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كلمة افتتاحية 
نرحب بكم في تقرير كروكس إنسايت نسخة 2020، التقرير 

الثالث ضمن سلسلة تحليل المطالبات والنزاعات حول 
المشاريع الهندسية واإلنشائية على مستوى العالم. 

على غرار المشاريع األخرى، يسود التعقيد الشديد شبكة 
األعمال وأوجه القصور والعقبات واإلخفاقات التي تؤدي إلى 

تأخيرات وتكاليف إضافية وصراعات أخرى. وبهدف حّل هذا 
التعقيد، بات هناك حاجة إلى دراسة بحثية معّمقة وتمحيص 

مدروس. ويقوم نمط األسباب الواردة في هذا التقرير على 
تحليل نتائج بحثنا، باالستناد إلى خبرة فريقنا المعني بتسوية 

المطالبات والمنازعات. 
ويحمل البرنامج البحثي المتكامل من إتش كيه إيه وفرة 

ال مثيل لها من البيانات الخاصة بمشاريع من أنحاء العالم. 
وقد تم تحليل أكثر من 1100 مشروع من 88 بلًدا من أجل إعداد 
تقرير كروكس إنسايت نسخة 2020. ويتجاوز مجموع قيمة 

النفقات الرأسمالية لهذه المشاريع مجتمعة 1.8 تريليون 
دوالر أميركي. 

وتعّد مجموعة البيانات التي تم جمعها حول المشاريع 
الضخمة خدمًة لتقرير كروكس إنسايت فريدة من نوعها 

وقد تم تحليلها باستخدام منهجية قوية. 
وجاء تنظيم تقرير كروكس إنسايت 2020 حسب المناطق 

التي تعمل فيها إتش كيه إيه- منطقة األميركيتين ومنطقة 
آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا ومنطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا. ويكشف تحليلنا الدروس المستفادة 
من المطالبات التي كانت محل تحقيق والنزاعات التي قمنا 

بتسويتها. وفي كل فصل، سيقوم استشاريو إتش كيه إيه 
من أهل الخبرة في المجال بعرض أفكارهم الثاقبة ليس 

فقط في مجموعة العوامل التي تقف وراء القيام بالمطالبات 
ونشوب النزاعات في مناطقهم فحسب بل أيًضا اإلجراءات 

التي سوف تمنعها أو تحّد منها وتأثيرها على المشاريع في 
المستقبل. 

وفي الواقع، يحمل كل مشروع في طياته المخاطر، إال أن 
المسار الحكيم يكمن في توّقع هذه المخاطر والتعرف 

إليها وإدارتها والحّد منها ال سّيما أنها تعطي فرصة لنشوء 
المطالبات والنزاعات، والهدف هنا هو تقليص ال بل تفادي 

التأخير والتعطيل وزيادة التكلفة. 
الهدف الفعلي الذي تسعى إتش كيه إيه إلى تحقيقه من 
خالل تقرير كروكس هو إطالع وتمكين أصحاب العمل 
والمقاولين وسلسلة التوريد األوسع من اتخاذ خيارات 

وقرارات أفضل من خالل الوعي وااللتفات إلى الدروس 
الناتجة عن خبرتنا الفريدة من نوعها. تفتقر الكثير 

من المشاريع إلى الوعي العميق باإلخفاقات المتكررة 
والنجاحات السابقة. ومّما ال شك فيه أن أخذ هذه المخاطر 
والفرص في االعتبار من شأنه تحسين عملية التعاقد وفي 

النهاية الحد من التغيير ومن مخاطر النزاعات التي تحدث 
في المشاريع. 

وقد كشفت بياناتنا التأثير الكبير الذي تخّلفه المطالبات 
والنزاعات إن من ناحية المال أو الوقت. فالقيمة 

المجتمعة للنزاعات المطالب بها بشأن الـ 1100 مشروع 
تتجاوز 48.6 مليار دوالر أميركي فيما يبلغ المجموع 

التراكمي للتمديدات الزمنية 593 سنة مع بعض التباينات 
الملحوظة بين متوسطات المناطق. وال تشمل هذه 

الحسابات ساعات المدراء والتكاليف القانونية واألخرى 
ذات الصلة. 

كذلك، تحّسن أفكار تقرير كروكس قدرة عمالئنا، بصرف 
النظر عن أدوارهم، على مقارنة أدائهم حسب القطاع 

وقياس المخاطر في األسواق والمناطق المختلفة والتعرف 
إلى المجاالت التي تحتاج إلى تحسين. ونحن نحّثهم على 

استخدام البيانات وإمكانياتها إلى أقصى حد ممكن. )انظر 
الصفحة رقم 45(. 

وبإمكان الهيئات المهنية وصناع السياسات أيًضا االعتماد 
على دليل قوي وعملي لترويج وتشجيع عمليات شراء 
أفضل من حيث التكلفة وتسليم للمشاريع الضخمة 

وحوكمتها في المجال بصورة أفضل. 
نأمل أن تكون نتائج تقرير كروكس إنسايت 2020 مفيدة 
وعملية وأن تتفاعلوا معنا فيما نقوم بمشاركة وتطوير 

قيمة برنامجنا البحثي المستمر. 

سيمون مون
شريك ومسؤول التشغيل الرئيسي

“

”

الهدف الفعلي الذي تسعى 
إتش كيه إيه إلى تحقيقه 
من خالل تقرير كروكس 

هو إطالع وتمكين أصحاب 
العمل والمقاولين وسلسلة 

التوريد األوسع من اتخاذ 
خيارات وقرارات أفضل من 

خالل الوعي وااللتفات إلى 
الدروس الناتجة عن خبرتنا 

الفريدة من نوعها
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تحقق إتش كيه إيه في المطالبات والنزاعات المتعلقة 
بالمشاريع الرأسمالية حول العالم وتقّدم المشورة في هذا 

اإلطار. ويعتبر تقرير كروكس إنسايت عبارة عن استخالص 
للبيانات التي تم جمعها وتحليلها كجزء من هذا العمل. 

وترّكز النسخة السنوية الثالثة من تقرير كروكس إنسايت 
بحسب المناطق على األسباب الرئيسية التي تقف وراء 

المطالبات والنزاعات من خالل تحليلنا لمئات المشاريع من 
حول العالم. 

وال بّد من اإلشارة إلى أن عملية جمع البيانات الواردة في هذا 
التقرير انتهت في فبراير 2020 قبل أن تبدأ تأثيرات جائحة 
كورونا )كوفيد- 19( على المشاريع التي تم تحليلها هنا. 

وسوف نتعقب التغيرات التي طرأت على نمط تسبيب النزاعات 
بسبب الجائحة العالمية في تقارير كروكس إنسايت في 

المستقبل. إال أن إتش كيه إيه بدأت برصد التأثيرات المبكرة ال 
سيما مع زيادة المطالبات الزائفة. وقد أخذ خبراؤنا التداعيات 

في الحسبان كل حسب منطقته في الفصول التالية من هذا 
التقرير.  

األوضاع القائمة 
فيما تواجه االقتصادات والصناعات اإلقليمية التي نقّدم فيها 

الخدمات مثل الهندسة واإلنشاء والطاقة والمرافق والنفط 
والغاز والقطاع الصناعي ركوداً نتيجة لجائحة كورونا )كوفيد- 

19(، ثّمة تباين كبير في درجة سالمة هذه القطاعات. 
لقد وصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى نهاية طفرة 
البنية التحتية المستدامة وأدى انخفاض ربحية المقاولين 

العاملين في المنطقة إلى وقوعهم ضحية لحروب أسعار 
المناقصات. وقد أثارت المنافسة الشرسة في السوق 

األوروبية مخاوف مشابهة ال سيما بالنسبة إلى الجهات 
الفاعلة الرئيسية في المملكة المتحدة، فضًلا عن حالة عدم 

يقين في المنطقة تسبب بها خروج المملكة من االتحاد 
األوروبي. 

وفي جنوب أفريقيا أيًضا حيث تزيد جائحة كورونا )كوفيد- 
19( من حّدة الوضع الذي يشهد أساسًا تراجًعا، أصبح كبار 

المقاولين غير مستعدين لتعزيز المنافسة الدولية في ظل 
محاولة القارة اللحاق بأسواق أكثر نضجًا. أما في منطقة 

الشرق األوسط، فثمة تحّول مختلف كثيراً إنما ينطوي 
على تحديات قائمة في ظّل تحّول من نمو يقوده النفط إلى 

اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. 
وفي الوقت عينه، تتقبل األميركيتان صدمة أسعار النفط 

مصحوبة بعدم االستقرار السياسي والخالف بشأن التجارة 
بين الصين والواليات المتحدة، ما يلقي بظالله الواسعة على 

مشهد المستقبل العالمي. 

األسباب الجذرية
يكشف تقرير كروكس إنسايت 2020 عن أفكار حول 

األسباب الجذرية للمطالبات والنزاعات بخصوص المشاريع 
على مدار السنوات األخيرة وأحدث االتجاهات. وهدفنا 

هو تحذير جميع األطراف المعنية في المجال ليس فقط 
بخصوص محركاتهم الرئيسية إنما أيًضا بشأن التصرفات 
اإليجابية والعملية التي يمكن القيام بها لتجنب النزاعات 

األكثر تعطيًلا أو على األقل التخفيف من التكاليف 
والتأخيرات. 

وتعتبر هذه التبعات هائلة بالنسبة إلى عينة المشاريع 
العالمية التي أخترناها. يصل متوّسط مبلغ المطالبة محل 

النزاع إلى %56 تقريبًا من تكلفة رأس المال المخطط لها 
للمشروع. وعلى الصعيد العالمي، يبلغ متوّسط التمديدات 

الزمنية المطالب بها أكثر من %71 على المدة األصلية 
المحددة للمشروع. 

وفيما تعّد التغييرات في نطاق المشاريع السبب الرئيسي 
للمطالبات والنزاعات في التصنيف السنوي لكروكس نظراً 
لزيادة حجم المشاريع وتعقيدها، ثّمة محركات أخرى قوية 

تفرض عبًئا قوًيا عبر كافة المناطق. وتشمل هذه األسباب: 
                  

                    التصاميم غير الصحيحة أو غير المكتملة. 
سوء اإلدارة من أطراف ثالثة.  

عدم مالءمة إدارة العقود.   
عيوب في الصنعة.   

وتتدخل العوامل الوارد ذكرها وعوامل أخرى بطرق مختلفة 
كما سيكشف تحليل كروكس 2020. وتضع الفصول 

التالية النمط المتباين للتسبيب في األميركتين وآسيا 
والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا مع 

تعليقات ورؤى من استشاريي إتش كيه إيه والشركاء في 
المنطقة. 

لمحة عامة 

 توبي هانت 
شريك ومسؤول تطوير األعمال الرئيسي

1185

$1.8

%55.9

%71.3

88

الكشف عن أسباب المطالبات 
والنزاعات في قطاع اإلنشاء 

العالمي
جاء إصدار تقرير كروكس إنسايت 2020 في توقيته الصحيح وقد 
بات األمر أكثر أهمية من أي وقت مضى وذلك إذا أخذنا في االعتبار 

األوضاع غير الثابتة التي يواجهها قطاع الهندسة واإلنشاء من 
جراء تبعات جائحة كورونا )كوفيد- 19(.

ويتيح تقرير كروكس إنسايت 2020 فرصة الفهم الكامل ألسباب 
مطالبات ونزاعات اإلنشاء من األميركيتين إلى آسيا والمحيط 
الهادئ من خالل تحليل البيانات من أكثر من 1100 مشروع. 

ويمنح التقرير بشكل واضح أصحاب العمل والمقاولين وسلسلة 
التوريد الكبرى في قطاع اإلنشاء معلومات حول كيفية الوصول 

إلى خيارات وقرارات أفضل بوسعها منع أو تقليص المطالبات 
والنزاعات المحتملة. 

وقد جاءت كتابة التقرير من خالل منهجيته القوية محكمة وهو 
يشكل مرجعًا جيداً ومادة مثيرة لالهتمام بالنسبة إلى العاملين 

والممارسين في مجال اإلنشاء وصّناع السياسة واألكاديميين على 
حد السواء. أنصح بشدة باالطالع على هذا التقرير وأحّث القّراء على 
hka.com/crux-inter- على اإلنترنت CRUX Online  زيارة موقع
active-dashboard لتجربة لوحة معلومات تفاعلية مع التقرير. 

د/ ألكس أوبوكو )دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس مع مرتبة 
شرف، عضو في معهد تشارترد لإلنشاء، عضو في المعهد الملكي 

للمساحين القانونيين(
أستاذ مساعد   في إدارة المشاريع ومسوحات الكميات 

كلية بارتلت لإلنشاء وإدارة المشاريع 
جامعة كوليدج لندن

مشروًعا

بلًدا

متوّسط قيمة 
اإلنفاق الرأسمالي 

مليار دوالر أميركي

متوّسط التكاليف 
المطالب بها 

متوّسط التمديدات 
الزمنية المطالب بها 
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يعرض تقرير إنسايت كروكس تحليل الخبراء بشأن المشكالت الفعلية الواقعة على مستوى أكثر 
من 1,100 مشروع عبر 88 بلًدا. ويقّدم كل من حجم وعمق هذه المعلومات - التي تم جمعها من 

مصدرها األصلي على الصعيد العالمي من خالل تحقيقات المطالبات والنزاعات - أفكاراً موثوقة حول 
أسباب صراعات المشاريع وتأثيراتها. 

ويعّد العبء على الميزانيات والجداول الزمنية كبير على مستوى المشاريع وهائل على المستوى 
العالمي. وقد كان مبلغ يفوق 48 مليار دوالر أميركي محل نزاع بين األطراف المنخرطين في المشاريع 

التي قمنا بتحليلها من الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى العام 2020. وقد فاقت قيمة هذه 
العقود المخطط لها مبلغ 1.8 تريليون دوالر أميركي. كذلك، لم تكن التأخيرات التي واجهتها 

المشاريع أقل أهمية أو جداًل. فعادًة ما تؤخر التمديدات الزمنية التي تم تقديم طلبات بشأنها إنجاز 
المشروع بواقع 323 يومًا- أي بمتوّسط أكثر من %70 من الجدول الزمني الموضوع.

