نبذة عن الشركة

الوضوح  -التركيز  -الحل

التميز في PATNERINGEXCELLEE
الشراكة
كوانتوم للحلول العالمية هي شركة استشارية عالمية
مستقلة لدعم قطاع اإلنشاءات ،مكرسة لدعم قطاع
اإلنشاءات في إدارة مشاريعهم وتجنب النزاعات .م ؤ�سسي
ومديري الشركة من بريطانيا ،كما أننا لدينا شركاء مع العديد
من المقاولين والمحامين وأرباب العمل الرائدين في جميع
أنحاء العالم
تقدم فرق خبرائنا التي تتمتع بالخبرة في التحليل الكمي حول
أسباب التأخير وإعداد طلبات االستحقاق لحل مطالبات ونزاعات
البناء و تعمل في أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والواليات المتحدة األمريكية في
دعم التعاقدي والتجاري والتخطيطي لمشاريع اإلنشاءات
بصفتنا متخصصون ورواد في القطاع اإلنشائي ،فإن فريق
كوانتوم يتألف من خبراء في العديد من المجاالت ،ومنهم
المهندسين والمساحين المعتمدين والمتخصصون في العقود و
الش ؤ�ون التجارية ومساحي الكميات ومحللي التأخير واألخصائيين
في وسائط اإلعالم .تكونت سمعتنا الطيبة حول العالم من خالل
جودة الخدمات االستثنائية التي نقدمها و تركيز شركتنا على
العمالء
ينظم عمل شركة كوانتوم لوائح المعهد الملكي للمساحين
المعتمدون والتي تلتزم في تحديد وتقديم أعلى معايير التميز

فلسفة كوانتوم
ن ؤ�من في كوانتوم أن سمعتنا ُتبنى من خالل الطريقة التي
نتعامل بها مع مجموعة المشاريع متعددة األبعاد ونديرها
وكيف ننفذ أعمالنا .يمكن وصف هذه القيم بشكل أفضل من
خالل العناصر الستة لفلسفة شركتنا
التميز –  -ليس مهارة ،بل أسلو ًبأ
التركيز على العمالء  -التزام في أن نفوق توقعات عمالئنا
النزاهة  -الدعامة األساسية لعملياتنا التجارية
االبتكار – -يعد نهجنا المبتكر والقائم على الحلول جزء ال يتجزأ من
فلسفتنا عملنا
اإلبداع القائم على الحلول  –-استخدام األساليب اإلبداعية
إليجاد حلول ودية
عائلة كوانتوم – -فريق قائم على النتائج يتكون من المهنيين
ذوي التفكير المماثل والملتزمون تجاه عمالئهم ويرغبون في
تطوير حياتهم المهنية
� وممارسات الجمعيات الصناعية
تسترشد كوانتوم بمباد ئ
الرائدة ،ومنها
المعهد الملكي للمساحين المعتمدون
معهد المحكمين المعتمدون
معهد المهندسين المدنيين
المعهد المعتمد للبناء
جمعية قانون اإلنشاءات
الرابطة األمريكية لمهندسي التكلفة

“
بيتر ميرفي
المدير التنفيذي

نفخر بأننا نقدم للعمالء المستوى األعلى
من الخدمات بكفاءة وفعالية ،كما أننا
نصمم الحلول لتلبية احتياجاتهم الخاصة

الخدمات

الخدمات التعاقدية
التجارية

نفهم في كوانتوم الطبيعة المعقدة لمشاريع اإلنشاءات والمشاكل المتعددة التي يواجهها عمالئنا – لذلك نقدم مجموعة
واسعة من الخدمات المخصصة لتلبية االحتياجات الخاصة لعمالئنا
تدرك كوانتوم أن مشاريع اإلنشاءات المعقدة تتطلب خدمات تعاقدية مهنية وتجارية من أجل إدارة المخاطر بفعالية وضمان اكمال
مشاريع البناء متعددة الجوانب والمشاريع الهندسية بنجاح من البداية إلى النهاية .تتيح الشراكة مع كوانتوم لعمالئنا بإدارة
مشاريعهم بينما نهتم بأرباحهم
في كوانتوم
نستمع لفريق مشروع العميل
نعمل جن ًبا إلى جنب ومع فرق عمالئنا في الموقع
تقديم المالحظات لعمالئنا باستمرار

