. باإلضافة إلى ذلك، فإن تطوير المرافق الجديدة الخاصة
 بالرعاية الصحية على مستوى عالمي توفر أيضاً للمرضى  بخدمات متطورة  من خالل

.مرافق ابتكارية عصرية فائقة التطور خصيصاً لتعزيز الشفاء

المشاريع البحرية

 يظل البحر البوابة الرئيسة للنقل الدولي للمواد بين الدول والقارات، وتعد المرافق البحرية
 الحديثة مفتاح نجاح التنمية والنمو، وتتسم المشاريع البحرية بطبيعتها المعقدة والصعبة،

 .وتتطلب معرفة وفهماً تخصصيين لضمان سالمة واعتمادية اإلنشاء والصيانة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية

 االتصال هو نشاط نقل المعلومات من خالل تبادل األفكار، وهذا هو أسرع مجاالت
 المشاريع اإلنشائية تطوراً وديناميكيةً مع الرغبة المستمرة في تعزيز سرعة واعتمادية
 وكفاءة االتصال، ومع ما يتسم به االتصال حالياً من طابع فوري وشامل كوسيلة تكنولوجية
.تستأثر باالهتمام، تدرك كوانتم أهميته بالنسبة لألعمال وألسلوب حياتنا اليوم ومستقبالً

الطيران

 يزداد العالم قُرباً وأصبح السفر بين القارات جزًء من حياتنا اليومية، وهناك نمو سريع في
.صناعة الطيران والبنية التحتية المرتبطة بها، التي من المتوقع ان تستمر

مشاريع التطوير التجارية

  تمثل التجارة نظاماً كامالً القتصاد يشكل بيئة لألعمال، ويتطلب النمو والتنمية المستمرين
في جميع أنحاء العالم تركيزاً كبيراً على مشاريع التطوير التجاري

قطاعات كوانتم



ما الذي تقوم به كوانتم؟
 

 تقدم كوانتم الخدمات التخصصية للتخطيط التعاقدي والتجاري والتخصصي بجميع مجاالت
 الهندسة المدنية وصناعة اإلنشاءات والبناء، في العديد من القطاعات المختلفة من بينها
 مشاريع البنية التحتية، والسكك الحديدية، ومشاريع التطوير التجارية، ومشاريع النفط

 والغاز، واألعمال الميكانيكية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية
.والالسلكية، والطيران، والصحة، والتعليم

النفط والغاز

 يشهد العالم نجاحاً ونمواً مستمراً تدعمهما عائدات إنتاج وبيع احتياطي الطاقة خاصةً النفط
 والغاز، وتتطلب هذه المرافق الصناعية ومشاريع البنية التحتية المعقدة بما تطرحه من

 .تحديات معرفة وفهما تخصصيين لضمان اإلنتاج والتسليم اآلمن والموثوق

األعمال الميكانيكية والكهربائية

 تدرك كوانتم أن حياتنا تعتمد على سالمة واعتمادية البنية التحتية بما في ذلك الوصول إلى
 الطاقة والماء، وفي حين تتسم األعمال الميكانيكية والكهربائية بشكل عام بالتعقيد الشديد
 وبعدم الرؤية الواضحة للمنتج النهائي، فإنها تؤثر بالفعل وبشكل مباشر على نجاح أي

 مشروع واستمرار تشغيل المرافق على المدى الطويل، إال أن قليلين فقط هم من يفهمون
 هذه الخدمات. توظف كوانتوم الخبراء المهنيين ذوي المعرفة بالخدمات الميكانيكية

 والكهربائية

 ما هو عمل عمالئنا؟
 

 يركز عمالؤنا في جميع أنحاء منطقة الخليج وعالمياً على الجودة
..والتسليم اآلمن لمشاريعهم اإلنشائية في المواعيد المحددة

البنية التحتية

 يشهد العالم فترة مستمرة من التوسع الهائل واالستثمارات الكبيرة في جميع مجاالت 
 الهندسة المدنية والبناء واإلنشاءات، وتدرك كوانتم أن حياتنا تعتمد على سالمة واعتمادية
 البنية التحتية بما في ذلك الوصول إلى الطاقة والماء واالتصاالت والنقل، وأن البنية
 التحتية تمثل أصال استراتيجيا للنمو والتنمية االقتصادية المستقبليين، وأنها توفر أسساً
.متينة للمجتمعات وتمكين التجارة