 

أوروبا

آسيا والمحيط الهاديء
الشرق األوسط وأفريقيا

المشاريع

المشاريع
المشاريع

البلدان

البلدان
البلدان

متوسط قيمة اإلنفاق الرأسمالي
              

متوسط قيمة اإلنفاق الرأسمالي
              

متوسط قيمة اإلنفاق الرأسمالي
              

متوسط قيمة المطالبة

متوسط قيمة المطالبة
متوسط قيمة المطالبة

254

208
313

22

23
26

4.8
1.8

95.0
122.0

517.9

38.5

األميركيتان
المشاريع

البلدان

متوسط قيمة اإلنفاق الرأسمالي
              

متوسط قيمة المطالبة

410

17

1.1

65.5

لمحة عالمية
حجم المطالبات والنزاعات حسب المنطقة
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أهم األسباب العالمية للمطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع في العام 2020

تفصيل المناطق حسب القطاعات الرئيسية لبيانات المشاريع التي تم جمعها في الفترة الممتدة من العام 
2018 وحتى العام 2020

)االتحاد الدولي للمهندسين 
FIDIC )المعمارين فيديك

)المعهد األميركي 
AIA )للمعماريين

أنواع أخرى

)هيئة العقود المشتركة( 
JCT

معهد مهندسي NEC عقد الهندسة الجديد
IChemE الكيمياء

عدد صيغ 
العقود القياسية 

المستخدمة

12

األنواع العالمية لصيغ العقود القياسية المستخدمة لبيانات المشاريع التي تم جمعها في الفترة الممتدة من 
العام 2018 وحتى العام 2020

78

26

84

31

166

57

24 24

54

39
32

70

23

108

72
65

51

106

1010

38 135

35 112

37 97

36 69

57 56

49 48

26 63

28 79

39 58

24 65

24 83

45 44

ثانويرئيسي

نتائج كروكس
في ما يلي النتائج الرئيسية لبرنامج كروكس البحثي  . تم دمج البيانات عن  الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى 
العام 2020 باستثناء ما تم النص عليه. وترّكز التحليالت اإلقليمية التالية بشكل رئيسي على مجموعة بيانات  

 2020
أهم األسباب العالمية للمطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع من الفترة 

الممتدة من العام 2018 إلى العام 2020

رئيسية المجموعثانويةأسباب المطالبات والنزاعات

429

228

183

251

241

159

229

187

202

139

133

138

124

135

128

144

177

185

101

88

165

86

87

70

129

112

104

97

81

61

573

405

368

352

329

324

315

274

272

268

245

242

221

216

189

التغير في نطاق العمل

العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

التصميم غير المكتمل

الظروف المادية الطارئة

مستوى المهارات و/أو الخبرة

تأخر الموافقات

عيوب على مستوى الصنعة

مشكالت في تفسير العقد

تأخر إصدار معلومات التصميم

سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم

قيود على الدخول إلى الموقع / أرض المشروع أو/و تأخر الدخول إليه

المطالبات كانت مزيفة ومبالًغا فيها وانتهازية و/أو غير مدعومة

مشكالت في التدفق النقدي والسداد

األداء التشغيلي

التصميم غير الصحيح

التغير في نطاق العمل

التصميم غير الصحيح

التصميم غير المكتمل

سوء إدارة المقاولين من الباطن / 
الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم

الظروف المادية الطارئة

تأخر إصدار معلومات التصميم

عيوب على مستوى الصنعة

مشكالت في تفسير العقد

تأخر الموافقات

العجز عن إدارة العقد و/ أو شؤونه اإلدارية

األداء التشغيلي

قيود على الدخول إلى الموقع / أرض 
المشروع أو/و تأخر الدخول إليه

األميركيتانآسيا والمحيط الهادئأوروباالشرق األوسط وأفريقيا

بنية نفط وغازطاقة ومرافقصناعيأبنية
تحتية

عقود مخصصة مسيطرة مسبقًا

المقياس األسترالي

العقود الحكومية
أرامكو السعودية

)اتحاد االستشاريين 
ACA )المعماريين

معهد مهندسي الميكانيكا 
IMechE
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األميركيتان: أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع في الفترة 
الممتدة من العام 2018 وحتى العام 2020

أوروبا: أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع في الفترة الممتدة من 
العام 2018 وحتى العام 2020

الشرق األوسط وأفريقيا: أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع في 
الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى العام 2020

أسباب المطالبات والنزاعات

أسباب المطالبات والنزاعات

رئيسية

رئيسية

ثانوية

ثانوية

المجموع

المجموع

التغير في نطاق العملالتغير في نطاق العمل

التغير في نطاق العمل

تأخر إصدار معلومات التصميم

التصميم غير المكتمل

قيود على الدخول إلى الموقع / أرض المشروع أو/و تأخر الدخول إليه

مشكالت في تفسير العقد

العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

تأخر الموافقات

مشكالت في التدفق النقدي والسداد

سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم

التغير في نطاق العمل

العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

تأخر إصدار معلومات التصميم

التصميم غير الصحيح

قيود على الدخول إلى الموقع / أرض المشروع أو/و تأخر الدخول إليه

مشكالت في تفسير العقد

سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم

المطالبات كانت مزيفة ومبالًغا فيها وانتهازية و/أو غير مدعومة

التصميم غير المكتمل

مشكالت في تفسير العقدالتصميم غير المكتمل
التصميم غير الصحيحالظروف المادية الطارئة

سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهمتأخر إصدار معلومات التصميم
العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلداريةسوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم

مستوى المهارات و/أو الخبرةالعجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

مستوى المهارات و/أو الخبرة مستوى المهارات و/أو الخبرة

التصميم غير الصحيح

التصميم غير المكتملمشكالت في تفسير العقد
تأخر إصدار معلومات التصميم

عيوب على مستوى الصنعةعيوب على مستوى الصنعة
الظروف المادية الطارئةالمطالبات كانت مزيفة ومبالًغا فيها وانتهازية و/أو غير مدعومة
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73

66

58

56

73

54

62

44

84

64

79

47

55

41

52

50

38

40

166

79

99

42

89

58

83

55

33

36

95

46

30

31

34

21

32

22

28

19

24

16

31

27

16

28

16

22

12

21

119

62

61

58

50

49

48

44

40

40

40

28

28

31

38

38

21

38

28

33

27

46

20

46

32

42

21

19

26

23

53

66

33

84

29

52

20

47

53

39

124

102

101

97

96

94

94

92

90

77

111

110

99

93

87

83

73

69

64

63

219

145

132

126

118

110

103

102

86

75

آسيا والمحيط الهادئ: أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع في 
الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى العام 2020

المجموعثانويةرئيسية أسباب المطالبات والنزاعات

المجموعثانويةرئيسية أسباب المطالبات والنزاعات
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410

$1.1

45.9%

61.9%

إذا نظرنا إلى األمور من منظور العام 2020، نجد أن مشكالت التصميم 
باتت اآلن المحركات األساسية للمطالبات والنزاعات في األميركتين أكثر 

من التغيير في نطاق العمل، والحال نفسه في مناطق أخرى. فقد باتت 
المشاريع أيًضا تشهد عيوًبا في الصنعة واألحوال المادية غير المتوقعة 

)انظر الرسم في الصفحة المقابلة(.  

وما يثير القلق أيًضا هو العجز عن إدارة األطراف الثالثة عبر سالسل 
التوريد التي يتزايد تعقيدها. ونحن نرى أن هذا العامل يؤدي إلى تزايد 

مشكالت التصميم بشكل كبير. ومن خالل خبراتنا، نرى أن هذا النوع من 
المشكالت يقع على األرجح نتيجة الجداول الزمنية الضّيقة المفروضة على 

األطراف الثالثة المشاركة في عملية التصميم. وعادًة ما تكون النتيجة 
تصميًما متأخًرا أو غير مكتمل وصدامات بين األطراف على مستوى تنفيذ 

التصاميم. وفي هذا السياق، تسود هذه الصدامات أكثر من التصاميم 
السيئة.

وفي زمن جائحة كورونا )كوفيد- 19(، ينتج عن القيود والتأخيرات 
المرتبطة بالدخول إلى الموقع المزيد من المطالبات. أما في سوق النفط 

والغاز، فالعكس صحيح إذ تؤدي الهوامش األكثر صرامة إلى عدد أقل من 
المطالبات الدفاعية من جانب المقاولين الذين يعزفون أكثر عن اإلجراءات 

التي من المحتمل أن تكون تكلفتها مرتفعة والتي قد ال تأتي بثمار جيدة. 
ويواجه المقاولون في قطاعات متعددة تحديات تتمّثل بالتدفقات النقدية 

المحدودة ونقص المهارات اإلدارية المطلوبة إلدارة العقود وتنفيذها. 
وسيّتضح أن تنسيق التصميم هو أكثر تحّدًيا ال سيما أن الشركاء في 

سلسلة التوريد يعملون عن بعد – بدًلا من يعملوا من موقع مشترك - 
وهذا بدوره يستلزم جهوًدا أكبر من جانب المقاولين الرائدين للتنسيق 

بين كافة األطراف. 

وبالنسبة إلى أصحاب العمل، من الضروري التحقق مما قد يثبت أنه 
مطالبات انتهازية من المقاولين. وال بّد من قضاء وقت أكبر في التدقيق 

في السبب الجذري للمطالبة أو النزاع للتحقق مما إذا كان هناك رابط 
عرضي واضح وظاهر مع جائحة كورونا )كوفيد- 19( في حال الرغبة في الحد 

من المطالبات الزائفة.

17

نظًرا إلى حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة، سوف يكون 
هناك فوائد لتخطيط المشاريع بشكل صارم أكثر في المرحلة 

المبكرة من دورة حياتها حتى تعلم كافة األطراف أدوارها 
ومسؤولياتها والمخاطر التي تخصها. 

11 36

14 31

12 31

11 29

12 27

12 25

7 28

13 21

10 22

14 17

12 19

2 24

األميركيتان
لمحة اقتصادية عامة

أحدث التراجع األخير في أسعار النفط في ربيع 2020 صدمة على مستوى االقتصادات المعتمدة على الموارد في 
األميركيتين. وبعد استيعاب تأثيرات جائحة كورونا )كوفيد- 19( على صناعات النفط الصخري والنفط الرملي، باتت كل 
من الواليات المتحدة األميركية وكندا وكذلك االقتصادات األخرى في المنطقة تعاني من تبعات جائحة كورونا )كوفيد- 

19(. ومن المتوقع أن يتراجع مجموع الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة بنسبة تتراوح بين %4.5 و%6.6 في العام 2021 
وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. 

ومع توقف عدد من مشاريع النفط والغاز، من المتوقع أن تواجه مشاريع أخرى عبر عدد من القطاعات المصير نفسه. 
وفي سياق مماثل لألحداث التي تلت األزمة المالية منذ أكثر من عشر سنوات، من المرجح إما إلغاء أو تأجيل برامج 

كبيرة الحجم بسبب عدم استقرار األسواق والقيود على التمويل . 

وفي الوقت عينه، يلقي عدم اليقين السياسي حيال االنتخابات الرئاسية لعام 2020 واالضطرابات االجتماعية بظاللها 
على أكبر اقتصادات المنطقة. أضف إلى ذلك أن حرب التجارة مع الصين قد تحمل تبعات على التدفقات الدولية وعلى 

تكاليف المعدات والمواد. 

ومما ال شك فيه أن هذه العوامل ستضاعف حالة االضطراب التي خلفتها جائحة كورونا )كوفيد- 19(. ومن التأثيرات 
المحتملة تحويل المقاولين االستثمار في اإلنفاق الرأسمالي بعيداً عن تطوير التكنولوجيا الجديدة األساسية وتدريب 

القوى العاملة وصقل المهارات )ال سيما في إدارة العقود وإدارة األطراف الثالثة(. ومن المتوقع أن تؤدي متطلبات 
الصحة والسالمة الجديدة والضرورية إلتاحة عملية تنفيذ المشاريع وسط التهديد المستمر لجائحة كورونا )كوفيد- 

19( إلى استنفاذ الكثير من هذه األموال. 

أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع في 
العام 2020

أسباب ثانويةأسباب رئيسية 

التصميم غير الصحيح

عيوب على مستوى الصنعة

التصميم غير المكتمل

الظروف المادية الطارئة

التغيير في نطاق العمل

سوء إدارة المقاولين من الباطن/ الموردين و/أو 
نقاط التفاعل بينهم
تأخر إصدار معلومات التصميم

المطالبات كانت مزيفة ومبالًغا فيها وانتهازية 
و/ أو غير مدعومة
قيود على الدخول إلى الموقع/ أرض المشروع 
أو/و تأخر الدخول إليه

العجز عن إدارة العقد و/ أو شؤونه اإلدارية

األحوال المناخية كانت معاكسة بشكل استثنائي

عدم التركيب

المطالبات والنزاعات 

يضم تقرير كروكس 2020 من إتش كيه إيه تحليل بيانات لألمريكتين لعدد 
410  مشاريع في 17 بلًدا عبر المنطقة. وتستند المعلومات إلى مشاريع 

حدثت في الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى العام 2020 )انظر جدول 
البيانات المدمجة، الصفحة رقم 9( ويكشف تحليلنا عن أن متوسط قيمة 

المطالبة قد بلغ 65.5 مليون دوالر أميركي بخصوص مشاريع يبلغ متوسط 
إنفاق رأسمالها نحو 1.1 مليار دوالر.

مشاريع

بلًدا

متوّسط قيمة 
اإلنفاق الرأسمالي 

مليار دوالر أميركي

متوّسط التكاليف 
المطالب بها 

متوّسط التمديدات 
الزمنية المطالب بها 
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 ونظًرا إلى حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة، سوف يكون هناك فوائد لتخطيط المشاريع بشكل 
صارم أكثر في المرحلة المبكرة من دورة حياتها حتى تعلم كافة األطراف أدوارها ومسؤولياتها 

والمخاطر التي تخصها. وسوف يؤثر الواقع الجديد أيًضا على كيفية اختيار األطراف حل نزاعاتهم. 

مسارات تسوية النزاعات

تشير بيانات كروكس األخيرة إلى زيادة كبيرة في الوساطة عوًضا من التقاضي مقارنة بالتقارير 
السابقة. ودائًما ما كانت الوساطة جزًءا من عملية التفاوض وذلك على مستوى الشؤون التي تخّص 
الواليات المتحدة األميركية. وتبّين البيانات التي تم جمعها للمنطقة في بحثنا الخاص بالعام 2020 

تزايد نسبة اللجوء إلى الوساطة بواقع %10، إال أنه ال بّد من مراعاة حقيقة أن نماذج أنواع المشاريع 
الواردة في تقريرنا قد تتغير من عام إلى آخر.

إجمالي البيانات التي تم جمعها في 
العام 2020

طريقة تسوية النزاعات 
إجمالي البيانات التي تم جمعها

 بين عامي 2018 و 2019

طريقة تسوية النزاعات

كذلك، نتوّقع اللجوء إلى التحكيم أكثر من التقاضي في المحاكم. فلقد الحظ خبراؤنا كيف أن 
المحكمين والمحامين والشهود الخبراء تأقلموا بسرعة مع الجلسات واإلفادات االفتراضية وبات 
توفير وقت السفر والنفقات واضحًا. وعلى مّر التاريخ، اعتبر الخبراء العاملون في هذه المنطقة أن 

هذه التكاليف كانت تشّكل عائقًا أمام اعتماد هذا المسار لتسوية النزاعات. 

أما في التحكيم، فيبدو أن توفير التكاليف والوقت خالل جلسات االستماع االفتراضية يطغى على 
الجانب السلبي المتمّثل في عدم القدرة على "قراءة الحضور في القاعة" المتاح في البيئة المباشرة 

)وجًها لوجه(، إال أن المحاكم تعتبر متأخرة في اعتماد التكنولوجيا مع إجراءات التقاضي. 

ويعتبر الفصل أيًضا خياًرا يضمن تسوية بسرعة أكبر. ففي كندا، جاء تشريع قانون اإلنشاء في 
أونتاريو الصادر في أكتوبر 2019 لتعزيز السداد الفوري والنظام الذي ينطوي على الفصل. وفيما لم 

تساند تشريعات الواليات المتحدة األميركية الفصل التشريعي )خارج مجاالت معينة ذات سوابق 
قديمة مثل المرافق الخدمية المنظمة( نتوقع أن تّتبع مناطق أخرى مثل البلدان التي تشجع على 

تطبيق الفصل. 

إًذا، ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب النزاعات؟

التخطيط بشكل دقيق قبل التنفيذ

من المفارقة أن التخطيط ال يعتبر بمثابة "إجراء" بحّد ذاته. فعدد من المشكالت التي حالت دون 
تسليم المشاريع بنجاح يمكن أن تعزى إلى التسّرع الذي ال مبّرر له في مباشرة العمل من دون 

التخطيط األولي المناسب. يتحّمس المتعهدون لبدء العمل على وجه السرعة فيما يتم تقليص 
مرحلة التصميم وتفوق وتيرة البناء الموارد المتاحة واالكتمال النسبي للتصميم وضوابط 

المشروع وإدارته. 

فعملية اإلنشاء السريع والمشاريع التي تستلزم دمج التكنولوجيات الجديدة تعني أنه ال يمكن 
تحديد النطاق في مرحلة مبكرة إلى حين التأكيد بشكل نهائي على هذه العناصر وتواصلها. وبالتالي، 

ال يمكن تجميد التصاميم في مرحلة مبكرة من المشروع وإال فسوف يؤدي ذلك إلى تمديدات زمنية 
وإلى ازدياد في التكلفة مع كل تعديل يتم إدخاله. 

ال يستمع أحد إلى نصيحة الخبراء التي تدعو إلى إبطاء سرعة المشروع بهدف تحديد المشكالت 
وحلها مبكراً. ويحتاج أصحاب العمل والمقاولون على حد سواء إلى إدراك حقيقة أن لكل مشروع 

متطلباته ومخاطره الخاصة، مع مزيج فريد من نوعه من التمويل والتصاميم والقوى العاملة 
واألحوال على أرض الواقع. ومن المرجح إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وبتكلفة أقل في حال 

ترّكزت الجهود على اآلتي:

الشروع في طلبات تقديم العروض فقط عندما يكون التصميم قد قطع شوطًا   •
  متقدمًا  عمليًا قدر المستطاع حتى يتم االعتماد على الجدول الزمني والتكاليف ذات الصلة. 

وضع طلبات تقديم العروض بحيث تقيس الخبرة والدراية والجودة والسعر بطريقة  •
                   أكثر   توازنًا ومن ثم تقدير القيمة الحقيقية لعروض مقدمي العطاءات. 