“

بصفتنا مقدمي خدمات استشارية مهنية في دعم اإلنشاءات،
فإن كوانتوم تلبي أهداف األعمال المحددة لكل عميل من خالل
تقديم حلول تعاقدية وتجارية مخصصة لكل تحدي

تركيزنا

خدماتنا

فترة العطاء -المراجعات االستراتيجية وتحليل المخاطر
ترسية العقود  –-المراجعات والتوصيات ووضع األنظمة
فترة اإلنشاء -اإلشراف والتقييم وتقديم الطلبات
االنتهاء من المشروع  –-التسليم الحساب النهائي

شراكات فعالة ودعم العمالء
مراجعات موضوعية من طرف ثالث
الفحوصات الصحية للمشاريع
دعم تعاقدي مدمجة

تتبع أسباب التأخير
مع استمرار زيادة حجم وتعقيد المشاريع إلى جانب برامج تسريع التسليم ،فإننا نقدر أهمية التخطيط الدقيق والمفصل.
لذلك من المهم إنشاء برنامج عملي من البداية يعترف بالتزامات المقاول والعميل والمهندس التي ترتبط بشكل صحيح
بالتفاعل مع التغيير
فرق التخطيط المعنية بتتبع أسباب التأخير لدينا تقوم بــ
فهم متطلبات التخطيط الدقيق
دعم عمالئنا في التخطيط لمشاريعهم بنجاح
إدارة البرنامج الذي يتضمن التغيير
استخدام البرامج المتاحة لتوضيح أثر التغيير
يكلف عمالئنا كوانتوم بتوفير
فترة العطاء -فهم النطاق وتطوير برنامج العطاء
منح العقد  -توصيات تطوير البرنامج األساسي  ،ووضع األنظمة
فترة اإلنشاء-االحتفاظ بالتحديثات المنتظمة للتقدم
إدارة التغيير  -تأثير التغيير ومستحقات التكاليف وتحليل األثر
تمديد وقت التقديم
تحليل التعطل
برامج التعافي/التسريع
تحديثات رسومات البناء المنفذة
إنهاء المشروع -برنامج رسومات البناء المنفذة

المطالبات المتعلقة بعمليات
اإلنشاءبعمليات اإلنشاء
من خالل خبرتنا العالمية في قطاعات متعددة ،تقر فرقنا بأن مشاريع اإلنشاءات هي عملية ديناميكية حيث أن ال مفر من
التغيير .نتخذ نه ًجا استباق ًيا وعمل ًيا في إدارة التغيير للوصول إلى حل ودي دون الحاجة إلى اللجوء إلى عملية تسوية رسمية للنزاع
ً
قد ينتج عن التغيير ً
وتكاليفا إضافية .ولذلك يجب تقديم أي تغيير في الخطة بطريقة واضحة وموجزة وقت حدوثه وليس عند
وقتا
انتهاء المشروع ،مما يتيح للطرفين االتفاق المتبادل على مقدار الوقت والتكلفة
فرقنا

تتضمن طلبات االستحقاقات عا ًدة

تتبنى هذا االستحقاق
تعد طلبات استحقاق واضحة وموجزة
تصف الجدارة التعاقدية
رفع مستوى االستحقاقات إلى أقصى حد
مقابل المدة المستغرقة والتكلفة
تستخدم عروض تقديمية متطورة
ومتعددة الوسائط إلظهار موقفنا تجاه العمالء
رفع مستوى االستحقاقات إلى أقصى حد
مقابل المدة المستغرقة والتكلفة

أوامر التعديل والتغيير
تمديد مدة تقديم الطلبات
تكاليف التأخير واإلطالة فقط
استحقاق التأخير والتعطيل
استحقاق التعطيل فقط
تقديم تسريع العمل
الخالف التعاقدي والرأي
وثائق المواقف واالستراتيجيات

“

تفضل كوانتوم استخدام مصطلح “استحقاق” ً
بدل من مطالبة

حل المنازعات
ً
بناء على خبرتنا ،فمن الممكن تسوية الغالبية العظمى من المشاكل من خالل عملية بديلة استباقية لتسوية
المنازعات ،حيث تعد القدرة على إيصال المسائل الهندسية واإلنشائية المعقدة مع فهم السوق أم ًرا ضرور ًيا في
تسوية المنازعات من خالل منتديات الحلول البديلة
ومع ذلك ،هنالك قضايا يتعذر فيها على األطراف الوصول إلى حل ودي ويجب حينها اتباع العملية الرسمية للمنازعات من أجل
ضمان تسوية عادلة ومعقولة فيما يتعلق بقضايا استحقاق المدة والتكلفة
في هذه الحاالت ،على كوانتوم
تقديم طلبات استحقاق إجبارية
العمل باالشتراك مع الفريق القانوني لعمالئنا
إعداد تفنيدات للمطالبات المضادة
استخدام عروض تقديمية متعددة الوسائط إلظهار استحقاق العميل
تقديم الدعم للحل النهائي