السكك الحديدية

 توفر السكك الحديدية وسيلة لنقل البضائع والبشر والخدمات بأسلوب يتسم بالسالمة
 والكفاءة وفاعلية التكلفة، وتدرك كوانتم أن قطاع السكك الحديدية العالمية مستعد لنمو
 هائل خالل السنوات المقبلة، وأن هذا التوسع سوف يتيح المزيد من الفرص لتكامل
.المجتمعات والدول مما يسهم في تمكين التجارة والنمو وتطوير االتصال

ف توماس تلفورد، أول رئيس لمعهد المهندسين  يُعرِّ
 المدنيين، الهندسة المدنية بأنها “فن توجيه مصادر القوة

’..“الكبيرة بالطبيعة الستخدام اإلنسان وراحته

 يُعرَّف اإلنشاء بأنه “فن وعلم تكوين أشياء أو نظم أو 
“منظمات مادية أو غير مادية

ف البناء بأنه “عملية أو أعمال إنشاء شيء ما  ’.“يُعرَّ

QUANTUM SECTORSقطاعات كوانتم

•

•

•



 كوانتوم للحلول العالمية، لديها القدرة على خدمة العمالء في المشاريع 
 اإلقليمية و العالمية . تغطي مكاتبها الموجودة استراتيجياً سبع مناطق
جغرافية   مميزة

أماكن عمل كوانتم



QUANTUM MEDIA PRODUCTIONS

 تلتزم كوانتم بشدة بتبادل ما لدينا من معرفة وخبرة مع عمالئنا لدعم
النهج غير العدائي بالمشاريع اإلنشائية

 
 ويمتلك فريق العمل في كوانتم خبرة واسعة في صناعة اإلنشاءات

 وعلى نطاق واسع من المشاريع، مع التركيز بشكل رئيس على إدارة
 األمور التعاقدية والتجارية والتخطيطية والتأكد من عدم اقتصار

 عمالئنا على إتمام مشاريعهم بشكل آمن وفي المواعيد المحددة بل
وأيضاً ضمان أرباحهم

 
 وتشارك كوانتم عمالءنا من خالل تقديم التدريب العملي المباشر

 لفرق عملها التعاقدية والتجارية والتخطيطية عن طريق العمل معاً
.لحل المشكالت وتبادل المعرفة والدروس المستفادة

 
نؤمن بتبادل المعرفة والخبرة 

نركز على التعاون 

 العنصر البشري هو من ينفذ المشاريع – وندرب 
كوادركم البشرية على المشروع التالي

 موظفيك الخريجون هم يكونون مدرائك في المستقبل - نحن
 نعطيهم ونزودهم بالمهارات التعاقدية والتجارية لتحقيق

النجاح
 

 كما تستطيع كوانتم تقديم حلقات تدريبية يتم إعدادها خصيصاً
 لعمالئنا بما في ذلك التخصصات التالية

اإلدارة التجارية 

إدارة العقود 

التدريب على التخطيط 

التخطيط التخصصي 

إدارة التغيير 

طلبات االستحقاق 

مهارات الكتابة والعرض 

تسوية المنازعات 
 

 وتقدم كوانتم بانتظام حلقات تدريبية حول “فئة المطالبات” في
 المؤتمرات والتجمعات الخاصة بهذا القطاع باإلضافة إلى التعاون

مع الجهات المستضيفة

التدريب

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 .تدرك كوانتم تماماً أن صورة واحدة أبلغ من ألف كلمة

يتخذ ٪90 من المعلومات المنقولة للعقل شكالً تصويرياً
 تعالج عقولنا الصور بسرعة تزيد 60 ألف ضعف عن معالجتها

للنصوص

 سواًء عند التقدم لمناقصة مشروع أو السعي لتسوية نزاع تعاقدي،
 البد من تقليل نطاق الخطأ في التفسير والغموض إلى أدنى درجة

 ممكنة، وتستخدم كوانتم شروحات تصويرية متطورة متعددة
 الوسائط لشرح وضع عميلها بأسلوب واضح ومباشر يساعد على

الفهم التام مما يؤدي بدوره إلى المفاوضات الرامية إلى تسوية ودية

 ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة في المحيط اإلنشائي أو الهندسي

 والذي غالبا ما تتسم مواقفه بالتعقيد الفني والبعد اإلضافي لألحداث
 التي تحدث بتسلسالت متنوعة وعلى فترات زمنية مختلفة، فمن