تخصيص موارد تصميم كافية ووضع جداول زمنية واقعية لمخرجات التصميم.   •
التأكد من أن جميع أصحاب المصلحة مشاركين في عملية مراجعة التصميم التي   •

                   تشمل مستوى مناسًبا من ضمان الجودة. 
تطوير وتنفيذ خطة تنفيذ المشروع مع تأييد العميل وسلسلة التوريد أيًضا.   •

توزيع المخاطر والفرص على الطرف الذي يعتبر الجهة األنسب المتالكها وإدارتها   •
                  والتخفيف منها باستخدام سجل مخاطر مدار بشكل صحيح. 

تعزيز الشفافية بين كافة األطراف والتعاطي مع المشكالت واإلبالغ عنها عندما تطرأ.   •

االلتفات إلى ما هو جيد وما هو سيء والدروس المستفادة 

المفارقة هو أن الدروس المستفادة من المشاريع الجيدة نادراً ما تحظى باهتمام رغم الحاجة إلى هذا 
االهتمام، في حين أن الكثير من الدروس المستفادة من المشاريع السيئة تضمحّل وتصبح في طّي 

النسيان بعد ضجيج الجدال والنزاعات. 

وبصرف النظر عن ثغرات التصميم غير المكتمل وتأثيراته على نطاق العمل والجدول الزمني، ثمة 
أسباب أخرى للمشاريع الفاشلة يكشف عنها تحليل كروكس مع بيان التدابير التي يمكن اتخاذها 

للتعاطي مع هذه األسباب: 

عيوب على مستوى الصنعة: أّدت التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا )كوفيد19-( إلى 
انخفاض معيار القوى العاملة الماهرة في قطاع اإلنشاء وبات من الصعب استبدال هذه 

المهارات. وفيما ال يمكن زيادة الميزانيات إلجراء تدريبات رسمية، يجب استخدام برامج 
التدريب التوجيهي لتدريب العاملين الجدد أو الذين ال يمتلكون خبرة لتحسين الجودة ودعم 
اإلنتاجية. وحينذاك سيتم تركيز األموال على دفع الرواتب بأسعار السوق لجذب أكثر العمال 

أهمية والحفاظ عليهم في المجاالت التي عليها طلب مرتفع. 

إدارة األطراف الثالثة: أحد العوامل المهمة لتسليم المشروع في الوقت المحدد وضمن 
الميزانية الموضوعة ال سيما في حال انخراط أكثر من طرف هو اإلدارة والتنسيق بشكل 

منّظم جيًدا عبر سلسلة التوريد. فالتواصل المنتظم وفي الوقت المناسب لصياغة متطلبات 
التصميم المبنية ضمن خطة تفصيلية أمر ضروري ويضمن التأكد من أن جميع األطراف 

تفهم الواجبات التعاقدية التي يجب عليهم أداءها. ولدعم ذلك، يتعين تخصيص المخاطر 
والمكافآت عبر سلسلة التوريد حسب حجم المسؤولية. 

الظروف المادية الطارئة: فيما تملك معظم مشاريع البناء مناطق محددة بشكل جيد 
يمكن اختبار ظروفها الميدانية، تعتبر مشاريع البنية التحتية الطولية عرضة لظروف ميدانية 

غير متوقعة وتعطيل مرتبط بحق الطريق والقيود على المرور والتصاريح البيئية. من جديد، 
ثمة نطاق لبنود العقد إلبراز هذه المخاطر وإتاحة حلول مناسبة. 

ومما ال شك فيه أن الطبيعة الديناميكية لسوق هذه المنطقة والمستقبل االقتصادي غير الثابت 
في ظل انعدام عالمات انحسار الجائحة العالمية يؤدي إلى خلق بيئة عمل تزداد قساوة. إال أن تنوع 

ممارسات العمل والمعيار العالي للعاملين المحترفين في العمل عبر األميركيتين يعطي فرصة 
لمشاركة أفضل الممارسات بين المناطق وقطاعات السوق. وفي حال كان ال بّد من تحقيق نتائج 

ناجحة في مواجهة هذه المحنة، ثمة حاجة إلى تفعيل المشاركات والعمل الجماعي حول هذه 
الدروس العملية من أصحاب العمل والمقاولين وسالسل التوريد.

24%

25%

1%

25%

29%

22%

15%

0%

25%

23%

التفاوض 

الوساطة

الفصل

التحكيم

التقاضي 

•

•

 

•
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معرفة المكان والقانون 
في حين أن البعض يرى أن سوق كندا وسوق الواليات المتحدة األميركية هما سوقان متشابهتان من الخارج، 

في الواقع هما سوقان مختلفتان إلى حد ما من حيث التأثيرات السياسية واالجتماعية والبيئية. وبالطبع، تؤثر 
هذه التباينات بدورها على عوامل التسبيب ومقاربة المشاريع

ففي العام 2019 على سبيل المثال، تم تسجيل أدنى درجة حرارة في كندا، فانكوفر، بريتش كولومبيا  وكانت 
7.8- درجة مئوية مقارنة بـ52- درجة مئوية في وينيبيج، مانيتوبا. وبعيداً عن هذه التباينات الكبيرة في درجات 

الحرارة، النشاط الزلزالي عامل مهم في الساحل الغربي حاله حال مخاطر التسونامي. لذا، ال بّد من امتالك 
معرفة جيدة بمقاييس التصميم المحلي وقوانين األبنية لبناء المشاريع بشكل آمن وناجح. 

وعلى غرار ذلك، تسود إجراءات تشريعية مختلفة في المناطق وكما أشرنا إليه مسبقًا، تم سن تشريعات في 
أونتاريو لصالح الفصل في حين أن المقاطعات األخرى لم تحُذ حذوها بعد. وتختلف وسائل االنتصاف الخاصة 

بنزاعات العقود عبر الدولة والواليات المتحدة األميركية وأميركا الالتينية. 

وتمتد المعرفة الخاصة بموقع ما والمطلوبة لمتابعة العمل من أجل وضع أفضل لتشمل كل من الموقع 
الجغرافي واألوضاع القانونية. وعلى المقاولين الذين يتبعون هذه االستراتيجية األخذ بنصيحة شراء أو إقامة 

شراكة مع  شركة محلية تمتلك قوى عاملة تتمتع بالخبرة والمعرفة الالزمتين. 

التباينات اإلقليمية: أكثر األسباب وراء المطالبات والنزاعات في الواليات/ المقاطعات األربع
أونتاريو )كندا( تكساس )الواليات 

المتحدة(
نيويورك )الواليات 

المتحدة(
كاليفورنيا )الواليات 

المتحدة(
قيود على الدخول إلى 

الموقع/ أرض المشروع أو/و 
تأخر الدخول إليه

تأخر إصدار معلومات 
التصميم

الظروف المادية
 الطارئة

عيوب على مستوى 
الصنعة

الظروف المادية الطارئة عيوب على مستوى 
الصنعة

التصميم غير صحيح العجز عن إدارة العقد
 و/ أو شؤونه اإلدارية

االختالفات في الشخصية و/ 
أو االختالفات الثقافية

سوء إدارة المقاولين من 
الباطن/ الموردين و/أو 

نقاط التفاعل بينهم

التغير في نطاق العمل سوء إدارة المقاولين من 
الباطن/ الموردين و/أو 

نقاط التفاعل بينهم
العجز عن إدارة العقد و/ أو 

شؤونه اإلدارية
فشل التركيب التصميم غير مكتمل التغير في نطاق األعمال

التغير في نطاق العمل األداء التشغيلي تأخر إصدار معلومات 
التصميم

مستوى المهارات و/أو 
الخبرة

كما يوضح الجدول أدناه، تختلف أكثر األسباب التي تقف وراء المطالبات والنزاعات بحسب المناطق 
والبلدان. وقد ُيعزى هذا التباين إلى عدد من العوامل بخالف الموقع الجغرافي ومنها االختالفات في 

أنواع مسوحات المشاريع وطرق تسليم المشروع. 
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المطالبات والنزاعات 

قام تقرير كروكس 2020 بتحليل 208 مشاريع في المجمل في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ. وتغطي البيانات التي تم جمعها في الفترة الممتدة من 

العام 2018 وحتى العام 2020 )انظر البيانات، الصفحة 9(- أكثر من 20 بلًدا. 
وكشف تحليلنا أن متوسط قيمة المطالبة للمشروع الواحد يبلغ 95 مليون 

دوالر أميركي بينما يبلغ متوسط قيمة اإلنفاق الرأسمالي لهذه المشاريع 
الكبيرة 4.89 مليار دوالر أميركي. 

وعبر المنطقة، ال يزال التغيير في نطاق العمل محّرًكا مستمًرا للنزاعات 
في هذه المشاريع الكبيرة وسوف يظل مصدًرا للخالفات والمطالبات بين 

األطراف. ولكن، تجدر اإلشارة إلى أنه، ومقارنًة بتقارير إنسايت كروكس 
السابقة، احتل عامل سوء إدارة المقاولين من الباطن والموردين يليه عامل 

المشكالت المتعلقة بالتصميم ترتيًبا أعلى في عوامل التسبيب للعام 2020 
)انظر الرسم في الصفحة المقابلة(. 

ومع تولي المقاولين مشاريع تنطوي على تحديات متزايدة، ازداد تعقيدات 
التصميم واإلنشاء، األمر الذي يستدعي المزيد من المتخصصين على 

مستويات مختلفة ضمن سالسل التوريد. ولكن، وبهدف البقاء في 
المنافسة، عادًة ما يقوم مقدمو العطاءات بتخفيض األسعار فينتقل 

تخفيض التكلفة إلى سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، قد ال يكون المقاولون/
الموردون والمشاركون اآلخرون في خط األعمال قادرين على التسليم حسب 

المعايير المتوقعة في العقد. 

عالوًة على ذلك، تولّد هذه العوامل مشكالت في التصميم والتنسيق. 
وفي ظل عدم حل مشكالت التصميم في مرحلة مبكرة بما يكفي من 

سير المشروع - والذي عادًة ما يكون نتيجة ضعف التفاعل أو سوء اإلدارة 
من المقاولين والموردين –  تتفاقم المشكالت على مدار خط المشروع 

وتنعكس من خالل تجاوز التكاليف والجداول الزمنية

وال شّك أن المساوئ التي خلفتها جائحة كورونا  )كوفيد- 19( سوف تغّير 
مالمح النمط الحالي للمطالبات والنزاعات. فاإلغالق وتقييد العمل والقيود 

المفروضة على الدخول إلى الموقع وتدني اإلنتاجية والتسليم المتأخر للمواد 
يثير موجة من المطالبات بالتمديدات الزمنية. ومن المرّجح أن تفاقم األجواء 

المالية األكثر صرامة األسباب الكامنة وراء النزاعات التي تتكّرر بكثرة في 
الوقت الراهن مثل الموارد المقّيدة وازدياد التعقيد. 

مسارات تسوية النزاعات 
استكمااًل لتحقيقنا في االسباب الرئيسية للمطالبات والنزاعات، طرحت 

مجموعة بيانات كروكس 2020 لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ رؤى جديدة 
حول النزاعات التي تتم تسويتها. وقد اتّضح من خالل هذه البيانات تفضيل 

اللجوء إلى بدائل عن التحكيم والتقاضي كوسيلة لتسوية النزاعات في 
المنطقة ومنها مثًلا التفاوض والوساطة. 

208

$4.8

%50.5

%88.5

23

عدم حل مشكالت التصميم في مرحلة مبكرة بما يكفي من 
سير المشروع يؤدي حتمًا إلى تجاوز التكاليف والجداول الزمنية. 

لمحة اقتصادية عامة 

أصبحت قطاعات اإلنشاء والهندسة والبنية التحتية في السنوات األخيرة محركًا للنمو االقتصادي 
عبر آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى اتساع الرقعة الحضرية إلى الطلب على البنية التحتية الرئيسية 
فضًلا عن ازدياد مجموعات األبنية متعددة االستخدام ومشاريع الطاقة والمرافق ال سيما محطات 

الغاز الطبيعي المسال. 

إال أن االقتصاد توّقف عن االزدهار في المناطق األخرى بسبب جائحة كورونا  )كوفيد- 19(. ونتيجة 
لذلك، انكمشت االقتصادات النامية في منطقة جنوب شرق آسيا للمرة األولى منذ قرابة 6 عقود. 
ورغم توّقع عودة النمو في العام 2021، سوف يبقى الناتج المحلي اإلجمالي دون التوقعات السابقة 

بصورة كبيرة. وعلى الرغم من تسهيل السياسات المالية والتعهدات الحكومية لتحفيز االقتصادات 
التي شهدت تباطًؤا بضخ المزيد من االستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، يستعد المقاولون عبر 

المنطقة لالنخفاض الذي سيحدث على مستوى توفير التمويل للمشاريع. وفي حال كان هناك موجة 
أخرى من الجائحة، من المحتمل حدوث تأخيرات على تواريخ البدء المخطط لها أو حتى إلغاء عدد من 

المشاريع. فال مفّر من هذه األمور في قطاعات المكاتب التجارية واإلسكان التي تواجه هبوطًا حاداً 
في الطلب عليها. وبالنسبة إلى المشاريع الجارية، سوف يشعر المقاولون أثناء محاوالتهم التسليم 
في الوقت المحدد والتخطيط وتحقيق العائدات بتأثير المنافسة المتزايدة وهوامش الربح المحدودة 

طوال مدة تنفيذ المشاريع. 

10 40 التغيير في نطاق العمل

سوء إدارة المقاولين من الباطن/ 
الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم

التصميم غير الصحيح

الظروف المادية الطارئة

التصميم غير المكتمل

عيوب على مستوى الصنعة

تأخر إصدار معلومات التصميم

المطالبات كانت مزيفة ومبالغ فيها 
وانتهازية و/ أو غير مدعومة

تأخر الموافقات

قيود على الدخول إلى الموقع/ أرض 
المشروع أو/و تأخر الدخول إليه

16 7

6 17

7 15

19

7 14

7 13

6 13

12 7

9 9

أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن 
المشاريع في العام 2020

 أسباب رئيسية أسباب ثانوية

2

آسيا والمحيط الهادئ 

مشاريع

بلًدا

متوّسط قيمة 
اإلنفاق الرأسمالي 

مليار دوالر أميركي

متوّسط التكاليف 
المطالب بها 

متوّسط التمديدات 
الزمنية المطالب بها 
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إجمالي البيانات التي تم جمعها 
في العام 2020

إجمالي البيانات التي تم جمعها 
بين عامي 2018 و2019

طريقة تسوية النزاعات

                                                               22%                                                                18% التفاوض 
                                                               9%                                                                3% الوساطة
                                                               17%                                                                5% الفصل
                                                               31%                                                                35% التحكيم
                                                               7%                                                                11% التقاضي 

على سبيل المثال، في سوق ماليزيا الذي يسوده الوعي باألسعار وشدة المنافسة، ما من جدوى 
تجارية إلجراءات النزاعات المطولة. وفي هذه المنطقة الصغيرة نسبيًا، تحرص األطراف على الحفاظ 
على العالقات الودية وتجنب اللجوء إلى القضاء. وبالتالي، فإن مسار التفاوض أو الوساطة يعّد وسيلة 

مقبولة أكثر لتسوية النزاعات. 

هذا ويحظى الفصل بمكانة راسخة في ماليزيا وأستراليا، وعلى الرغم من ذلك، لكل والية أسترالية 
إطارها التشريعي الخاص بها مع متطلبات خاصة ال بّد من فهمها. 

وفي أماكن أخرى، تتيح عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء في جنوب شرق آسيا لجان تجنب النزاعات. 
فمن خالل االستعانة بطرف محايد )كما هو الحال بموجب الفيديك وصيغ العقود الهندسية 

الجديدة( يتم تحديد وحل المشكالت المحتملة قبل تصاعدها.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ األوسع، نتوّقع ازدياًدا مستمًرا في عدد النزاعات نتيجة اتباع هذه 
المسارات البديلة السريعة والفّعالة لتسوية النزاعات، ال سيما أنها باتت مقبولة أكثر في القطاع. 

ومّما ال شّك فيه أن الحاجة إلى حماية تكاليف المشاريع وهوامش المقاولين في ظّل تفشي الجائحة 
ستعّزز هذا االتجاه. 

إًذا، ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب النزاعات؟

فك التعقيد

أدى التوّسع الحضري والتغّيرات في طلب السوق إلى تحّول ملحوظ باتجاه مشاريع أكثر تعقيداً مثل 
مشاريع الطاقة ومشاريع المرافق واألبنية متعددة االستخدامات. 