“

ت ؤ�من كوانتوم بالحل الودي للقضايا

تمويل التقاضي
على مدى السنوات القليلة الماضية ،لقد تطور تمويل التقاضي ليصبح طريقة شائعة بشكل متزايد للشركات كي
يتابعوا الدعاوي التي كان من الممكن أن تترك غير منجزة بسبب تكاليف البحث بشكل رسمي عن تسوية من خالل
العمليات التي تتضمن التحكيم أو المحاكم أو قضايا المعاهدات
ما هو تمويل التقاضي؟
ً
تمويل التقاضي ،يعرف أيضا باسم التمويل القانوني أو تمويل من طرف ثالث ،هو توفير تمويل طرف واحد في دعوى قضائية
ّ
يمكن الطرف من التقاضي أو التحكيم دون الحاجة إلى دفع
مقابل نسبة مئوية من أي استحقاقات يتلقاها المتقاضي .كما
تكاليفها مباشرة ،سواء كان بسبب القيود التجارية أو ألنهم يفضلون استخدام السيولة في مجاالت أخرى

يقدم تمويل التقاضي
وسائل ق ّيمة للوصول إلى العدالة للمدعين الذين قد ال تتوفر لديهم األموال
أداة تمويل فعالة من حيث التكلفة للمدعين
فوائد تمويل التقاضي
ولعل األهم من ذلك هو أنه يمكن للجهة الممولة استبعاد المخاطر المالية لمتابعة مطالبة مقابل تقاسم اإليرادات
باإلضافة إلى ذلك ،فإن بعض الممولين ،ال سيما الذين يعينون متقاضين من ذوي الخبرة ،قادرين على تقديم وجهة نظر حسنة
فيما يتعلق بحيثيات القضية وتقديم التوجيه الفعال فيما يتعلق بكون المحامين واالستشاريين األنسب إلدارة القضية

“

يمكن أن يستغرق التقاضي عدة سنوات ويمكن أن يق ّيد سيولة الشركة
لفترات طويلة بشكل ي ؤ�ثر على التدفق النقدي

	 

دعم التقاضي
يعد كل مشروع إنشاء فريد من نوعه وقد تم بنا ؤ�ه من أطراف مختلفين يعملون سو ًيا إلنشاء شيء فريد .من
خالل هذه العملية الديناميكية ،فإن التغيير أمر ال مفر منه .تدرك كوانتوم هذا وتركز على الحلول الودية
وتجنب المنازعات
يمكن أن تنشأ المشاكل عندما يكون الوقت حر ًجا والتكلفة عالية ،ويمكن لهذا أن ي ؤ�ثر على المشروع بأكمله وليس
فقط على األطراف المعنية مباشرة وقد يكون الحل عملية مستغرقة للوقت ُ
ومكلفة
عندما تتصاعد قضية ما إلى الوساطة أو الفصل أو التحكيم أو التقاضي ،يمكن حينها أن تقدم كوانتوم المساعدة في
تحضير طلبات استحقاق شاملة ووافية .ويتضمن ذلك تحديد المشاكل الهامة بوضوح وإبرازها ،باإلضافة إلى فصلها عن
القضايا غير الحرجة التي تحيط معظم الحاالت .تدعم هذه الخدمات وتكمل خدمات الفرق القانونية

تقدم كوانتوم نه ًجا ً
فريدا لدعم التقاضي ،حيث يتضمن
معرفة وخبرة متخصصة في جميع المجاالت
فرق متكاملة تتيح لنا الجمع بين الخبرة المتخصصة لتقديم رأي وموقف واحد شامل
مجموعة من برامج الكمبيوتر المتخصصة القادرة على تحليل قضايا ومواقف المشروع
تجنب المنازعات
فرقنا قادرة على تقديم المشورة بشأن عقود اإلنشاءات وتقنيات تجنب المنازعات من خالل االعتماد على سنوات عديدة من
الخبرة العالمية ،ويمكن دمج ذلك في االتفاقيات التعاقدية خالل مرحلة شراء المشروع األولية