 األهمية أن تُنقل المعلومات بأسلوب يتيح تقليل احتمال عدم فهم أحد
الطرفين بشكل تام لحجة أو وجهة النظر الطرف اآلخر

نؤمن بالمشاهدة التصويرية 

 نركز على وضوح الرسالة 

 نريد إيصال رسالتنا وتعزيز الفهم واإلدراك للمشكالت التي
نواجهها وتبعاتها

يمكن استخالص جميع المعلومات المعقدة بطريقة أو 
بأخرى ووضعها على هيئة شكل بياني 

QUANTUM SECTORSإنتاج كوانتم من الوسائط

•

•

•

•



.تؤمن كوانتم بالتسوية الودية للمشكالت

 يتضح من خالل خبرتنا أنه يمكن تسوية الغالبية العظمى من المشكالت من خالل إجراءات
.استباقية بديلة لتسوية المنازعات

 
 فقد شكلت القدرة على توضيح المشكالت الهندسية واإلنشائية المعقدة من خالل الوسائط

 المتعددة، باإلضافة إلى المعرفة بالسوق، عامالً هاماً في تسوية المنازعات من خالل
.مناقشات التسوية البديلة

 
 إال أنه توجد حاالت ال يستطيع فيها الطرفان التوصل إلى تسوية ودية، ويتعين اتباع

 إجراءات المنازعات الرسمية لضمان التسوية العادلة والمعقولة لمشكالت استحقاق الوقت
.والتكلفة

 
 نقدم طلبات استحقاق واضحة وشاملة ومباشرة لدعم إجراءات النزاعات 

.الرسمية
.نعمل بالشراكة مع الفريق القانوني لعميلنا 
.نعد الطعون على المطالبات المضادة 
 نوصي باستخدام الشروحات التصويرية المتطورة متعددة الوسائط لبيان 

 استحقاق عميلنا، والتي تكون مفيدة بشكل خاص لألطراف الثالثة غير الفنية من
.حيث فهم األمور الهندسية التي تتسم غالباً بالطابع الفني والمعقد

.ندعم اإلجراءات في جميع مراحلها انتهاًء بالتسوية النهائية 

QUANTUM MEDIA PRODUCTIONSتسوية المنازعات

•

•
•
•

•

 تدرك كوانتم التزايد المستمر في حجم وتعقيد المشاريع،
 والطبيعية الديناميكية لألعمال اإلنشائية والتي تجعل التغيير
 أمراً حتمياً، ويمكن أن تتسبب كيفية إدارة التغيير في وقوع

.المشكالت مما يؤدي إلى منازعات بشأن المشاريع

 وتتبع كوانتم نهجاً استباقياً ومباشراً في إدارة التغيير بهدف
 التوصل إلى تسوية ودية دون الحاجة إلى اللجوء إلى

 .إجراءات المنازعات الرسمية

 وعادةً ما يؤدي التغيير إلى وقت وتكلفة إضافيين، وهو ما
 ينبغي تقديمه بأسلوب واضح ودقيق عند صدور التعليمات

 بالتغيير أو تحديده وليس عقب ذلك مما يتيح للطرفين االتفاق
.المتبادل على كم الوقت والتكلفة

 
 وتفضل كوانتم استخدام مصطلح “استحقاق” بدالً من

.““مطالبة
 

نحمي هذا االستحقاق 

 نعد مستندات واضحة ودقيقة لتقديمها بشأن 
 االستحقاق بحيث تبين بوضوح األحقية التعاقدية بما

 في ذلك التأثير المباشر وغير المباشر وتحقيق أفضل
إطار للوقت والتكلفة

 نوصي باستخدام الشروحات التصويرية 
 المتطورة متعددة الوسائط لشرح وضع عميلنا

 بأسلوب واضح ومباشر يساعد على الفهم التام مما
 يؤدي بدوره إلى المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى

تسوية ودية

 نعمل مع عمالئنا للتوصل إلى اتفاق على 
.كم التغيير

 
 :وتشمل الخدمات المقدمة

 
تحديد نطاق التغيير 

توجيه اإلخطارات 
تقييم التغيير بالنطاق – الوقت والتكلفة 

QUANTUM SECTORSالمطالبات التجارية

•

•

•

•

•

•
•

 إعداد مستندات االستحقاق بما في ذلك 
:وعلى سبيل المثال ال الحصر

التغييرات وأوامر التغيير 
مستندات التمديد الزمني 
تكاليف التأخير فقط والتمديد 
 مستندات االستحقاق بشأن التغيير 