وفيما يحتاج المقاولون إلى وضع مدخالت متعددة المجاالت وأوسع وأعمق في هذه المشاريع، يقع 
المقاولون أيضا تحت ضغط لتسليم المشاريع ضمن ميزانيات وجداول زمنية ضيقة أكثر من ذي 

قبل. وقد أدى هذا التناقض الجوهري إلى حدوث تأخيرات وتجاوز التكاليف، وإلى تغييرات في نطاق 
العمل أدت إلى المطالبات والنزاعات. 

ولم تواكب إدارة المقاولين من الباطن والموردين ونقاط التواصل في ما بينهم تعقيد المشاريع 
المتزايد. فزيادة التخصصات وزيادة عدد المزودين وتوسيع سالسل التوريد تعني أنه يتعين إدارة 

المزيد من نقاط التواصل بين هذه الجوانب. وقد بات التنسيق الواضح للعقود والفرق التجارية 
والفنية أكثر أهمية من أي وقت مضى في سبيل تحقيق إدارة أكثر فعالية للتغييرات والتباينات في 

التصميم ونطاق العمل. وقد أّدى تفاقم اإلخفاقات في هذا الجانب أيًضا إلى ازدياد احتمال عدم الدقة 
في التصميم وعجز األطراف عن اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية. 

كذلك، ثّمة نقص في االستثمار على مستوى عمليات إدارة سالسل التوريد ال سيما من جانب 
المقاولين أصحاب الربح األقل. ومع إسقاط المقاولين الرئيسيين المخاطر إلى أسفل عبر سالسل 
التوريد وسعي المقاولون من الباطن إلى الدفاع عن مصالحهم وعدم التعاون مع بعضهم البعض، 

تتعمق الخالفات على مستوى نقاط التواصل في ما بينهم. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مقاولي الفئة األولى قادرون على تشغيل المشاريع بشكل سلس أكثر 
وعلى تحسين هوامش الربح من خالل توحيد هذه المصالح المتشرذمة واالستخدام األفضل 

للخبرات الراسخة في سلسلة التوريد. ويقع ضمن نطاق عملهم القيام بالتالي: 

وضع خطة تنفيذ مشروع في مرحلة بدء المشروع مع مدخالت من جميع أعضاء   •
                    سلسلة التوريد وبدعم من صاحب العمل. 

إرساء معايير التصميم األساسية والتفويض باتخاذ القرارات للتسريع في إصدار الموافقات.   •
تحسين فهم إدارة العمليات وتخصيص المخاطر من خالل:   •

                          -  تنظيم ورش عمل متعددة المجاالت إلدارة التباينات في التصميم وبالتالي تجّنب 
                    القرارات المتضاربة والصدامات المرتبطة بالتصميم.

                         -  وضع هيكلية ضوابط واضحة مع نقطة تواصل واحدة مثل مدير تنسيق ومهمته
                     التنسيق  مع الفرق المختلفة – العقود، الشؤون التجارية، الشؤون الهندسية، 

                     الموقع،  التكاليف، الشؤون القانونية- قبل وضع االستراتيجية حتى يتم تجنب النزاعات. 
                        -  تنفيذ أدوات عملية إدارة التغيير القائمة على معلومات من الموظفين الرئيسين

                    ونظام  إدارة المستندات المشترك لحسم التغييرات في الوقت المحدد وبطريقة فعالة. 
تطبيق مقياس وصيغة مشتركة للتقارير بحيث يستخدمها الجميع.   •

مشاركة لوحة متابعة واحدة لتقارير المشروع يستخدمها الجميع حتى يكون هناك  •
                    "مصدر  واحد للحقيقة" الخاصة باألداء مقابل كافة اإلجراءات المتفق عليها. 

 

الدروس المستفادة 

إّن رغبة القطاع العام في الوصول بالمشاريع إلى مرحلة اإلنشاء بشكل سريع يمكن أن يفاقم 
المشكالت فتنعكس على شكل تصاميم غير مكتملة وأحوال غير متوقعة. ويحتل هذان العامالن 

ترتيًبا مرتفًعا في تصنيف كروكس 2020 للمنطقة. 
وفي كل من آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا على وجه الخصوص، ثمة خطر إضافي يتمثل في العودة 

إلى رسوم المناقصات التي ال يمكن تحّملها والتقدير المتدني لقيمة التكاليف الحقيقية للمخاطر 
والممارسات المصاحبة التي سوف تؤدي إلى مطالبات. فالتخصيص غير المتوازن للمخاطر على 

مستوى المشاريع الممولة من القطاع العام قد يرهق المقاولين الذين هم في مكانة ضعيفة بسبب 
انخفاض ربحية القطاع. 

المطلوب تغيير الثقافة:
على كل من عمالء القطاع الخاص والقطاع العام التخلي عن افتراضاتهم التي تفيد  •

                     أنه يمكن تسليم المشاريع بتكلفة أرخص في حالة التراجع االقتصادي. 
على المقاولين االستعالم عن المناقصات إلدخال المزيد من الواقعية والتفاعل مع   •

                     وتثقيف أصحاب العمل الذين هم بحاجة إلى طرق بديلة. 
يجب تخصيص المخاطر وإدارتها بشكل صحيح لتجنب وضع جدوى كل من مقدمي   •

                     العطاء والمشاريع في الخطر. 
على مستوى القطاع أو الوالية، على االتحادات اإلقليمية للمقاولين الرئيسيين العمل 

عن  كثب مع الجهات الحكومية بصفتها صاحب العمل للتشجيع على مشاركة أكبر مع 
سلسلة التوريد. ومن خالل العمل بشكل منسجم، يمكن لممثلي القطاع العام والقطاع 
الخاص وضع معايير لمقاييس الجودة وللتكاليف الواقعية ولمقاربة أكثر تكافًؤا لتقاسم 

مخاطر المشاريع الكبيرة. 

مقاولو الفئة األولى قادرون على تشغيل المشاريع بشكل سلس أكثر من خالل 
االستخدام األفضل للخبرة الراسخة في سلسلة التوريد. 

•
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المطالبات االنتهازية 

يتوقع فريقنا ازدياًدا في المطالبات العالمية واالستغالل االنتهازي ال سيما أنه يتم اعتبار تأخر الجدول 
الزمني والمشكالت األخرى جزًءا من المسائل التي ترتبط بجائحة كورونا      وذلك على نحو غير 

صحيح. وفي هذا السياق، تعتبر البيانات الموضوعية والمعاصرة ضرورية إلثبات مطالبات معينة. 
وتعتبر السجالت الدقيقة المرتبطة بنشاط الموقع ضرورية لتبرير سير العمل البطيء والتكاليف 

اإلضافية. كذلك، هي مهّمة لتوضيح العالقة السببية بين حدث الخطر والتأخيرات والتكاليف 
اإلضافية و/ أو الخسائر الناتجة عنه. على سبيل المثال، قد يكون للدخول إلى الموقع ضوابط أكثر 

صرامة على غرار القطاعات شديدة التنظيم مثل النفط والغاز. 

وعلى الرغم من الضغوط المتضاربة والمتمثلة بازدياد تعقيد المشاريع والجداول الزمنية الضيقة 
والميزانيات المنخفضة، ثمة فرصة للتحسين في المنطقة. ويتطلب ذلك إقرار جميع أصحاب 

المصلحة أن الطريق الطويل قد يكون في الواقع هو نفسه الطريق المختصر، وهذا يعني التحول إلى 
ثقافة أكثر تعاونًا تحقق منافع لجميع األطراف، وسوف يكون تطوير المهارات المتزايدة ضرورة 

لدعم تسليم المشاريع على المدى األطول. 

تشير نتائج إنسايت كروكس 2020 والمالحظات المباشرة التي تم جمعها من أعضاء فريق إتش 
كيه إيه بشأن هذه النزاعات المتكررة إلى إجراءات أخرى قابلة للتنفيذ.

إدارة العقد 

لم يعد العجز عن إدارة العقد من بين أّول 10 أسباب. ويعكس ذلك كيفية قيام المقاولين ال سيما في 
كوريا الجنوبية بتعزيز قدراتهم على مستوى إدارة عقود في السنوات األخيرة. كذلك، شهدنا مؤخراً 

اتجاًها في ماليزيا ألصحاب العمل إذ باتوا يشترطون على المقاولين تقديم دليل على كفاءة إدارة 
العقد قبل ترسيته. 

وفي استراليا، استثمرت هيئات القطاع العام المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية الكبرى في تدريب 
فرقها المعنية بإدارة العقود. وقد نّفذ بعضها برامج تغيير مؤسسيه محّسنين الحوكمة وأنظمة 

المراقبة والضبط. 

نقص المهارات والكفاءات

في سبيل مواجهة قّلة الصنعة في آسيا، على المقاولين )وأصحاب العمل الذين يفضلون العطاءات 
منخفضة السعر( معرفة أن العمالة الرخيصة هي اقتصاد زائف ودائًما ما يترتب عنها حاجة إلى تصحيح 

األعمال أو المطالبة بتعويض عن العيوب المخفية التي تظهر بعد اإلنجاز الواضح. 

ومما ال شك فيه أن المشكالت المرتبطة بانخفاض مهارات القوى العاملة ستتفاقم بسبب طلبات 
اإلنشاء عالية المستوى. ومع دمج المزيد من التكنولوجيا المعقدة، سوف تتطلب هذه التصاميم 

مدخالت من فنيين من أصحاب المهارات العالية الذين قد ال يكونون متاحين. في الواقع، نالحظ 
عادًة أن المقاولين يتظاهرون في بداية المشروع بأنهم يمتلكون قوى عاملة قادرة على دمج هذه 

التكنولوجيا في الوقت الذي يتعّين على كوادرهم تعلم كيفية القيام بالعمل أثناء العمل نفسه. 

ومع أن هامش الربح محدود – وثمة ضغط متزايد على ميزانيات التدريب وتطوير العاملين - يستفيد 
المقاولون وأصحاب العمل عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من اعتماد الممارسات األسترالية 

التي تتمحور حول "تدريب الزمالء" بين العاملين. وقد تقلل عملية نقل المعرفة والخبرات من كبار 
أعضاء الفريق من مخاطر تسليم مشاريع ذات التزامات تعاقدية معّقدة. وتتحقق فوائد التخطيط 

المتعاقب مع صقل مهارات الموظفين المبتدئين.

وفي مناطق أخرى مثل أستراليا، سينجم نقص المهارات بشكل رئيسي عن فقدان المواهب اآلتية 
من الخارج إلدارة طفرة البناء. وفي خضم التراجع االقتصادي، من المتوقع أن يعود المصممون 

المحترفون والعاملين في اإلنشاء إلى أميركا وأوروبا. ولمواجهة هذه المشكلة، يتعين على البلد 
االستثمار في تطوير عدد أكبر من المهندسين المحليين وإال فسوف تستمر معاناة المشاريع 

المستقبلية من مشكالت التصميم. 

التخطيط

في كثير من األحيان، وال سيما في عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء،  تنشأ النزاعات نتيجة قصور 
في إدارة المشاريع. ويعتبر التخطيط من العناصر المحددة التي يجب أن تشملها إدارة المشاريع. 

وفي الكثير من الحاالت، نرى أن البرامج األساس تفتقر إلى التعريف الواضح أو إلى التفاصيل. فتطوير 
الجدول الزمني للمشروع في وقت مبكر مع مدخالت من أعضاء سلسلة التوريد ذوي الصلة وتقيد 
كافة األطراف بالجدول الزمني سوف يؤدي إلى توقع الموافقات المتأخرة ويساعد المدراء على توقع 

مصادر أخرى للنزاع. 

التخطيط عامل أساسي للنجاح في إدارة المشاريع
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المشاركة المبكرة 
إن التدخل المبكر إلدارة المشكالت حالما ومتى وقعت في المشروع يمكن أن يقلل من التكاليف على 

المدى الطويل وذلك بحسب مقاول هندسي كوري. 

شمل مشروع تطوير أحد المنشآت النفطية في جنوب شرق آسيا زيادة قدرة إنتاج النفط بواقع 50%. 
وكان قد تم تنفيذ حوالى %10 تقريبًا من العمل عندما أجرى مقاول العقود الهندسية والتوريد واإلنشاء 

تدقيًقا على عقد المشروع وعملياته التجارية وإجراءاته. 

وقد أتاحت المشاركة المبكرة وضع مجموعة من إجراءات جديدة محل التنفيذ لتمكين التسجيل 
المتزامن للمعلومات ووضع جدول زمني دقيق وأساس أكثر متانة إلدارة التباينات/ النزاعات. وقد تم 

التوصل إلى تسوية تجارية مهمة مع األكيد على فوائد المشاركة المبكرة. 

إن التدخل المبكر إلدارة المشكالت حالما ومتى وقعت في المشروع يمكن أن 
يقلل من التكاليف على المدى الطويل وذلك بحسب مقاول هندسي كوري. 

ويعّد هذا التدخل السريع أمر حاسم للنتائج إال أنه يعتبر نادراً في المنطقة وفي مناطق أخرى. فقد 
كشفت الخبرات السابقة في قطاع النفط والغاز والقطاعات األخرى أهمية الوقت وتبعات التأخيرات 

على التحقيق في المطالبات وتسويتها. 

ومما ال شك فيه أن التوصل إلى األسباب الجذرية بسرعة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية يؤدي إلى 
تجنب التصعيد. كذلك، يحّد من االستنزاف غير الضروري للسمعة ووقت اإلدارة وحجم التقصي 

المطلوب للوصول إلى جوهر المطالبات أو النزاعات المتمادية التي طال أمدها. 
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المطالبات والنزاعات 

يدرس تحليل كروكس أوروبا األخير األداء التجاري ل 254 مشروًعا مع 
متوسط قيمة إنفاق رأسمالي يصل إلى 517.9 مليون دوالر أميركي عبر 22 

بلًدا أوروبًيا. وعلى مدار الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى العام 2020، بلغ 
متوسط قيمة المطالبات المتنازع عليها 38.5 مليون دوالر أميركي )انظر 

البيانات، الصفحة رقم 10(. 

وقد تقّدمت مشكالت التصميم وسوء إدارة المقاولين من الباطن 
والموردين والعيوب على مستوى الصنعة في ترتيب تصنيف التسبيب. وفضًلا 

عن التغيير في نطاق العمل، تكون هذه األسباب هي األسباب الرئيسية في 
البيانات التي تم جمعها لتحليلنا األخير )انظر الرسم المقابل(. 

من واقع خبرتنا، نالحظ أنه ثمة عالقة مثيرة لالهتمام. فعادًة ما تنتج 
مشكالت التصميم عن عجز في تنسيق مجاالت التصميم المختلفة 

والمقاولين من الباطن والموردين المختلفين وليس عن التصميم الضعيف. 
ويمكن أن يرتبط ظهور عوامل التسبيب المذكورة أيًضا بالتغيير في 

نماذج الشراء- أي من حزم العقود المنفصلة إلى عقود الهندسة والتوريد 
واإلنشاء. ومع تحّول المزيد من أصحاب العمل إلى عقود الهندسة والتوريد 

واإلنشاء، قد ال يكون لدى مقاوليهم كامل الموارد لتأدية هذا العمل أو تقدير 
مستوى التنسيق المطلوب. وقد أّدت الفجوات بين القدرات التقنية الخاصة 
بالتصميم الرقمي والجوانب العملية لإلنشاء المادي إلى مزيد من المشاكل 

على مستوى التنسيق. فالعمل القائم على سوء التنسيق نتيجًة لضغوط 
الوقت الضيق تكون نتيجته سوء على مستوى الصنعة. 

وفي سوق شديد التنافسية، يواجه المقاولون تحدًيا محبًطا وإضافًيا. ففي 
الوقت الذي يتعّين عليهم تحقيق إيرادات، لن يتحقق ذلك من خالل تخفيض 

األسعار إلى أقصى حّد لكسب المشاريع. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص 
ما يعتبر هامش ربح ضعيف إلى درجة الخطر. وسوف تتضاعف قدرتهم على 

تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية الموضوعة أكثر 
فأكثر نتيجة للتكاليف المتزايدة وللخدمات اللوجستية لتنفيذ تدابير الصحة 

والسالمة المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد- 19( التي بدورها تفرض قيوًدا 
على االستثمار في تحسين المهارات الضرورية للقوى العاملة. 