تقدم كوانتوم من خالل قيادتها من قبل مهنيين ذوي خبرة عالية وأصحاب مهارات في جميع مسائل اإلنشاءات
وحل المنازعات خدمات شاملة واستباقية لمساعدة عمالئنا في حل أي منازعات

“

يمكن أن ي ؤ�دي تبني االستراتيجيات المناسبة إلى تقليل حاالت النزاع
ويسمح بتقديم المشروع بصورة فعالة واقتصادية

خدمات الخبرة
عا ًدة ما تكون نزاعات اإلنشاءات معقدة ومتخصصة للغاية .يمكن لخبراء كوانتوم مساعدة الفريق القانوني للعميل في
تأطير المطالبات ومرافعات الدفاع والتوثيق .كما تستطيع فرقنا االستفادة من خبرتها لتحديد القضايا الفعلية المتنازع
عليها بسرعة وكفاءة ،مما يسمح بتقديم المطالبات بتركيز أكبر
يسمح النهج االستباقي والمتفهم لكوانتوم بدمج خدماتها بسالسة في تحضير المراحل المتعددة للقضية مما يسمح لفريق
.العميل القانوني بالتركيز على القضايا القانونية مع تزويدهم بالفهم الفني ً
أيضا

شهادة الخبرة
كوانتوم قادرة على تقديم فريق من الخبراء ذوي المهارة القادرين على مراجعة األدلة وتحضير تقارير واضحة
وموجزة .تتضمن تخصصات خبرائنا تتبع أسباب التأخير ومراقبة تكلفة اإلنشاء واألمور الفنية والهندسية والتأخير
والتعطيل الكمي للعديد من السلطات القضائية والمحاكم
تتضمن خدماتنا ما يأتي
المشورة األولية  -مراجعة الوثائق المتوفرة وبيانات االدعاء والدفاع وتقديم الرأي األولي
مراجعة نقاط القوة والضعف  -مراجعة تفصيلية لألدلة وموقف األطراف بما في ذلك أفضل وأسوأ السيناريوهات وتحديد
نقاط القوة والضعف الفنية لدى األطراف
تقارير الخبراء  -تحليل األدلة وتقديم إفادات وتقارير شهود الخبراء ً
بناء على الشهادات
شهود الخبراء لتقديم شهادات مفصلة في جلسة االستماع
يتمتع شهودنا الخبراء بالخبرة في ما يأتي
قواعد سلوكية مختلفة لكل من المدعي والمدعى عليه
فهم تعقيدات البناء
الصياغة وإعداد تقرير الحالة  /القضية
تأطير المطالبات والدفاعات
عرض الحالة  /القضية

“

ً
ً
ً
وموثوقا
ومقنعا
وموجزا
يجب أن يكون الشاهد الخبير واض ًحا
لتحقيق نتيجة ناجحة

كوانتوم الرقمية
اكتسبت شركة كوانتوم سمعة طيبة في تسوية المطالبات والنزاعات بصورة واضحة ودقيقة من خالل الفريق الرقمي الذي
يتمتع بالكفاءة والمهارات العالية ،وذلك بسبب شيوع مسائل االستحقاق التعاقدي في قطاع اإلنشاءات والتي ت ؤ�دي إلى
نشوء نزاعات
في كوانتوم الرقمية ،يدرك فريقنا ويدرك أن  90%من المعلومات المرسلة إلى الدماغ هي معلومات مرئية ،وأن دماغنا يعالج
الصور المرئية اسرع بـــــ  60,000مرة من النص المقروء ،ونحن نتبع هذا المفهوم أثناء تطوير مشاريعنا .ومن إحدى الطرق الفريدة
التي تتبعها كوانتوم لبدء المفاوضات وتجنب الخالفات استخدام عروض أفالم متحركة بالكامل من خالل استخدام تقنيات وسائط
متعددة إبداعية وديناميكية .ولتعزيز هذه الحقيقة ،عينت شركة كوانتوم ً
ً
مخصصا إلعداد األفالم والعروض التقديمية
فريقا
التفاعلية المستخدمة إلثبات االستحقاقات من المطالبات في قطاع اإلنشاءات .وعند اتباع هذه الطريقة ،يستفاد من العروض
التقديمية لصناع القرار األساسيين الذين ال يكون لديهم وقت لقراءة نصوص طويلة من المطالبات المقدمة