والتوقف بما في ذلك الخسائر والنفقات
مستندات االستحقاق بشأن التوقف فقط 
  النزاع التعاقدي / الرأي 
الوضع ومستندات االستراتيجية 

•

•
•
•
•

•
•
•



.تدرك كوانتم تماماً أهمية التخطيط التفصيلي الدقيق
 

 ومع استمرار ازدياد حجم وتعقيد المشاريع وسرعة برامج التنفيذ،
 يصبح من األهمية وضع برنامج عملي قابل للتنفيذ من البداية،

 ويضع في االعتبار التزامات المقاول والعميل والمهندس، ويرتبط
.بشكل صحيح بالقدرة على التفاعل مع التغيير

 تزداد متطلبات العمالء مع ارتفاع مستويات التفاصيل في التخطيط
 مما يؤدي إلى برامج هائلة تنطوي على أعداد كبيرة للغاية من

 .األعمال

 وتُعد هذه البرامج أداةً وتتطلب إدارة وتحديث مع تقدم سير العمل
 بالمشروع بدًء من مرحلة إسناد العقد ومروراً بمرحلة اإلنشاء

 .وانتهاًء بمرحلة التسليم
 

.ندرك الحاجة للتخطيط الدقيق

ندعم عمالءنا كخبراء في مجالهم لتخطيط مشاريعهم بنجاح

ندير البرامج بتضمين التغيير واألحداث غير المتوقعة

نستخدم البرنامج كأداة واضحة ومباشرة لتوضيح تأثير التغيير

من حيث الوقت والتأثير على األعمال التالية
 

:وتشمل الخدمات
 

 مرحلة المناقصة – فهم النطاق ووضع برنامج 
المناقصة

 إسناد العقود – اإلعداد والدعم لضمان الحصول 

 في الوقت المناسب على الموافقة على البرنامج األساسي
 والذي يشمل التزامات المقاول والعميل والمهندس، ويرتبط

بشكل صحيح بالقدرة على التفاعل مع التغيير

 مرحلة األعمال اإلنشائية – تقديم المستجدات 
بشأن تقدم سير العمل

 إدارة التغيير – تحديد تأثير التغيير لدعم طلبات 
 االستحقاق بشأن الوقت والتكلفة مع الشرح الواضح لتأثير

ذلك على األعمال التالية وتاريخ إتمام المشروع

تقديم المستجدات بشأن األعمال المنفذة 

طلبات التمديد الزمني 

البرامج التداركية / زيادة وتيرة البرنامج 

إتمام المشروع وتسليمه – برنامج األعمال المنفذة 

QUANTUM MEDIA PRODUCTIONSالتخطيط التخصصي

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 تدرك كوانتم أن المشاريع اإلنشائية المعقدة تتطلب خدمات تعاقدية وتجارية متخصصة كي
 يتسنى إدارة المخاطر بفاعلية وضمان إتمام المشاريع اإلنشائية والهندسية متعددة الجوانب

 .بنجاح من بدايتها إلى نهايتها

.وتتيح الشراكة مع كوانتم لعمالئنا إدارة مشاريعهم في حين نتولى مهمة االهتمام بأرباحهم
  

نستمع إلى فريق عمل العميل بالمشروع 

نعمل جنباً إلى جنب مع فريق عمل العميل بالموقع 

نقدم الرأي وأحدث المستجدات لعمالئنا باستمرار 
 

 :ونقدم خدمات الدعم الشامل من األلف إلى الياء وتشمل
 

مرحلة المناقصة – المراجعات االستراتيجية، وتحليل المجازفات 

 إسناد العقود – مراجعات العقود، وتوصيات بشأن االستراتيجية، وورش 
عمل مع فريق العمل بالمشروع، ووضع النظم إلدارة األمور التعاقدية والتجارية

 مرحلة األعمال اإلنشائية – المتابعة المنتظمة، والدعم بشأن المراسالت 
واإلخطارات، وتقييم التغيير، وتقديم طلبات االستحقاق بشأن الوقت والتكلفة