     مسارات تسوية النزاعات

باإلضافة إلى دراسة األسباب الرئيسية للمطالبات والنزاعات، جمعت قاعدة 
بيانات كروكس الطرق الرئيسية التي تم اتباعها لحل المشكالت. وتشير 

البيانات الحديثة إلى اتجاه لتجّنب التحكيم واتّباع مسارات أخرى وأيًضا زيادة 
في التقاضي. وقد أصبح الفصل )في المملكة المتحدة وأيرلندا( والتفاوض 

وسيلتين أكثر شيوعًا لتسوية النزاعات فضًلا عن الوساطة.  

ونتوقع أن تستمر هذه االتجاهات نظراً لألسباب التالية: 

المعرفة المتزايدة بأن التحكيم والتقاضي ليسا أفضل  •
                    وسيلتين لحل الكثير من النزاعات في الهندسة واإلنشاء. 
االستخدام األوسع ألشكال العقود المشتركة )مثل عقود   •

                    الهندسة الجديدة( والذي شجع تدريجيًا على االبتعاد عن خيارات 
                    أكثر عدوانية لتسوية النزاعات. 

254

$517.9

84.3%

57.8%

22

لمحة اقتصادية عامة 

يستمّر التأثير الوخيم لجائحة كورونا  )كوفيد- 19( على األسواق األوروبية طوال العام 2020 إذ 
يكافح كل من القطاع العام والقطاع الخاص إلعادة إطالق النشاط االقتصادي في خضم محاوالت 

لمنع موجة أخرى من الجائحة. 

ومع اقتراب العام 2021، يضاعف خطر التعطيل المستمر حاالت عدم التيقن التي تواجهها قطاعات 
الهندسة والبنية التحتية واإلنشاء. ومن ناحية، قلل الهبوط الكبير في أسعار النفط من تكاليف 
اإلنشاء إذ أدى إلى حاجة ملحة الزدهار المشاريع )باستثناء مشاريع اإلنتاج و/ أو معالجة المشتقات 

النفطية(. كذلك، دفع انخفاض أسعار النفط إلى التحول من توليد الطاقة التقليدي إلى الطاقة 
المتجددة كما هو واضح في التحركات التي اتخذتها الجهات الرئيسية الفاعلة في مجال النفط لدخول 

هذه السوق. 

أما من الناحية األخرى، ومع ندرة الموارد الطبيعية في القارة، باتت أوروبا عرضة لقيود على حركة 
البضائع والرتفاع تكلفة الواردات. وال تزال تبعات عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة 

المتحدة المحتمل من االتحاد األوروبي وإعادة التوازن العالمي الذي تحركه سياسة األمم المتحدة 
لترتيب أولويات البلدان النامية والتوترات عالقة التجارة بين الواليات المتحدة والصين غير معلومة 

بعد. عالوة على ذلك، قد يتم تحويل استثمارات اإلنفاق الرأسمالي التي تم تخصيصها في السابق 
للتكنولوجيا واالبتكار وتدريب الموظفين والتي كانت تهدف إلى تعزيز كفاءة المقاولين باتجاه جعل 

مواقع العمل أكثر أمنًا ورفاهية. وفيما تلتزم الحكومات باالستثمار في اإلنشاء والبنية التحتية 
كحافز في مواجهة الركود، سوف تختبر هذه الخلفية االقتصادية مرونة القطاع وقدرته على 

التسليم وأيًضا تحويل نمط المطالبات والنزاعات. 

8 45 التصميم غير الصحيح

التغيير في نطاق العمل

التصميم غير المكتمل

عيوب على مستوى الصنعة

الظروف المادية الطارئة

األداء التشغيلي

اإلشكاليات على مستوى تفسير العقود 

تأخر إصدار معلومات التصميم

تأخر الموافقات

16 20 سوء إدارة المقاولين من الباطن/ الموردين و/أو 
نقاط التفاعل بينهم

9 26

10 23

10 20

8 21

13 15

194

156

315

أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم جمعها عن المشاريع في 
العام 2020

أسباب ثانويةأسباب رئيسية

أوروبا 
مشروًعا

بلًدا

متوّسط قيمة 
اإلنفاق الرأسمالي 

مليون دوالر أميركي

متوّسط التكاليف 
المطالب بها 

متوّسط التمديدات 
الزمنية المطالب بها 
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الخيارات األقل تكلفة واألسرع تصبح أكثر جاذبية لجميع األطراف  •
                     ال سيما وسط الضغوط المالية المتزايدة. 

استشاريو المطالبات المتخصصين الذين يندرجون تحت   •
                     اتفاقيات إطار العمل االستراتيجية لتوفير التسهيل والوساطة

                      بين األطراف غير القادرين على التفاوض على الحل. 
لجان تجنب الصراعات وهيئات تجنب النزاعات التي يتم االستعانة بها لتوقع النزاعات بناًء  •

                    على الممارسات الجيدة في القطاع.
 

إجمالي البيانات التي تم جمعها 
في العام 2020

إجمالي البيانات التي تم جمعها 
بين عامي 2018 و2019

طريقة تسوية النزاعات

                                                              %24                                                               %15 التفاوض 
                                                              %4                                                               %2 الوساطة
                                                              %22                                                              % 10 الفصل
                                                              %13                                                               %23 التحكيم
                                                              %21                                                               %11 التقاضي 

إًذا، ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب النزاعات؟

تناول مشكالت التصميم 

ارتفع تصنيف التصميم غير الصحيح وكذلك التصميم غير المكتمل في تصنيف كروكس ألسباب 
النزاعات في تحليل العام 2020. وفي هذا السياق، ال بّد من القول أن العجز عن تنسيق تصميم مختلف 

مكونات المشروع هو الذي يؤدي إلى التصميم غير الصحيح وليس اإلهمال. وتشير خبرتنا إلى أن 
ذلك يرجع في األصل إلى االتفاقيات التجارية التي تتزايد قيودها بشكل مستمر والتي تخّلف تأثيراً 

سلبيًا على أساليب العمل المتوقعة. ومع أن تقليص أدوار التخطيط واألدوار اإلدارية يؤدي إلى توفير 
التكاليف األولية، قد يترك عدم التنسيق المبكر تأثيرات تراكمية ويخلق تحديات ويزيد من التكاليف 
عند التسليم. وفي المشاريع القائمة على عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء، يبحث المقاولون الذين 

يعملون على أساس أجور ثابتة في كافة المجاالت لخفض تكلفتهم األساسية – ربما على حساب 
تسليم المشاريع على نطاق أوسع. ويكمن أحد الحلول في التأكد من أنه تم تخصيص أموال كافية 

لإلدارة والتنسيق السليمين للمشاريع المعقدة. 

وبصرف النظر عن التنسيق، دائًما ما تؤدي الضغوط على مستوى الوقت والموارد في مواجهة تعقيدات 
المشاريع المتزايدة إلى المزيد من التصاميم غير المكتملة. ومن البديهي أال يتمتع التصميم بالجودة 

الالزمة عندما تكون عملية التصميم سريعة للغاية. وبما أن تكلفة التصميم ال تشكل سوى جزء 
صغير فقط من التكاليف الكلية للمشروع، فإن تقليل الوقت المخصص للتصميم هو أمر خاطئ. 

ففي حال ترك استشاريو التصميم الذين يعملون بموجب عقود مقطوعة السعر تفاصيل كي يتولى 
المقاولون حلها في الموقع، هم يفاقمون المشكلة ويدفعونها إلى ما هو أبعد من دورة حياة اإلنشاء. 

وبالتالي، يساهم الفهم المبكر لنتائج المشروع المرغوبة ولمتطلبات التصميم في خفض تكاليف 
اإلنشاء الالحقة على األرجح. 

ومع ذلك، وفي بعض الحاالت، يفّضل ترك متطلبات تصميم مفّصلة ليقوم المصّنعون بإنجازها. فعلى 
سبيل المثال، يدرك المصنعون العوائق التي تواجهها عملية التصنيع وهي أمور ال يدركها استشاري 

التصميم العام. 

وتتطلب دقة التصميم من جميع األطراف، بمن فيهم الموردين المتخصصين واالستشاريين، القيام 
بعمل استباقي. ومع ذلك، بإمكان أصحاب العمل قيادة إجراءات جماعية لتوقع مشكالت التصميم 

والمشكالت األخرى من خالل المشاركة المبكرة للمقاولين. وبهذه الطريقة، تستفيد كافة األطراف. 

بإمكان سلسلة التوريد: 
فهم النتائج المطلوبة بشكل أفضل.   •

توضيح متطلبات التصميم ومدى نضجه.   •
المشاركة في النشاط التصميمي قبل ترسية العقد للتصميم التفصيلي.   •

فهم مخاطرها والتكاليف المحتملة حتى يتم تضمينها في األسعار بعلم صاحب العمل.   •

بإمكان صاحب العمل: 

المشاركة بشكل إيجابي في التصميم المبدئي.   •
فهم قدرات وطاقات سلسلة التوريد بشكل أفضل.   •

التعرف إلى مستويات التصميم وإلى قدرات إدارة العقود.   •
اكتساب رؤية متوازنة لترسية العقود بناًء على القيمة األفضل وعلى قدرات سالسل  •

                     التوريد بداًل من النظر في السعر فقط. 

وال بّد من اإلشارة إلى أن عوامل أخرى نشأت عن الجائحة ويتعين تناولها: 

النقطة األولى هي أن ممارسات العمل حالت في كثير من األحيان دون تواجد مصممين  •
                     من شركاء المشروع المختلفين في الموقع نفسه. فبما أن المصممين يعملون

                     رقمًيا عن بعد من مواقع مختلفة، سيتعّين على مدراء المشاريع إعداد وإجراء 
                     مراجعات دورية للتصميم متعددة التخصصات. 

بات أصحاب العمل واالستشاريون التابعون لهم يحظون ببعض الوقت للتوقف عن  •
                    العمل والتفكير. وقد يؤدي ذلك إلى تفسيرات جديدة لنطاق العمل ولتداعيات

                    الوقت والتكلفة على المشروع وهي أمور ال بد من التعرف عليها. 

اإلنفاق من أجل التوفير

فيما يبقى سوء إدارة المقاولين من الباطن سبب رئيسي للمطالبات والنزاعات، اتخذت بعض 
الشركات إجراءات لمواجهة هذا األمر. فقد الحظنا تزايًدا في التطّور واالستثمار في أقسام إدارة 

اإلنشاء ال سيما بين المقاولين الدوليين. وقد يكون ذلك استجابًة للعقود التوصيفية مثل الفيديك 
ويجب أن يقلل من تكرار األعمال ويضمن التزاًما أشد بجداول المشاريع الزمنية. 

ويتمثل الدرس المستفاد هنا في أن اإلنفاق في مجاالت معينة رئيسية قد يجّنب أو يخفف المشكالت 
التي تولد نزاعات ويساهم كذلك األمر في توفير المال طوال دورة حياة المشروع. وبهدف دفع 

التحسين المستمر، ثمة حاجة لتطبيق هذا األمر في مجاالت أخرى:

لقد باتت العيوب على مستوى الصنعة تولّد نزاعات أكبر، األمر الذي يرتبط بالتخفيض 
الملحوظ في تمويل التدريب. ومن المرجح أن يتواصل هذا االتجاه مع انخفاض عدد 

المقاولين، ما قد يؤدي بدوره إلى المزيد من العيوب وإلى حاجة لتكرار األعمال. وتشير خبرتنا 
إلى أنه، وفي حال لم تسمح الميزانية بتوفير تدريب نظامي، يمكن اللجوء إلى نظام "تدريب 
الزمالء" لتشارك المعرفة والخبرة وفي الوقت عينه رفع المعنويات. كذلك، قد تتوافر أيًضا 

المنح أو المساهمات الحكومية لتعويض بعض من نفقات التدريب. 

لقد كانت المطالبات الزائفة عامل تسبيب أقل أهمية في التحليل األخير، إال أننا نشهد 
بالفعل زيادة مفاجئة فيها مع محاولة المقاولين استرداد الخسائر المرتبطة بجائحة كورونا 

)كوفيد19-(. وقد يتفاقم ذلك نتيجة الزدياد تعقيد المشاريع، ما يزيد من مخاطر سوء 
تفسير المتطلبات التعاقدية بين الكثير من األطراف. وفي هذه الحالة، ال بّد من ضمان 

فهم جميع أعضاء فريق العمل واجباتهم التعاقدية فضًلا عن وضع أنظمة محددة لتفصيل 
المطالبات بغية إدارة هذه المخاطر. 

مما ال شك فيه أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات والصعوبات، ولكن بداًل من اعتماد االنعزال، 
حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لتعاون جميع أصحاب المصلحة عبر سالسل التوريد ولتشارك 
المعرفة ووضع معيار جديد لتسليم المشاريع بشكل فعال. الوسيلة متوافرة، إال أنه يتعين على 

كافة أطراف سالسل التوريد أن يمتلكوا اإلرادة ويعملوا بشكل استباقي. 

•

•
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جائحة كورونا )كوفيد- 19( ونمذجة معلومات المباني: محفز 
جديد لرقمنة اإلنشاء

وضعت تقارير كروكس السابقة آماًلا على أن الرقمنة في قطاع اإلنشاء سوف تتيح إدارة المعلومات بشكل أفضل 
وتضمن إنتاجية عالية. 

وعند تطبيقها بشكل صحيح، تساعد نمذجة معلومات المباني وثقافة التعاون الذي تعززه هذه النمذجة على 
خفض فرص وقوع هذه النزاعات. ومن الواضح أن الجائحة العالمية أدت إلى تأثيرات سلبية، ومع ذلك قد يرجع إليها 

الفضل في تسريع رقمنة سير أعمال اإلنشاء وبالتالي زيادة اإلنتاجية. 

وال شّك أن جائحة كورونا )كوفيد- 19( منعت الكثير من العاملين في القطاع من التنقل أو حضور االجتماعات وجهًا 
لوجه. وقد أجبر ذلك المصممين وأصحاب المصلحة في قطاع اإلنشاء على زيادة أساليب العمل الرقمية لمواصلة 

اإليفاء بالمتطلبات المتزايدة. ومن المرجّو أن يشّجع هذا األسلوب الجديد في العمل "النهج الرقمي التلقائي" في 
المستقبل. 

ومع أن تطبيق نمذجة معلومات المباني في أوروبا قد ارتفع بواقع %19 منذ العام 2016 ، ال يؤدي استخدام 
نمذجة معلومات المباني بالضرورة إلى تجّنب النزاعات المتعلقة بالتصميم في المشاريع. ويتجلى ذلك في أسباب 

المطالبات والنزاعات على مستوى المشاريع األوروبية باستخدام نمذجة معلومات المباني )العكس(. 

وفي المعيار األخير ISO 19650، جاء تعريف نمذجة معلومات المباني كالتالي: استخدام تمثيل رقمي مشترك 
ألصل مبني لتسهيل عمليات التصميم واإلنشاء والتشغيل للوقوف على أساس موثوق به التخاذ القرارات" . وفيما 

يكون نموذج معلومات المبنى تجربة رقمية للمشروع، ال يمكن أن يحدد هذا النموذج ما إذا كان قد تم إعداده 
بمهارات وبعناية معقولة أو ما إذا كان التصميم يفي بالغرض. 

أكثر األسباب التي تدفع إلى مطالبات ونزاعات في المشاريع األوروبية باستخدام نمذجة معلومات المباني: 
التصميم غير الصحيح.  .1

سوء إدارة المقاولين من الباطن/ الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم.   .2
التغيير في نطاق العمل.  .3

التصميم غير المكتمل.  .4
تأخر صدور معلومات التصميم.   .5

في المطالبات األوروبية التي تم تحليلها والتي تم فيها استخدام نمذجة معلومات المباني، تجدر اإلشارة إلى أن 
عمليات نمذجة معلومات المباني نفسها ليست السبب الجذري ألي نزاع بل هي مجرد وسيلة تتم من خاللها رؤية 

المشكالت المتكررة. 

 ISO ومنذ إصدار تقرير كروكس 2019، تم نشر معيار دولي جديد لنمذجة معلومات المباني: سوف يلغي معيار
19650 معيار BS1192. ويأمل العاملون في القطاع أن يحسن اعتماد معيار ISO 19650 صياغة العقود من خالل 

إزالة المصطلحات القانونية المبهمة الواردة في العقود مثل عبارة "BIM Level2". وسوف يساعد ذلك بدوره على 
الحّد من المطالبات والنزاعات المرتبطة بإشكاليات تفسير العقود، وهو تحدٍّ دائم يؤثر على المشاريع عبر أوروبا. 