ونحن في كوانتوم ،ن ؤ�من بالعرض باستخدام الرسومات البيانية وفهم
األمور من خالل المرئيات

خدمات التدريب
نحن في شركة كوانتوم ،نلتزم بشدة بمشاركة معرفتنا وخبرتنا مع عمالئنا لتعزيز النهج غير العدائي لمشاريع
البناء واإلنشاءات
لدى فريق كوانتوم خبرة واسعة في قطاع اإلنشاءات وذلك من خالل مجموعة واسعة من المشاريع مع التركيز الرئيسي على
إدارة المسائل التعاقدية والتجارية والتخطيطية ،وليس ضمان قيام عمالئنا بإكمال مشروعاتهم بأمان وفي الوقت المحدد
فقط ولكن ً
أيضا ضمان أرباحهم
تتضمن مواضيع ندوة التدريب ما يأتي
اإلدارة التجارية
إدارة العقود
التدريب على التخطيط
مشاركة المعرفة والخبرة
تشجيع التعاون
مناقشة الدروس المستفادة

تتعاون شركة كوانتوم مع عمالئها في األمور اآلتية
عقد ورش التدريب
تقديم عروض متخصصة للقطاع
تبادل المعرفة والخبرة
تشجيع التعاون
مناقشة الدروس المستفادة

تساهم كوانتوم في م ؤ�تمرات وتجمعات القطاعات
بشكل دوري

القطاعات

ما هو اإلنشاء؟
يتم تعريف البناء على أنه الفن والعلم الالزم لتشكيل المواد أو األشياء غير المادية أو األنظمة أو المنظمات
عمالئنا هم خبراء في مجالهم في إدارة المشاريع المرموقة في جميع أنحاء العالم .ينصب تركيزهم على الجودة والتسليم اآلمن
للمشاريع في الوقت المحدد وفي نطاق الميزانية
تقدم شركة كوانتوم خدمات متخصصة في المجال التعاقدي والتجاري والتخطيط التحليلي عبر مجموعة كاملة من قطاعات الهندسة
المدنية والبناء والتشييد وذلك لحماية مصالح عمالئنا والتركيز بصورة خاصة على الوقت والتكاليف المستحقة

يساهم قطاع اإلنشاءات في زيادة النمو االقتصادي للدول التي
تقوم بتطوير البنية التحتية والصناعة واإلسكان

قطاع البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية إحدى األصول االستراتيجية للنمو المستقبلي والتنمية االقتصادية ،ومن المتوقع استمرار التوسع الهائل
مع االستثمار الكبير في جميع مجاالت الهندسة المدنية والبناء والتشييد
تدرك كوانتوم أن حياتنا تعتمد على بنية تحتية آمنة وموثوقة بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الطاقة والمياه واالتصاالت والنقل.
ولدى طواقمنا خبرة واسعة في مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع عمالئنا من أجل توفير معرفة وفهم ال يقدر بثمن للمسائل التي
ستواجهها الشركة

ُيعرف البناء على أنه عملية تشييد وإنشاء عمل ما

قطاع الرياضة والترفيه
تمثل السوق الرياضية العالمية السنوية ما يقرب من  %1من إجمالي الناتج المحلي العالمي ،بما في ذلك تطوير البنية
التحتية ،والذي يقدر بـ  700-600مليار دوالر أمريكي

تدرك كوانتوم ،أنه في الجزء األخير من القرن العشرين ،انتقلت الرياضة والترفيه من هواية كبيرة إلى عمل تجاري عالمي.
يتم إنشاء العديد من المرافق في حالة من عدم الثبات الذي يعكس التطور السريع للتكنولوجيا والطلبات الخاصة بالرياضة.
ليس لدى طاقم كوانتوم من المتخصصين في صناعة اإلنشاءات خبرة في بناء المرافق الرياضية ذات المستوى العالمي
فقط ،بل ً
أيضا المعرفة التشاركية لمجموعة واسعة من الرياضات

توفر البنية التحتية اآلمنة والموثوقة ً
أسسا صلبة للمجتمعات
وتمكن القطاع التجاري

قطاع التطوير التجاري
تعرف التجارة على أنها النظام الكامل لالقتصاد الذي يشكل البيئة
يتطلب النمو المستمر والتنمية في جميع أنحاء العالم التركيز بشكل كبير على مشاريع التنمية التجارية .يتمتع فريق كوانتوم بخبرة
ً
وفهما ال يقدر بثمن المسائل التي يواجهها كل من العميل والمقاول
واسعة في مشاريع التطوير التجاري ويوفر معرفة

