
كوانتوم ديجيتال



من الحقائق أن 90% من المعلومات المنقولة إلى الدماغ تكون بصريًة، حيث تعالج أدمغتنا الصور البصرية 60,000 مرة أسرع من النصوص. 
ا ُمكرًسا خصيًصا إلعداد أفالم  ا داخليًّ وكما يقول الَمثل »صورة بألف كلمة«. ولالستفادة من هذه الحقيقة، شكَّلت كوانتوم فريًقا إعالميًّ
متحركة وعروض تقديمية تفاعلية ُتستخَدم في إثبات أحقية المطالبات اإلنشائية. وبهذه الطريقة؛ تكون وسائل اإلعالم مفيدًة بشكٍل 
خاصٍّ في تقديم عروض تقديمية إلى اإلدارة العليا الخاصة بأصحاب العمل - وهم ُصنَّاع القرارات الرئيسيون الذين ال يملكون بالضرورة 

الوقت الكافي لقراءة المجلدات الكبيرة من السرد المصاحبة للعديد من تسليمات المطالبات واستيعابها.

ونظًرا لشيوع القضايا المتعلقة باالستحقاقات التعاقدية في مجال اإلنشاءات والتي ينتج عنها نشوب النزاعات بصفٍة مستمرٍة، اكتسبت 
شركة كوانتوم سمعًة قويًة بتحقيقها نجاحاٍت في حل هذه النزاعات، وذلك من خالل تكوين الشراكات الفعالة ونشر خبراتها الفنية الخاصة.  

وكجزٍء من مجموعة من االستراتيجيات لتقديم تسوية مبكرة للمطالبات والنزاعات، تتمثل إحدى الطرق الفريدة التي تستخدمها كوانتوم 
لة وهي استخدام عروض تقديمية تحتوي على رسوم متحركة ووسائط متعددة تستخدم تقنيات  لبدء المفاوضات وتجنُّب النزاعات المطوَّ

وسائط متعددة إبداعية وديناميكية.

يمكن استخدام وسائل اإلعالم لعرض القضايا بوضوح وإيجاز وبرسالٍة ُمركزٍة تتماشى مع النتائج المرجوة.  

وتستخدم كوانتوم وسائل اإلعالم بشكٍل مكثٍف في النزاعات المعقدة، وقد أثبتت فاعليتها الكبيرة في ضماِن اتخاِذ قراراٍت تنطوي على 
نتائج اإليجابية.

ل
يتا

يج
 د

م
تو

وان
ك

الوضوح   I   التركيز   I   الحل



ُيعّد كل مشروعٍ إنشائيٍّ فريًدا من نوعه
عة قصٌة بالغة  وتكمن وراء كل قضية غير ُمتوقَّ

التعقيد وذات طابع فني للغاية. وفي أثناء التحقيق 
في القضايا، ينكشف التسلسل الزمني لألحداث.

وُيفّسر فريق خبراء كوانتوم ديجيتال هذه الجداول 

ا، ويوضحون الترتيب الذي حدثت  الزمنية المتسلسلة بصريًّ
ًطا أْن  به األحداث مقارنًة بما حدث بالفعل بما كان ُمخطَّ

يحدث، وعرض القضية على عمالئها. 

إن نهج كوانتوم ديجيتال يتعين في تصميم العروض 
التقديمية البصرية المالئمة العمل بشكٍل تعاونيٍّ مع فريق عمالئنا بدًءا 

ي الحقائق لمناقشة القضايا الُمقرَّر حلها )محل النزاع( وطرح األسئلة، بما في  باجتماعِ تقصِّ
ذلك نقاط القوة والضعف للمشروع وتحدياته الرئيسية. ويمكن بعد ذلك عرض قصِة كيفيِة تأثير األحداث 

ا من خالل طرق متعددة، بدًءا من سلسلة من شرائح باوربوينت  غير المتوقعة في التكلفة اإلجمالية والجدول الزمني بصريًّ
)عروض تقديمية( بسيطة، وصواًل إلى طرق بصرية متعددة األوجه، بما في ذلك:

•          األفالم/التصوير الفوتوغرافي - من خالل االستعانة بمصورين 
يًة  هلين، يوفر التصوير الفوتوغرافي واألفالم روؤ              متخصصين موؤ

ا، مّما يتيح فهًما أعمق  ر أحداث المشروع بصريًّ              واقعيًة،  وُتفسَّ
             للقضايا الُمقرَّرة مناقشتها. ويمكن استخدام الصور ومقاطع 

             الفيديو بشكل مستقٍل أو كمواد مرجعية في العروض التقديمية 
             التي تحتوي وسائَط متعددًة

م كوانتوم ديجيتال للعمالء خدمات  •          التسويق عبر الفيديو - ُتقدِّ
سستهم أو               تسويقية عبر الفيديو يمكن استخدامها للترويج لموؤ

             كجزء من عروض تقديم العطاءات الفنية

•          الرسم التوضيحي - رسم أو مخطط أو رسم بياني ُأنِش�ؤ خصيًصا 
             كي  ُيستخَدم لتمثيل القضايا الرئيسية الُمتناَزع عليها