ومن خالل استخدام نمذجة معلومات المباني بشكل ذكي وتحسين القدرات الرقمية، بإمكان قطاع اإلنشاء 
والهندسة في أوروبا انتهاز الفرصة التي أتاحتها جائحة كورونا )كوفيد19-( والمساعدة في تقليل المطالبات 

والتخفيف من حدة النزاعات.

1 NBS 10th Annual BIM Report 2020

2 The Institution of Structural Engineers BIM guidance part 1: Introduction to BIM
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بالنسبة إلى جنوب أفريقيا التي ال تزال تعتبر قوة اقتصادية في القارة، ضربت 
الجائحة قطاع اإلنشاء بشكل كبير على وجه الخصوص. فتواجد المنافسين 

الدوليين يستمّر في تقليل هوامش ربح المقاولين المحليين، 
ما يؤدي إلى تزايد التركيز على المطالبات. ومما ال شك فيه أن قّلة العمل 

نتيجة لالنكماش االقتصادي الممتد سيزيد من المنافسة ويقّلل هوامش 
الربح. ومن المرجح أن تزداد النزاعات التعاقدية نظراً إلى أن بيئة عمل 

المقاولين قد باتت أكثر تحديًا. 

وبعد انتهاء جائحة كورونا )كوفيد- 19(، سوف يحتاج اقتصاد جنوب أفريقيا 
إلى بعض الوقت للخروج من فترة الركود. وتتمثل األسباب الجذرية للركود 

في عوامل متعددة مثل نقص الطاقة وارتفاع البطالة والتراجع في التصنيع 
والتعدين وعمليات اإلنقاذ العامة مرتفعة التكلفة وتفشي الفساد، إال أن 

الجائحة جاءت لتفاقم الوضع سوًءا. 

المطالبات والنزاعات 

تم تحليل أكثر من 310 مشاريع عبر الشرق األوسط وأفريقيا خدمًة لتقرير 
كروكس 2020. وقد تناول البحث الذي شمل الفترة الممتدة من العام 

2018 وحتى العام 2020 313 مشروعًا من 26 بلًدا ضمن المنطقة، وقد 
بلغ متوسط قيمة اإلنفاق الرأسمالي حوالى 1.8 مليار دوالر أميركي ومتوسط 

قيمة المطالبات المتنازع عليها 122 مليون دوالر أميركي )انظر البيانات، 
الصفحة رقم 10(. 

وتماشيًا مع السنوات السابقة، اتّضح أن التغيير في نطاق العمل هيمن على 
تصنيفنا المحدث لألسباب التي تقف وراء هذه المطالبات والنزاعات، علًما أن 

الموافقات المتأخرة كانت السبب التالي األكثر أهمية في العام 2020 )انظر 
الرسم في الصفحة المقابلة(. 

وفي البلدان األفريقية بما فيها الجزائر وليبيا والمغرب ونيجيريا، ال تزال 
عوامل عدة مثل تفسير العقد وإدارة المقاولين من الباطن والدخول إلى 

الموقع والتدفق النقدي تتسبب بترّدي أداء المشاريع، والنتيجة المزيد من 
المطالبات. 

وعلى غرار المناطق الجغرافية األخرى، تظهر المشكالت المرتبطة بالتصميم 
أكثر من أي وقت مضى، وتحديًدا التصميم غير المكتمل وتأخر توفير 

معلومات التصميم وكذلك األخطاء في التصميم. ويدّل ذلك على سوء 
تنسيق التصاميم التي يتم إعدادها في جداول زمنية ضيقة. ومن المحتمل أن 
يكون تأخر توفير معلومات التصميم وسوء تنسيقها السبب الذي يقف وراء 

تحّول سبب "تأخر الموافقات" إلى سبب من األسباب الرئيسية للمطالبات 
والنزاعات في جدول كروكس. 

وال يزال عامل تفسير العقود وإدارتها من بين أول ستة أسباب للمطالبات 
والنزاعات مع أنه احتل ترتيبًا أدنى قلياًل في تحليل البيانات التي تم جمعها 
في العام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة. وفيما الحظنا بعض التحسن 

على مستوى المهارات وتبني ممارسات أفضل، ال تزال المعرفة غير الكاملة 
بنماذج العقد تعيق بعض األطراف في مناطق عدة. 

وال شك أن االضطراب الناجم عن جائحة كورونا  )كوفيد- 19( يخلف ورائه 
مطالبات من المتوقع تزايدها. إال أن الدوافع الرئيسية للنزاعات عميقة 

وسوف تستمر في حال لم يقم أصحاب العمل والمقاولون بمعالجتها ال سيما 
مع اختبار ديناميكيات السوق قدرتهم على مواكبة التغيير. 
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لمحة اقتصادية عامة 

بالنسبة إلى اقتصادات الشرق األوسط وأفريقيا، كل ما يمكننا قوله هو أن جائحة كورونا )كوفيد- 
19(جاءت في الفترة األصعب على اإلطالق. فمع تراجع أسعار النفط ألدنى مستوياتها، بدأت الجهات 

الفاعلة في القطاع في المنطقة تسعى إلى التنويع بعيداً عن اعتمادها على عوائد النفط على مّر 
التاريخ. وفي سبيل تحقيق ذلك، بات من الضروري القيام بالتزامات مهمة وذلك على مستوى 

تخصيص الوقت لألبحاث واإلنفاق الرأسمالي مع قيام حكومات األمم ببناء المزيد من االقتصادات 
المختلطة والمستدامة. وفي موجة أخرى من التغيير، أدت جائحة كورونا )كوفيد- 19( إلى دمج 
جهات حكومية فضًلا عن شركات تطوير كبرى وبنوك قائمة في الشرق األوسط. وقد انخفض 

الطلب على البناء سواء كان سكني أو تجاري بعد مغادرة الكثير من الوافدين على الرغم من 
االستثمارات الكبرى التي هدفت إلى تشجيع السياحة واإلقامة طويلة األمد في محاولة لمساندة 

االقتصادات في المنطقة. 

وفي الوقت نفسه في أفريقيا، شهدت المغرب تراجعًا في األداء االقتصادي على مدار السنتين 
األخيرتين مع ازدياد األمر سوءاً نتيجة لتبعات جائحة كورونا )كوفيد19-(. أما بالنسبة إلى ليبيا، فقد 

كان ألعمال الحصار على النفط بالغ التأثير على جانب العرض من االقتصاد. وتواجه الجزائر تراجعًا في 
االستهالك واالستثمار على الرغم من أنها من البلدان القليلة التي خفضت الفقر بنسبة %20 في 

العقدين الماضيين، فقد خّفض تراجع أسعار النفط العوائد المالية وعوائد التصدير وواصلت جائحة 
كورونا )كوفيد- 19( التأثير على البالد. 

11 37 التغيير في نطاق العمل

التصميم غير الصحيح

تأخر الموافقات

تأخر إصدار معلومات التصميم

اإلشكاليات على مستوى تفسير العقود 

العجز عن إدارة العقد وشؤونه اإلدارية 

التصميم غير المكتمل

قيود على الدخول إلى الموقع/ أرض المشروع أو/و 
تأخر الدخول إليه
مشكالت التدفق النقدي والسداد 

سوء إدارة المقاولين من الباطن/ الموردين و/أو 
نقاط التفاعل بينهم
تأخر تسليم المواد أو المنتجات
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أسباب المطالبات والنزاعات المستخلصة من البيانات التي تم 
جمعها عن المشاريع في العام 2020

أسباب رئيسيةأسباب ثانوية
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الشرق األوسط
وأفريقيا  

مشروًعا

بلًدا

متوّسط قيمة 
اإلنفاق الرأسمالي 

مليار دوالر أميركي

متوّسط التكاليف 
المطالب بها 

متوّسط التمديدات 
الزمنية المطالب بها 
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مسارات تسوية النزاعات 

كما هو الحال في مناطق أخرى، قد تتغير المسارات التي يختارها أصحاب العمل والمقاولون لحل 
نزاعاتهم كما هو مبين أدناه: 

إجمالي البيانات التي تم جمعها 
في العام 2020

إجمالي البيانات التي تم جمعها 
بين عامي 2018 و2019

طريقة تسوية النزاعات

                                                             %43                                                                 %29 التفاوض 
                                                             %0                                                                    %1 الوساطة
                                                             %2                                                                    %1 الفصل
                                                             %33                                                                  %29 التحكيم
                                                             %9                                                                    %9 التقاضي 

نتيجًة لمحدودية التدفقات النقدية في أعقاب جائحة كورونا )كوفيد19-( وألسواق اإلنشاء الضعيفة، 
من المتوقع أن يستمر عدد التسويات المتفاوض عليها في االرتفاع. ومن المرجح أن يعطي 

المقاولون األولوية للدفع المبكر مع تجنب اللجوء إلى المحاكم المحلية التي تعتبر غير مناسبة 
لحسم المشكالت الهندسية واإلنشائية المعقدة. 

وفي أفريقيا، تميل المفاوضات إلى التركيز على اإلنتاجية واإلسراع من تقدم العمل ال سيما أن 
المالكين مستعدون لدفع عالوة إلنجاز المشاريع. إال أن بعض صّناع القرارات ال يفهمون أفضل 

الممارسات والوفورات التي يمكن تحقيقها من خالل التحديد القوي للمطالبات. وما لم يقّدر 
العمالء أن المطالبات التي تمت هيكلتها بشكل جّيد قد تحقق نتائج مالية أفضل من دون أن يكون 

ذلك على حساب تقدم سير المشروع، من المرجح أن تظل التسويات العنيفة والجاهزة سائدة. 

ومع أن بعض بلدان الشرق األوسط ال تزال تلزم الشركات المملوكة من الدولة باللجوء إلى المحاكم 
المحلية لتسوية النزاعات، التحكيم أمر متبع في المنطقة. وال شك أن النجاحات األخيرة للحكومات 
في سلسلة من النزاعات المهمة سوف تشجع على استخدام التحكيم بشكل أوسع. وتجدر اإلشارة 

إلى أن بعض الهيئات شبه الحكومية في المنطقة تلجأ إلى لجان فض النزاعات، إال أن المزايا المحتملة 
لهذه المقاربة ال تّتضح عندما تدار العملية بشكل أشبه بالتحكيم.  

إًذا، ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب النزاعات؟ 

العمل بشكل استباقي مع تحّول األسواق 

تختلف حالة نضوج أسواق قطاع اإلنشاء بشكل كبير في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ال سيما 
عمليات المطالبات. ففيما تتباين العوامل المسّببة للنزاعات، تواجه المشاريع في المنطقتين 

معّوقات بسبب تأخر الموافقات وفشل التصاميم نتيجًة للجداول الزمنية غير الواقعية واإلدارة غير 
المناسبة للعقود ولألطراف الثالثة. وفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى إجراءات عملية يمكن 

اتخاذها على مستوى كل عامل. 

تأخر الموافقات 

أدى التراجع السابق في أسعار النفط إلى موجة من الموافقات المتأخرة في الشرق األوسط إذ 
توقفت شركات النفط والغاز إلعادة تقييم جدوى المشاريع. وعلى نطاق أوسع، أّدى الطلب على 

أحدث التكنولوجيات والمواد المستدامة إلى تأخر بسبب قيام مهندسي أصحاب العمل والجهات 
التنظيمية بتقييم مدى امتثالهم. ويعّد دمج التكنولوجيات الناشئة مع المعدات المتوفرة حاليًا في 

المشاريع القائمة مشكلة أخرى. 

وفي أماكن أخرى، تكون الموافقات المتأخرة في أفريقيا نتيجة لعدم التطابق بين الضوابط الداخلية 
البيروقراطية ومصفوفات الموافقات المعّجلة المنصوص عليها في العقود ال سيما في حالة 

المؤسسات الكبرى. وتكون النتيجة تراكم أعمال كثيرة وموظفين إداريين مثقلين بالعمل المفرط 
عاجزين عن تنفيذ الطلبات. كذلك، تنشأ عقبة أخرى على مستوى المشاريع طويلة األمد عندما ال 

يتم االحتفاظ بالمصممين األصليين وال يتم نقل المعرفة إلى األطراف الجديدة قبل مغادرتهم.

ويتم الحد من الموافقات المتأخرة في حال: 

كانت عمليات اتخاذ القرار داخل مؤسسة صاحب العمل مبسطة لتسريع الموافقات.   •
تم تشارك معايير الموافقات مع األطراف المعنية بالتصميم فتكون النتيجة اتخاذ   •

                    قرارات محلية أكثر والتصعيد كاستثناء بداًل من التصعيد كقاعدة. 
كان المقاولون سباقين في الحصول على الموافقات في أقرب وقت ممكن.   •

أشرف على العملية موظفون من ذوي الخبرة لضمان أن التسليمات كاملة.   •
تم تحديد نقاط المراجعة لتجنب الجدال حول الجداول الزمنية "المعقولة".   •

كانت العقود تحّفز المهندسين على متابعة التسليمات بشكل سريع وتجنب الطلبات  •
                     التي ال تعتبر ضرورية لمزيد من المعلومات. 

تم تعزيز قدرة ومهارات ومقدرات الموظفين اإلداريين والفنيين.   •
تم نقل المعرفة من طرف التصميم إلى الطرف التالي حتى يتم تطوير التصميم الذي  •

            تم اعتماده بداًل من إعادة بدء العمل على التصميم، األمر الذي يؤخر حتمًا إصدار الموافقات. 

التصميم غير المكتمل 

إن فشل التصاميم والذي يسبب المزيد من النزاعات عبر المنطقة ينتج في معظمه من الجدولة 
الزمنية غير الواقعية للمشاريع التي تم طرح عطاءاتها بناًء على تصاميم غير كاملة. 

وفي منطقة الشرق األوسط، تؤدي المنافسة إلى تخفيض األسعار إذ يقّدم المقاولون حلوًلا هندسية ال 
يستطيعون اإليفاء بها بسبب الجداول الزمنية الضيقة للغاية. وبما أن أصحاب العمل يضعون الجداول 
الزمنية وأن سعر العطاء يصبح محسومًا بشكل مبدئي، يسعى المقاولون للحصول على رسوم ووقت 

إضافي من خالل طلبات التغيير. 

كذلك، يسعى أصحاب العمل إلى الحصول على أدنى سعر إلنجاز التصميم. لذا، وبما أن االستشاريين 
يعملون بهوامش ربح قليلة، يدفعون تفاصيل التصميم والمخاطر المرتبطة بها إلى المقاولين. 

ويتم إدراج المطالبات بشكل فعال في العقود عند التوقيع عندما يكون التصميم غير مكتمل. 

إال أن تكلفة التصميم تمّثل نسبة صغيرة من التكلفة الرأسمالية الكلية للمشاريع الكبيرة 
والمعقدة. ومما ال شك فيه أن تسليم المشاريع في الوقت المحدد وطبقًا للمواصفات وفي حدود 

الميزانية المحددة قد يحقق منافع لكل من صاحب العمل والمقاول في حال: 

تم تخصيص المزيد من الوقت إلنجاز التصميم في وقت مبكر مع وضع مخطط مفصل  •
                     أكثر للمشروع في وقت مبكر أيًضا. 

تم التشديد بشكل أكبر على مشاركة األطراف المعنية في سلسلة التوريد في وقت   •
                     مبكر، استباًقا إلشكاليات التصميم التي ال تزال مجهولة. 

تم تخصيص مخاطر التصميم للطرف األفضل استعداداً لمواجهتها.   •

وفي حين أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى إبطاء عملية التصميم، يجب أال يتأثر الجدول الزمني العام 
للمشروع بشكل سلبي في حال استمر اإلنشاء بكفاءة وفاعلية أكبر. كذلك، سوف تؤدي هذه 

التغييرات إلى سعر أكبر وإلى جدول زمني مؤكد وإلى عيوب أقل وسوف تحد من تكرار العمل وتضمن 
سجل مخاطر يحظى بقبول أكبر. 