قطاع النفط والغاز
يدعم النجاح والنمو المستمر العديد من الدول من خالل اإليرادات الناتجة عن إنتاج وبيع احتياطيات
الطاقة وخاصة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم
يتمتع فريق الخبراء لدينا بخبرة واسعة في مشاريع النفط والغاز ويشاركون الدروس المستفادة لضمان التنفيذ الناجح
لمشاريع تطوير النفط والغاز مع عمالئهم

إن المرافق الصناعية ومشاريع البنية التحتية المعقدة والصعبة
تتطلب وجود المعرفة والفهم المتخصصين لضمان اإلنتاج
والتسليم اآلمن والموثوق

قطاع السكك الحديدية
ً
ّ
سنويا في جميع أنحاء العالم
متوقع أن ينمو بنسبة  2.6في المائة
تشير التقارير إلى أن حجم سوق السكك الحديدية العالمية
على مدى السنوات القادمة ،حيث سيبلغ حوالي  220مليار دوالر أمريكي في عام  ،2021وذلك مع استمرار النمو العالمي
تدرك كوانتوم أن حياتنا تعتمد على بنية تحتية آمنة وموثوقة بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الطاقة والمياه واالتصاالت والنقل.
.توفر البنية التحتية اآلمنة والموثوقة ً
أسسا صلبة للمجتمعات وتمكن التجارة

يتمتع فريق كوانتوم بخبرة واسعة في المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
أصبح التواصل اآلن فوري وشامل .نحن نفهم أن هذا أمر بالغ األهمية لألعمال التجارية ،وطريقتنا في
الحياة اليوم والمستقبل
لدى شركة كوانتوم خبرة واسعة وحرص على االطالع الدائم على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كما أنها شريك مع عمالئنا لتوفير معرفة وفهم ال يقدر بثمن للمسائل التي
يتم مواجهتها في هذا المجال المتطور باستمرار

“

التواصل هو نشاط نقل المعلومات من خالل تبادل األفكار .يكون نطاق تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت النطاق األسرع تطو ًرا وديناميك ًية لمشاريع اإلنشاء مع وجود
الرغبة المستمرة في الحصول على اتصاالت أسرع وموثوقة وأكثر كفاءة

قطاع سالمة
الحياة واألمن
أصبح الطلب على أنظمة سالمة الحياة واألمن أكثر تعقي ًدا وخطورة ،وذلك بتزايد الكثافة
السكانية في المناطق الحضرية والمباني الذكية التكنلوجية
كما تواصل الحكومات في كافة أنحاء العالم تركيزها على هذا القطاع كأولوية لضمان سالمة ورفاهية شعوبها
لدى كوانتوم خبرة واسعة في التكنولوجيا سريعة التغير وتأثيرها على المشاريع ،والتي تكون قادرة على تقديم هذه
المعرفة للمساعدة في تقييم التغيير لضمان وجود حل ودي بين األطراف وتقليل التأخير في المشروع

قطاع المطارات
أصبح العالم قرية صغيرة ،كما أصبح السفر بين القارات جزء من حياتنا اليومية .هناك تطور سريع في الصناعات المتعلقة
بالطيران والبنية التحتية المتعلقة بها على الصعيد العالمي .كما أن أنشطة التوسع األخيرة القائمة في منطقة الشرق
األوسط ساعدت المنطقة أن تصبح ً
مركزا عالم ًيا رائ ًدا لكافة متطلبات حركة السفر والشحن الدولي
ً
ومهما في االقتصاد العالمي ،وذلك من خالل الخبرة
تضمن كوانتوم نجاح تنفيذ مشاريع التطوير هذه التي لها دو ًرا أساس ًيا
الشاملة والواسعة في المشاريع المقامة في المطارات

“

يسهم قطاع الطيران بما يقارب  1%من الناتج اإلجمالي العالمي
سنو ًيا والذي يقدر بنحو  770مليار دوالر أمريكي