•          الرسومات التحليلية - باستخدام أساليب إعادِة إنشاٍء تفصيليٍة 
دة              للغاية؛ لتسليط الضوء على المسائل الفنية الُمعقَّ

•          نمذجة تصميم ثالثي األبعاد بمساعدة الحاسوب - عملية 
            استخدام برامج متخصصة إلعداد تمثيل رياضي لكائٍن أو عنصر مشروع 

            في شكٍل ثالثيِّ األبعاد

•          الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد - ُتستخدم إلعادة إنشاِء خيال 
دة من               بالحركة أو  سلسلة من األحداث المتعلقة بجوانب ُمحدَّ

             لمشروع

•          التصميم والويب والطباعة - توفر كوانتوم ديجيتال نقطة خدمات 
             رسومية متكاملة مع إضافة خدمات الطباعة وتصميم الجرافيك 

             لمساعدة العميل في تحقيق متطلبات المشروع

العرض ثالثي األبعادالنمذجة ثالثية األبعادالرسم المرجعي
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قطاعات كوانتوم ديجيتال
على مدار العقد الماضي، عملت كوانتوم ديجيتال عبر قطاعات صناعية متعددة لتقديم خدماتها لعمالء عالميين في مشاريع يتراوح نطاقها من المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة محدودة النطاق إلى مشاريع حكومية بمليارات الدوالرات.
وتشمل الخبرات في القطاعات الرئيسية ما يلي:

•          الصرف الصحي ومياه الصرف
•          الرياضة والترفيه

•          النفط والغاز
•          المشاريع الصحية

•          الطيران
•          الهندسة المدنية

فلسفتنا
ر مدى تعقيد قطاع اإلنشاءات والتركيز على تنفيذ المشاريع بكفاءة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب. ونتفهم أيًضا  إننا  في - كوانتوم ديجيتال - ُنقدِّ

تغيير خطط التصميم األصلية التي ُتسبِّب تعطيل المشاريع.

وتتمثل فلسفتنا في العمل مع عمالئنا كأفراد وتخصيص استجاباتنا من خالل مواصلة استخدام التطبيقات البصرية والحلول الفنية المناسبة للمواقف المختلفة 
التي تحدث. 

يمكن استخدام حلولنا المستهدفة بشكٍل مستقٍل أو في صورة عرٍض إعالميٍّ شامٍل متعدِد القنوات، ُيمِكن تطويره لكي ُيلّبي مختلف المراحل في حالة النزاع.

م أعلى مستوى من الخبرات المهنية من خالل فريق متخصص ذي خبرة، ُيعيَّن في بداية جميع المشاريع التي ُيشرف عليها المدير اإلبداعي لشركة  كما أننا ُنقدِّ
كوانتوم ديجيتال.

نتعاون مع عمالئنا من البداية إلى النهاية، حيث تتمتع طواقمنا بمرونٍة عاليٍة، وتتنقل بصفة منتظمة إلى مواقع العمالء؛ لتقديم األفكار ومناقشة المشاريع.

•          البحرية
•          السكك الحديدية

•          اإلنشاءات
•          الطرق الرئيسية والطرق السريعة
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الخدمات االستشارية لدعم قطاع اإلنشاءات
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الشركة القابضة - كوانتوم للحلول العالمية )جيرسي( المحدودة

العمليات العالمية
يعمل فريقنا المتفاني من المهنيين المتخصصين في قطاع اإلنشاءات في بعض العواصم الرئيسية في العالم في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وأستراليا والواليات المتحدة األمريكية؛ لتلبية متطلبات عمالئنا وتوفير الخبرة المحلية والمعرفة العالمية.

كوانتوم للحلول العالمية 
 info@qgs.global :البريد اإللكتروني

www.qgs.global :الموقع اإللكتروني

دولة قطر
الدوحة

هاتف: 2826 4431 974+

تركيا
إسطنبول

هاتف: 6020 607 532 90+

المملكة العربية السعودية
الرياض

هاتف: 3627 207 11 966+

البحرين
المنامة

هاتف: 6900 3981 973+

األردن
ان َعمَّ

هاتف: 7750 6553 962+

الشريك  في  أستراليا
)CCR(   شركة سي سي آر

هاتف: 9675 4227 1300+

إسبانيا
مدريد

هاتف: 385 134 698 34+

الشريك في هونغ كونغ
شركة بلس ثري

هاتف: 2528 2851 852+

كوريا   الجنوبية
سيول

هاتف: 3775 2176 10 82+

الشريك  في  ماليزيا
شركة  بلس  ثري

هاتف: 0996 6201 03 6+

الشريك في الصين
 )CIECC (

هاتف: 3648 6873 10 86+

ليفربول
هاتف: 8310 705 151 44+

لندن
هاتف: 4278 176 208 44+

الشريك في نيوزيلندا
)CCR(   شركة سي سي آر

هاتف: 3285 9355 64+
هيوستن

هاتف:  6881 328 )713( 1+

نيويورك
هاتف:  6638 380 )281( 1+

الواليات المتحدة األمريكية

بولندا
بيدغوشتش

هاتف: 911 599 604 48+

فرنسا
باريس

هاتف: 676538369 33+

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة

دبي
هاتف: 6298 4572 971+

أبو ظبي
هاتف: 4054 2654 971+