إدارة العقد وإدارة األطراف الثالثة

تشير خبراتنا إلى أنه عادًة ما يساء فهم صيغ العقود وأدوار ومسؤوليات األطراف في الشرق األوسط. 
فقد يقوم أصحاب العمل والمهندسين االستشاريين بإدارة كل من عقود الهندسة والتوريد 

واإلنشاء وعقود التصميم والبناء كما لو كانت اتفاقيات إنشاء تقليدية. ويواجه المقاولون الذين 
ينتقلون إلى قطاعات جديدة مثل الطاقة والطاقة المتجددة منحنى تعلم منحدر ال سيما على صعيد 

التصميم والمشاركة مع المتخصصين في مشاريع الهندسة والتوريد واإلنشاء. 
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وفي الشرق األوسط، تزداد المتطلبات تعقيًدا ما عدا تلك التي يقوم المقاولون بإعدادها داخل 
مؤسساتهم. إال أن جنوب أفريقيا متأخرة بعشر سنوات عن األسواق المتقدمة. كذلك، يّتضح عدم 

النضج هذا إدارة صيغ العقود الدولية مثل عقود الهندسة الجديدة وعقود الفيديك. 
ثّمة حاجة إلى: 

التدريب النظامي على مجموعة متنوعة من صيغ العقود.   •
تعزيز التواصل بين األطراف حتى يفهم جميع أصحاب المصلحة الجداول الزمنية   •

                     الموضوعة للتسليم وااللتزامات التعاقدية. 
وضوح األدوار والمسؤوليات والجهة المسؤولة عن المخاطر.   •

نقل المعرفة من كبار أعضاء الفريق إلى هؤالء الذين يتطورون عبر مسيرتهم  •
                      المهنية كجزء من التخطيط للتعاقب. 

اعتماد أنظمة "تدريب الزمالء" المشابهة لتلك المتبعة في أستراليا بحيث يمكن   •
                     تطبيق الدروس  المستفادة في المستقبل. 

عدم توازن المخاطر 

على غرار الجدولة الزمنية للمشروع، فإن تخصيص المخاطر غير واقعي وقد ازداد عدم توازنه على 
مدار األشهر االثني عشر الماضية. وال شك أن هذا المزيج الذي يجمع بين الوقت والمخاطر غير صحي 

ويؤدي إلى زيادة كبيرة في المطالبات، ما يدل على مشاريع مضطربة. وعلى أصحاب العمل ومحاميهم 
الذين يسعون إلى تقليل المخاطر التفكير بذهنية تجارية أكثر وقانونية أقل. وعلى المقاولين تعميق 

فهمهم لبنود العقد وتبعاتها. 

على أصحاب العمل القيام بما يلي:

منح المقاولين الذين هم في مكانة أفضل إلدارة المخاطر المرتبطة بالوقت  •
                     الصالحية بشكل أكبر إلبداء رأيهم حول الجداول الزمنية. 

مقاومة الرغبة في تخصيص المخاطر المرتبطة بجائحة كورونا )كوفيد19-( )كما هو   •
                     مطروح لعقود النفط والغاز( إلى المقاولين واستكشاف التدابير المشتركة والعملية بداًل 

                    عن ذلك. 
التفكير في عقود التكلفة واألجور ال سيما لمشاريع البنية التحتية التي تشكل  •

                     األحوال الواقعية مخاطر غير متوقعة. 

على المقاولين القيام بما يلي: 

تقدير كامل المخاطر التي يفترضونها عند االنتقال إلى عقود الهندسة والتوريد   •
                    واإلنشاء بصفتهم متخصصين في التصميم والبناء. 

•                 مقاومة الضغوط لتحّمل مخاطر التأخيرات مع المقاولين اآلخرين في عقد الهندسة
                    والتوريد واإلنشاء. 

مطابقة التأخير المعقد لفريق صاحب العمل والقدرات التحليلية الكمية لتعظيم  •
                     استرداد التكاليف. 

في حين أن مستويات النضج وأنواع األنشطة تتباين بشكل واسع في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا، 
ثمة دروس واضحة ومشتركة من الممكن ال بل ال بّد من تعلمها لضمان إحراز تقدم خالل األشهر 

االثني عشر التالية وما بعدها. 

لجنة رقابية تحافظ على مسار العمل
في جنوب أفريقيا، واجه صاحب عمل كبير مطالبة هامة غير محددة من أحد المقاولين األساسيين 

التابعين له الذي يعمل على مشاريعه. 

ولحل هذه المسألة، اتفق الطرفان على لجنة خبراء مشتركة. وتضمن ذلك أيًضا بناء المطالبة بشكل 
علني أمام لجنة الفصل في النزاعات الدائمة من خالل جلسات دورية للتحديثات والتعليقات. وبداًل من 

حسم الموضوع بشكل رسمي، قامت لجنة الفصل في النزاعات بما يلي: 

حصلت على موجز مراقبة على كل من خبراء الطرفين.   •
قدمت تعليقات وأثارت مخاوف بشأن المقاربة التي اعتمدها الطرفان وتقدم سير   •

                      العمل العام في االجتماعات الشهرية. 
كان من الممكن التواصل معها عند الحاجة لتقديم قرارات محدودة بشأن مسائل   •

                    غير موسعة في النزاع. 

بالنسبة إلى صاحب العمل، قدمت لجنة الفصل في النزاعات حافزاً للمقاول لمتابعة التقّدم في اإلنشاء 
فيما تجنبت التفاوض بشأن مطالبة غير محددة. وفي حين أن المقاول افتقر إلى الخبرة الداخلية 

إلعداد مطالبة متينة السترداد تكاليفه، أجبرت عملية لجنة الفصل في النزاعات المقاول على إيجاد 
خبير خارجي يمثله فيما يواصل العمل في الموقع. 

وقد تبّين أن لجنة الفصل في النزاعات هي وسيلة رقابية مفيدة، فمن دون نزاع رسمي، كان من 
الصعب إلزام المقاول بجدول زمني صارم أو إصدار وثائق متزامنة أو اعتماد أفضل الممارسات العامة 

لتقييم المطالبات. 

على المقاولين تعميق فهمهم لبنود العقد وتبعاتها.
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في الشرق األوسط، كانت إحدى الجهات الحكومية تتولى عدة مشاريع 
معقدة ومتكاملة من خالل االستعانة باتحادات متعددة من المقاولين 

الدوليين. وقد كانت آلية تسوية النزاعات تنص على الرجوع إلى المحاكم 
المحلية. 

إال أنه، وعند صياغة عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء، تمت إضافة آلية 
النزاعات لتمكين األطراف من دفع مطالباتهم ونزاعاتهم أمام لجان فض 

النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي. وقد تمّثلت الفائدة الرئيسية بالنسبة إلى 
األطراف في أن لجان فض النزاعات ضّمت متخصصين فنيين عّينتهم إحدى 

الهيئات الدولية المسؤولة عن فض النزاعات لالستماع إلى النزاعات. 

وقد تم تشكيل فريق عمل لمساعدة المالك على إدارة مطالبات ونزاعات المقاول. وضّم فريق 
العمل شركة محاماة دولية وشركة إتش كيه إيه بصفتها استشاري مطالبات فضًلا عن كبار 

الموظفين في مؤسسة المالك. وقد عمل هذا الفريق أثناء المراحل المبكرة من المشاريع لمراجعة 
األحداث الناشئة واالستجابة لها وقد تم توسيع الفريق لتلبية احتياجات معينة. 

ومع ذلك، ما ضمن فعاليتها كان استمرارية الفريق األساسي والحفاظ على اتساق المقاربة وعلى 
المعرفة بالمشاريع القديمة. وبالنسبة إلى المطالبات والنزاعات التي لم يكن باإلمكان تسويتها وديًا، 

تم تعزيز فريق العمل لتضمينه خبراء في المجاالت )الهندسة والتأخير والكم( ومحامين محليين 
ومستشاًرا مخضرًما. وقد كان هذا الفريق المتكامل تمامًا قادراً على صياغة وطرح قضية المالك 

بأفضل شكل أمام لجان فض النزاعات. 

وقد عّزز فريق العمل ثقة المالك بأنه يمكن التوّصل إلى حل أكثر كفاءة سواء عن طريق التفاوض أو 
اعتماد آلية لجنة فض النزاعات المرتبطة بالعقود. 

فريق عمل يدعم تسوية النزاعات 
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وللتوفيق بين هذه الضغوطات المتضاربة، على المقاولين من الفئة األولى القيام بما يلي: 

االستثمار في عمليات وأنظمة إدارة سالسل التوريد.  •
االتفاق على خطط أساسية لجميع األطراف وتحديد المسؤوليات بوضوح والتفويض حسب االقتضاء.  •

تعزيز قدرة فريق العمل على مواءمة الكفاءة مع التصميم واإلنشاء اللذين يزدادان تعقيًدا.   •
وضع معيار مشترك لرفع التقارير ومشاركة لوحة متابعة مشتركة للمشروع لتكون بمثابة "مصدر  •

                      واحد للحقيقة". 

تغيير الثقافة

عقب ازدهار بنيتها التحتية، تواجه المنطقة خطر العودة إلى أسعار ال يمكن تحملها وإلى ممارسات سلبية من 
شأنها أن تحدث المزيد من المطالبات والنزاعات. لذا، ال بّد من معالجة مسألة تخصيص صاحب العمل للمخاطر عبر 
سلسلة التوريد حتى ال يرهق ذلك المقاولين الذين هم في مكانة ضعيفة بسبب انخفاض ربحية القطاع. كذلك، ال بّد 

من تعزيز كفاءة ومهارات القوى العاملة. فالمطلوب هو تغيير الثقافة: 

بإمكان اتحادات المقاولين وحكومات الدول وضع معايير الجودة ومشاركة المخاطر والتكاليف  •
                      الواقعية بشكل مشترك. 

على المقاولين االستعالم عن المناقصات إلدخال المزيد من الواقعية والتفاعل مع أصحاب   •
                      العمل وتثقيفهم 

على الحكومة والقطاع االستثمار في الجيل القادم من المهندسين المحليين.   •

أوروبا 
الخالف حول التصميم 

باتت مشكالت التصميم تولّد المزيد من المطالبات والنزاعات. ويعود سبب ذلك في األساس إلى العجز عن التنسيق 
ال إلى مكونات التصميم السيئة أو عدم كفاءة المصممين. وتزداد هذه المشكلة سوءاً مع فرض ضغوط زمنية 

وضغوط على األسعار للحصول على تصاميم بأسعار مقطوعة. 

ومن خالل المشاركة المبكرة للمقاولين، بإمكان أصحاب العمل قيادة اإلجراءات المشتركة الالزمة لتوقع هذه 
المشكالت من خالل: 

إشراك المقاولين بشكل فعال في التصميم التمهيدي.   •
توضيح متطلبات التصميم ومدى نضجه قبل ترسية العقد.   •

التعرف إلى القدرات الحقيقية لسلسلة التوريد وفرق التصميم وإدارة العقود.  •
حل مشكالت صالحية البناء قبل اإلنشاء.   •

العمل عن بعد 

إّن تواجد المصممين التابعين لشركاء مختلفين في المشروع عامل مهم يسّهل التنسيق ال سيما في المشاريع 
الكبيرة أو المعقدة. فالحاجة إلى العمل عن ُبعد بعد انتهاء جائحة كورونا )كوفيد- 19( تتطلب اتخاذ تدابير 

تعويضية: 

االستخدام المستمر والمحسن للتكنولوجيا الرقمية لتوثيق وتسجيل العمليات واإلجراءات  •
                     وفحص األخطاء وتحديدها. 

إجراء متخصصين من أصحاب الخبرة مراجعات دورية للتصميم متعدد الفروع.   •

األسباب الكامنة وراء المطالبات والنزاعات في المشاريع الكبيرة هي أسباب عالمية ودائمة. إال أن تقرير كروكس 
2020 يبّين أنه ثمة تباينات من منطقة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى. ويشير تحليلنا الذي أجراه خبراء متخصصون في 

هذه المناطق وكذلك المرئيات التي توصلوا إليها إلى إجراءات تعتبر أولوية من شأنها الحّد من ال بل استباق التأثيرات 
على التكاليف الناتجة للمشروع والجداول الزمنية والمخرجات بشكل عام. 

وفي ما يلي، نلّخص هذه المرئيات المرتبطة بكل منطقة قبل وضع خالصات من منظور عالمي والنظر في التأثيرات 
المترتبة على الجائحة وذلك على مستوى المطالبات والنزاعات والقطاع برّمته. 

 

مرئيات حول المناطق
األميركيتان

بداية أكثر ذكاًء

في العديد من المشاريع، تتسبب عملية اإلنشاء السريعة في صراعات جانبية وفي حدوث تعطيل من شأنه أن يلغي أي 
مكسب. وفيما يدفع المسوقون لبدء العمل بوتيرة سريعة، يأتي ذلك على حساب فترة التصميم التي يتم تقليصها 

كما وتفوق وتيرة البناء الموارد المتاحة وضوابط المشروع وإدارته. وبصرف النظر عن جودة التصميم واكتماله، 
تواجه كل من الصنعة والتنسيق بين المقاولين من الباطن والموردين مشكالت أيًضا. 

إن اتباع مقاربة أكثر واقعية وإدراًكا للمخاطر لتحقيق مخرجات ناجحة يأخذ في االعتبار ما يلي: 

استثمار أكبر في التخطيط والتصميم والتنسيق المسبق.   •
ارتكاز طلبات تقديم العروض على التصاميم العملية والجداول الزمنية الموثوق بها وعلى عملية  •

                      مراجعة تراعي الجودة والسعر أيًضا. 
توزيع المخاطر على الطرف األنسب لحيازتها وإدارتها والحد منها.   •

استبدال المهارات

أّدت عمليات تسريح العاملين خالل الجائحة إلى خفض مستوى القوى العاملة وبات من الصعب استبدال العمالة 
الماهرة. 

ولضمان تسليم المشاريع في المستقبل، على الميزانية أن تشمل: 

برامج تدريب وتوجيه للعاملين الجدد أو الذين ال يمتلكون خبرة لتحسين الجودة ودعم اإلنتاجية.  •
دفع الرواتب بأسعار السوق لجذب العمال واالحتفاظ بهم في المجاالت التي عليها طلب مرتفع  •

                     لتفادي  النقص في المهارات اإلقليمية.

آسيا والمحيط الهادئ
فك التعقيد

يؤدي التوسع الحضري إلى عملية تحّول في السوق تفرض طلًبا على مشاريع أكثر تعقيداً، ويشمل عدد كبير من هذه 
المشاريع توليد الطاقة والمرافق والمباني متعددة االستخدام. ويواجه المقاولون تحديات على مستوى استخدام 

الخبرات متعددة التخصصات وفي الوقت نفسه التقّيد بالميزانيات والجداول الزمنية المحدودة. 

خاتمة   
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الشرق األوسط وأفريقيا 
تأخر الموافقات 

مما ال شك فيه أن الطلب على التكنولوجيات الجديدة والمواد المستدامة في مشاريع الشرق 
األوسط يؤدي إلى المزيد من الموافقات المتأخرة ال سّيما أن المهندسي لدى أصحاب العمل والجهات 

التنظيمية يكافحون للتحقق من مدى االمتثال. فقد توّقفت مشاريع النفط إذ أن المالكين يعيدون 
تقييم جدواها. وفي جنوب أفريقيا، يؤدي االفتقار إلى القدرة اإلدارية إلى تراكم األعمال الخاصة بطلبات 

المقاولين. 

يمكن الحّد من الموافقات المتأخرة في حال: 
اتّبع المقاولون مقاربة استباقية أكثر وقاموا بتسليم الطلبات في وقت مبكر.   •

إدراج نقاط المراجعة في العقود لتحديد الجداول الزمنية المقبولة.   •
تبسيط شركات العميل العمليات الداخلية وتدريب المزيد من الموظفين  •

                      اإلداريين والفنيين. 

التباس على مستوى العقد 

تتأثر المنطقة برمتها بضعف طريقة إدارة العقود وهذا الضعف يكون على نطاق أوسع وأكثر جوهرية. 
لذا، ال بّد من االستثمار أكثر في تدريب مدراء ومهندسي العقود لتجنب نشوء المطالبات والنزاعات 

من خالل معالجة التحديات التالية: 

سوء فهم لألدوار والمسؤوليات الواردة في العقود والذي دائًما ما يسود منطقة   •
                      الشرق األوسط فيتم التعاطي مع عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء وعقود التصميم 

                     والبناء على أنها مجرد اتفاقيات إنشاء تقليدية وحسب. 
عدم النضوج في تحضير وإدارة المطالبات ما يجعل أفريقيا متأخرة بنحو عشر سنوات   •

                     مقارنًة مع األسواق األخرى المتقدمة. 

المنظور العالمي 
ثمة أسباب متعددة ومترابطة تقف خلف المطالبات والنزاعات، إال أن تحليل كروكس يفصلها 

ويصّنفها فيكشف  كيف أن عوامل معينة تتكّرر فتخّلف تبعات سلبية على المشاريع والقطاع. 
باختصار، نحن نصّنف أنواع التسبيب هذه معًا تحت أربعة محاور رئيسية متشابكة، كما ونأخذ في 

االعتبار تداعيات الجائحة المرتقبة. 