قطاع الصحة والتعليم
تعتبر الم ؤ�سسات التعليمية الراسخة من الركائز األساسية لضمان استمرارية نمو وتطور االقتصادات الحديثة القائمة على
المعرفة ،والتي ُتمكن األفراد من كافة الفئات العمرية من المساهمة في مستقبلهم على نحو فعال
ً
ً
ً
جديدا من
مستوى
وفضل عن ذلك ،إن تطوير مرافق الرعاية الصحية الجديدة ذات المستوى العالمي للمرضى يساعد على توفير
الخدمة في المرافق المبتكرة والحديثة للغاية والمصممة لتعزيز عملية التعافي ،كما أن االستفادة من تجربة فريقنا في التعليم
ومشاريع الرعاية الصحية ساعدت كوانتوم من فهم المسائل التي ستواجهها أثناء تنفيذ هذه المشاريع الكبرى المعقدة

“

يعتبر التعليم والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي من
الركائز األساسية للحياة

قطاع المشاريع البحرية
ويبقى البحر البوابة الرئيسية للنقل الدولي للمواد بين الدول والقارات ،والمرافق البحرية الحديثة هي مفتاح النجاح والنمو

تتمتع طواقم كوانتوم من خبراء البناء واإلنشاء العالميين باحترام كبير في الصناعة لمعرفتهم العميقة وخبرتهم في إعداد
مطالبات شاملة للبنية التحتية البحرية بماليين الدوالرات

“

إن المشاريع البحرية معقدة وفريدة بطبيعتها  ،مما يتطلب معرفة وفهم
متخصصين لضمان بناء آمن وموثوق وصيانة آمنة ومتخصصة

قطاع مشاريع الكهرباء
والميكانيك والتمديدات
تدرك شركة كوانتوم مدى اعتماد حياتنا العصرية على بنية تحتية آمنة وموثوقة ،في عدة مجاالت مثل الطاقة والمياه،
حيث أن لديهم تأثير مباشر على نجاح أي مشروع واستمرار تشغيل المرفق .إال أن عدد قليل من الخبراء على دراية بهذه
الخدمات
إن مشاريع الكهرباء الميكانيك والتمديدات عبارة عن خدمات فنية للمباني لضمان التشغيل اآلمن والمريح ،وكذلك
تحسين كفاءة المبنى طوال فترة الخدمة الكاملة
عقد فريق كوانتوم شراكة مع عمالئنا إلعداد العديد من المطالبات الناجحة واسعة النطاق لكل من المقاول الرئيسي والعميل،
باإلضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخبرات في عدد ال يحصى من المشاريع الميكانيكية والكهربائية

“

إن أعمال الكهرباء والميكانيك والتمديدات من المتطلبات األساسية
والرئيسية الثالثة إلنجاح كافة المشاريع اإلنشائية الحديثة

أسرة كوانتوم

أسرة كوانتوم
ً
موقعا حول العالم،
إن عائلة كوانتوم هي الركيزة األساسية في إدارة أعمالنا ،حيث يعمل موظفينا في أكثر من إثني عشر
فهم العامل األساسي لتحقيق النجاح والوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المهنية المقدمة لعمالئنا
في كوانتوم ،نعرب عن امتناننا لعائلة كوانتوم األوسع بما في ذلك شركائنا وأطفالنا ،ونبذل قصارى جهدنا لنجتمع ونحتفل بنجاح
.شركتنا في دعم التطور والنمو المستمر في كافة أنحاء العالم

في كوانتوم  ،نقوم بتوظيف األفراد الملتزمين بالتميز

ؤ
المس�ولية المجتمعية
للشركة

Q-munity
ً
ً
مواطنا مس ؤ� ً
تماما بتقديم
وال في بيئة الشركة هو أمر نأخذه بجدية كبيرة ونحن ملتزمون
في شركة كوانتوم ،أن تكون
مساهمة إيجابية في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها
نحن ن ؤ�من بشدة بقيمة األسرة بما في ذلك موظفينا وعائالتهم والمجتمع األوسع .يهدف برنامج المس ؤ�ولية االجتماعية للشركات
الخاص بنا إلى إضافة قيمة طويلة المدى من خالل دعم تفاعلنا مع مجموعات المجتمع ودعمنا للمبادرات الصحية )(Q-CSR
والرياضية والتعليمية

ُأرسيت مبادرة “التبرع بيوم” من شركة كوانتوم في عام  ،2015لتمكين الموظفين
من التبرع بيوم واحد من وقت عملهم لمساعدة إحدى المنظمات الخيرية الجديرة

الوضوح  -التركيز  -الحل
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