إتمام المشروع وتسليمه – دعم الحسابات النهائية مع العميل ومقاولي الباطن 

QUANTUM SECTORSالخدمات التعاقدية والتجارية 

•

•

•

•

•

•

•



 الخدمات التعاقدية والتجارية

التخطيط التخصصي

المطالبات التجارية

تسوية المنازعات

وسائط كوانتم

التدريب

QUANTUM MEDIA PRODUCTIONS

 من خالل دورها كشركة تقدم الخدمات االستشارية لإلدارة المهنية، تحقق كوانتم أهداف
 العمل المحددة لكل عميل عن طريق تقديم حلول يتم تصميمها خصيصاً وفق لكل تحٍد على

 .حدة

QUANTUM SECTORSخدمات كوانتم



فلسفة الجودة

 عمالؤنا من خبراء في مجالهم، من حيث إدارة إنشاء مشاريع كبرى في جميع أنحاء
 منطقة الخليج وعلى مستوى العالم، ويتمثل محور تركيزهم في الجودة والتسليم اآلمن لهذه
 المشاريع في المواعيد المحددة، وتتيح الشراكة مع كوانتم لعمالئنا إدارة مشاريعهم في حين

.نتولى مهمة االهتمام بأرباحهم

 ومن خالل تركيزها على جودة الخدمة تحظى كوانتم أيضاً بتقدير إليجابيتها في التعامل مع
 :كافة المواقف والتغلب على كافة التحديات، وفلسفتها المستندة إلى سبع ركائز رئيسة هي

 الرؤية – أن نكون أكبر شركة الستشارات اإلدارة تكرس جهودها لخدمة مصالح 
الصناعات اإلنشائية والهندسية

التميز – ليس مهارةً بل توجه 

التركيز على العمالء – التزام بتجاوز توقعات العمالء 

النزاهة – تشكل النزاهة دعامة أساسية ألعمالنا 

االبتكار – يُعد نهجنا االبتكاري والقائم على الحلول جزًء ال يتجزأ من فلسفة عملنا 
 اإلبداع القائم على الحلول – توظيف األساليب الخالقة للمبادرة بالتوصل إلى 

تسويات ودية

 أسرة كوانتم – فريق قائم على النتائج من مجموعة من المهنيين المتخصصين 

.يحملون نفس التوجهات وااللتزام تجاه عمالئهم ويريدون تطوير مسيراتهم المهنية

QUANTUM MEDIA PRODUCTIONSفلسفة الجودة

•

•

•

•

•

•

•

اقتران بالتميز

 عد كوانتم الشرق األوسط، وهي جزء من مجموعة كوانتم إنترناشيونال، واحدة من أكبرُ
 الشركات الدولية المتخصصة في استشارات التخطيط التعاقدي والتجاري والتخصصي،

 وتركز كوانتم على مساعدة عمالئها على اإلدارة الناجحة للبرامج والمشاريع اإلنشائية
.والهندسية باإلضافة إلى تحليل وحل المشكالت المتأصلة في صناعة اإلنشاءات

 ومن خالل دورها كشركة تقدم الخدمات االستشارية لإلدارة المهنية، تحقق كوانتم أهداف
 .العمل المحددة لكل عميل عن طريق تقديم حلول يتم تصميمها خصيصاً وفق لكل تحٍد

 كما تعي كوانتم الحاجة للجمع بين المعرفة والخبرة المتعمقة بالصناعة وبين المهارات
 التعاقدية والتجارية القوية من أجل اإلدارة الفعالة للمشاريع منذ بدايتها وحتى تسليمها،

 ولضمان تقديم فريق كوانتم التخصصي أعلى مستوًى من الخدمات االستشارية، تسترشد
 :الشركة بمبادئ وممارسات أكبر الجهات بهذه الصناعة ومن بينها

 
المعهد الملكي للمساحين القانونيين 

معهد تشارترد للمحكمين 

معهد المهندسين المدنيين 

معهد تشارترد للبناء 

جمعية قانون اإلنشاءات 

اتحاد مفاوضي البترول الدوليين 

معهد المحكمين 

المعهد األسترالي لمساحي الكميات 

معهد المحكمين والوسطاء بأستراليا 

QUANTUM SECTORSاقتران بالتميز

•

•

•

•

•

•

•

•

•



كوانتوم للحلول العالمية
شارع إبن سينا 950

المنتزه
ص ب 22521
 الدوحة – قطر

  هـ : 2826 4431 974+
  ف: 2608 4431 974+

info@qgs.global :البريد اإللكتروني
www.qgs.global :الموقع اإللكتروني