فهم العقود والمخاطر 
إّن العجز عن فهم وقراءة محتوى العقود وما تفرضه من التزامات على أطرافها هي مشكلة 

مستمرة. فالمقاولون يلقون اللوم على مستندات العقد الطويلة للغاية والتوصيفية وأحادية 
الجانب. ولمعالجة ذلك، على مقاولي الفئة األولى التركيز بشكل أكبر على إدارة المستويات الدنيا من 

سلسلة التوريد، كي يفهم جميع األطراف التزاماتهم التعاقدية ويستطيعون تلبيتها. كذلك، ثّمة 
حاجة إلى مواءمة تخصيص المخاطر مع كل األطراف المتعاقدة التي تعتبر األفضل إلدارتها. وثّمة أيًضا 

قلق يسود جميع المناطق وهو أن األطراف غير المؤهلة لتحّمل مسؤولية المخاطر وإدارتها تحمل 
عبًئا مالًيا يفوق طاقتها. وتتجّسد التبعات غير المقصودة في مطالبات ونزاعات وفي وقت وتكاليف 

تتجاوز الحد المتفق عليه. 

استعجال أقل وسرعة أكبر
الوقت هو أحد المخاطر التي غالبًا ما تنتج عن الجهات المسؤولة عن تسويق المشروع وعن ضغوط 

المنافسة وليس الواقع. فكلما أسرع المالكون في اكتناز العائدات أو في االستفادة من المشروع 
الجديد، كلما كانت المبررات التجارية أو السياسية للمشروع أقوى. إال أن الجداول الزمنية المضغوطة 

تؤدي إلى تصاميم غير مكتملة وإلى مسارات توريد غير مناسبة وإلى تعارض في التصميم وسوء في 
الصنعة. وفي حال تم طلب تدخل الخبراء بالسرعة نفسها – عند تجلي نقاط الخلل للمرة األولى – 
يمكن تجنب كّم كبير من عمليات التعطيل والمطالبات واالزدياد الهائل في التكاليف الناجم عن 

ذلك. ويبقى الحل األفضل في استثمار المزيد من المبالغ مسبًقا في التصميم والتخطيط لتوفير 
الوقت والمال في وقت الحق. 

ترابط التصاميم
في تحليالت كروكس المتتالية، باتت المسائل المتعلقة بالتصميم تبرز بشكل أكبر كأسباب لفشل 

المشاريع. ومما ال شّك فيه أن تضييق الميزانية واإلطار الزمني سوف يزيد دائًما من خطر أن تكون 
مخرجات التصميم غير دقيقة أو غير مكتملة أو متأخرة. ومع ازدياد تعقيد المشاريع وتعدد شركاء 

التصميم والعناصر المقرر دمجها – باإلضافة إلى المواد الجديدة والتكنولوجيات الناشئة - تزداد هذه 
المخاطر بشكل أكبر. وال بّد من التركيز بشكل أكبر على مزامنة التصميم الذي يقوم به أطراف 

متعددة ومواءمته مع جدول زمني موثوق به مدعومًا بمراجعات متعددة التخصصات ودورية لضمان 
الدقة واالتساق. 

كفاءة المباني 
من العيوب في الصنعة إلى إدارة العقد وشؤونه اإلدارية، تؤثر مهارات األفراد بشكل سلبي على كل 

دافع آخر للنزاعات. فالمؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية تقّلل من التدريب والتطوير وتعجز عن 
االستثمار في برامج "تدريب الزمالء" لنقل المعرفة والخبرات من العاملين المخضرمين إلى زمالئهم 

من المبتدئين. وال بّد من اإلشارة إلى أن مدى وطبيعة النقص يختلفان بين المناطق، إال أن القلق 
السائد هو صعوبة استبدال األفراد الذين يتمتعون بمهارات وبخبرات واسعة والذين يتم االستغناء 
عنهم باعتبارهم فائًضا عن الحاجة في أوقات االنكماش. فالشركات ال تحتفظ بالمعارف والخبرات 
التي يتمتع بها أصحاب الخبرة قبل مغادرتهم وذلك نتيجة لعدم تنفيذ خطة التعاقب وبالتالي يتم 

فقدان ميزة التنافسية. 
وال بّد من تغيير السلوكيات والذهنيات متى ما أرادت األطراف المتعاقدة والمهن التخلص من عزلتها 

واالتحاد خدمًة لمصلحة مشتركة تتمّثل في تسليم أفضل مخرجات ممكنة للمشروع. 
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تأثيرات جائحة كورونا )كوفيد- 19( 

فضًلا عن احتمالية حدوث ركود كبير في مناطق متعددة، تهدد تداعيات جائحة كورونا )كوفيد- 19(
بتكثيف التأثيرات المعطلة والتي سبق لها أن عرقلت المشاريع. من مخاطر تدني األسعار إلى اإلفراط 

في المطالبات، ومن تضييق التدفقات النقدية إلى تمديد تواريخ التسليم المتأخر ومن إبطاء اإلنتاجية 
إلى تسريع البنية التحتية إلطالق نشاط اقتصادي، ثمة خطر تزايد المطالبات والنزاعات على مستوى 

المشاريع. 

وبانتظار مجموعة من بنود القوة القاهرة الجديدة واألشد صرامة في العقود المستقبلية، فإن نطاق 
األحداث المختلطة في المطالبات االنتهازية أو المبالغ فيها أمر واضح.

وعلى أصحاب العمل والمقاولين رفع المستوى في مقارباتهم للتعامل مع المطالبات عن طريق: 
ضمان توافر أنظمة لتسجيل البيانات المتزامنة والموضوعية إلثبات السبب والنتيجة.   •

تحسين دّقة سجالت أنشطة الموقع لتعليل تدني اإلنتاجية والتكاليف اإلضافية.   •
تطوير فهم أفضل ألحكام العقد ذات الصلة.  •

تطبيق ضوابط أكثر صرامة للدخول إلى المواقع وذلك في القطاعات المنظمة مثل النفط والغاز.   •

مسارات تسوية النزاعات 

قد تتمّثل إحدى النتائج الثانوية للجائحة في الرغبة المتزايدة والضغط التباع مسارات أقل عدوانية 
لتسوية النزاعات.

نتوقع ما يلي: 

أن تؤدي هوامش الربح األقل والحاجة إلى تسوية مبكرة لضمان استمرارية المشروع  •
                      إلى انخفاض الرغبة في اللجوء إلى التقاضي والتحكيم.

أن يحظى الفصل والتفاوض والوساطة وقرارات الخبراء بشعبية حيثما توافرت في المناطق 
علًما أنه يمكن اعتمادها في بلدان أخرى مع أن ذلك سيتطلب تغيراً واسعًا في طريقة التفكير. 

نتوقع ازدياًدا مستمًرا في عدد النزاعات التي تّتبع هذه الطرق البديلة األكثر سرعة واألكثر 
فعالية من حيث التكاليف لتسوية النزاعات. 

ضبط اإلعدادا ت لبناء أفضل 

في حال استمّر هذا االتجاه المتمّثل في اعتماد طريقة أقل عدوانية لتسوية النزاعات، سيكون أحد 
التأثيرات الجانبية السليمة لظاهرة اقتصادية تعيث فساًدا في مختلف االقتصادات. وليس بالضرورة أن 

يكون هذا النتاج النتاج الثانوي اإليجابي الوحيد للجائحة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المنتدى االقتصادي العالمي وبعض الحكومات الوطنية وضعت تصوراً للتعافي 
االقتصادي الذي "يعيد البناء بشكل أفضل" مع تنمية أكثر اخضراراً واستدامة. وثمة فرصة مكافئة 

إلعادة إعداد قطاع الهندسة واإلنشاء العالمي علًما أن هذا التغيير ال يتحقق برؤية مثالية بل بناًء على 
حسابات واقعية وصعبة. 

وفي بيئة أصابتها الجائحة ومهددة بتفشي األمراض في المستقبل، يتعاظم دور فوائد التخطيط الدقيق 
والعمل الجماعي. فالمشاركة المبكرة للمقاول واالستفادة من الخبرة الواسعة لسلسلة التوريد 

وتشارك المخاطر بشكل متوازن أكثر وتوافر شفافية أكبر واعتماد آليات تجنب الصراعات والمسارات 
البديلة لتسوية النزاعات، كلها عوامل تزيد من منطق األعمال. وكما هي الحال دائمًا، يعزز ذلك الحاجة 

إلى تعلم الدروس من المشاريع السيئة والجيدة على حد سواء. 

•
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يقوم برنامجنا البحثي المتكامل على الدليل التجريبي وعلى تحليل الخبراء وليس على النظريات او استبيانات اآلراء. وفي السياق 
مع  مرئياتنا  مشاركة  طريق  عن  الحقيقي  العالم  في  المشاريع  مخرجات  تحسين  في  كروكس  وراء  من  هدفنا  يتمّثل  نفسه، 

أصحاب المصلحة بشأن األسباب المثبتة للمطالبات والنزاعات. 

للدوافع  شاملة  رؤية   - المنطقة  حسب  الحالي  العام  تقرير  وفي  عام  بشكل   - والنزاعات  المطالبات  أسباب  تصنيفات  وتعطي 
المناطق  العاملين في هذه  المفرطة. كذلك، يتشارك استشاريونا  المشاريع والتأخيرات والتكاليف  الرئيسية والثانوية لفشل 
خبراتهم ونصيحتهم بشأن التدابير العملية التي يمكنها استباق أو الحّد من تأثيرات هذه المخاطر على المشاريع المستقبلية. 

واسع.  نطاق  على  كروكس  من  المستفادة  الدورس  استخدام  على  المساعدة  المهنية  والهيئات  القطاع  هيئات  وبإمكان 
وبإمكان الحكومات تطبيق هذه الدروس في التشريعات والسياسات والممارسات كما هو مطروح في المملكة المتحدة حيث 

استشهدت تحقيق برلماني بشأن إدارة المشاريع الحكومية الكبرى بنتائج تقرير كروكس إنسايت للعام 2018 . 

وسوف  القصير.  المدى  على  الفوائد  أفضل  إيجاد  فيه  يمكن  الذي  المكان  هو  المحفظة  أو  البرنامج  المشاريع،  مستوى  وعلى 
وأصحاب  والمحاومون  والممولون  والموردون  والمصممون  التأمين  خدمات  ومزودي  والمقاولون  العمل  أصحاب  يستفيد 

المصلحة اآلخرون من التحليل اإلضافي لكروكس. 

وخلف النتائج الشاملة والرفيعة المستوى لهذا التقرير، تجدون مجموعة بيانات كروكس التي نرى أنها التحليل األكثر شموًلا 
تنشأ  ما  ودائًما  العالم.  مستوى  على  واإلنشائية  الهندسية  بالمشاريع  المتعلقة  والنزاعات  للمطالبات  الحقائق  على  والقائم 
مرئيات جديدة من تحليلنا المستمر والمخصص. وتساعد هذه المرئيات العمالء على تشكيل االستراتيجية ووضع األولويات 

للتخطيط والتوريد وحوكمة المشاريع وضوابطها. 

وفضًلا عن تسليط الضوء على التوزيع النسبي للعوامل التي تؤدي إلى مطالبات ونزاعات في المناطق وعلى الصعيد العالمي، حدد 
تقرير كروكس وفصل معايير متعددة وأجاب على مجموعة متنوعة من األسئلة التي طرحها العمالء ومنها: 

كيف تتباين مخرجات مشاريع البناء بحسب نوع العقد؟   •
ما هي نسبة النزاعات المرتبطة بالقطاع التي تمت تسويتها وتلك التي لم تتم تسويتها في منطقة محددة؟   •

إلى أي مدى القيم المتنازع عليها في مشاريع الطاقة المتجددة أعلى نسبًيا مقارنة مع مشاريع النفط والغاز؟  •
                    أو مشاريع الحرارة والطاقة مقارنة بمشاريع طاقة الرياح؟ 

هل التمديدات الزمنية للبنية التحتية في أوروبا أطول بكثير من المناطق األخرى؟   •

تتعدد تطبيقات هذه المرئيات وهي تشمل مساعدة العمالء على:

إجراء مقارنة معيارية لألداء الراهن.   •
تحليل مخاطر المشروع بشكل أدق والتخفيف منها.   •

قياس مجاالت المخاطر العامة والمحددة في األسواق الجديدة المستهدفة.   •
إعادة معايرة سجل مخاطر العمل.   •

تنقيح صورة المخاطر على مستوى الشركة أو حسب المنطقة أو القطاع.   •
تحسين عملية صنع القرارات التجارية.   •

توفير معطيات أفضل لعمليات مقارنة خيارات الشراء  •
التأثير على دراسة طرق تسوية النزاعات.   •

 الرعاية الصحية: التشخيص والعالج 
إّن تفصيل تقرير بيانات كروكس 2020 يكشف عن مرئيات معّمقة للمنطقة والقطاعات الفرعية ال سيما 

مشاريع إنشاء مباني الرعاية الصحية من حول العالم. ويؤّكد بحثنا الذي يتناول 51 منشأة صحية في ثمانية بالد 
على أنه ثمة مشكالت أساسية تتكرر من عام إلى آخر ومن مشروع إلى آخر. وتخضع هذه المشكالت المستمرة 

لسلطة عدد من أصحاب المصلحة في المشروع إال أنه ال يتم تعلم الدروس عبر القطاع. 
ويحتل عامال التصميم غير الصحيح والعيوب على مستوى الصنعة في مشاريع الرعاية الصحية أعلى تصنيف في 
أسباب المطالبات والنزاعات إذ تتجاوز مشكالت التغيير في نطاق العمل ومشكالت إدارة العقد اللذين يسيطران 

على مشاريع البناء بشكل عام. 

وقد حدد تحليلنا نقاط الضعف الشائعة على مستوى تخطيط المشاريع وتنفيذها وتأثيراتها الجانبية واإلجراءات 
الالزمة لمنع أحداث الفشل المزمنة التي تصيب اإلنشاء في هذا القطاع: 

الصحيح.  غير  التصميم  في  تكمن  التصميم  مستوى  على  الرئيسية  المشكلة  أن  كروكس  بيانات  تكشف   •
جانب  كل  عبر  التصميم  وأنظمة  المختلفة  الحرف  بين  تداخل  أوجه  المعقدة  المستشفيات  عقود  وتحمل 
من جوانب المباني واألنظمة. وفي هذا السياق، يعتبر التحديد الواضح للتصميم والنطاق والمسؤولية لكافة 

أوجه التداخل أمر ضروري لضمان تصميم كامل ومتوافق ودقيق. 

غير  العمل  نطاق  عن  وكذلك  الواضحة  غير  اإلحاطة  مستندات  عن  أيًضا  الصحيح  غير  التصميم  ينتج  قد   •
الحرائق( في  الفنية )حتى مقاومة  المعايير  الوطنية وإلى  البناء  إلى نشرات  الرجوع  العجز عن  الواضح. ويعتبر 

التصميم ونطاق األعمال من اإلغفاالت المتكررة التي تدعو إلى االنزعاج. 
 

إّن استثمار المزيد من الموارد في وقت مبكر في التصميم وإعداد موجز للمشروع وتطوير نطاق عمله من   •
شأنه أن يساهم في استباق الكثير من النزاعات الشائعة. فنطاق العمل غير المكتمل قد يؤدي إلى تغييرات 

متزايدة على التصميم وإلى تغيير على مستوى الوقت والتكلفة. 
 

تعتبر التغييرات في المعايير التنظيمية واإلرشادات أثناء اإلنشاء أمًرا عادًيا. إال أن العقود قد ال تكون واضحة   •
بشأن عملية إدارة التغيير وتحديد الجهة التي ستتحمل التكلفة. 

 
عادًة ما تتجلى حاالت سوء الصنعة وفشل التركيب بعد مرحلة اإلنشاء. ومما ال شك فيه أن تأثيرات ذلك على   •
وقت وعمليات اإلدارة العليا )على سبيل المثال الحّد من المساحات في بيئات رعاية صحية مصممة بشكل 
ضّيق والمخاوف التي تتعلق بسالمة المرضى( تكون كبيرة، حالها حال العقوبات المحتملة التي تنتج عن بنود 

عدم توافر مبادرات التمويل من القطاع الخاص. 
 

هذه  ونقل  دقيق  بشكل  مسؤولياتهم  فهم  والتصميم(  اإلنشاء  فرق  أعضاء  )وجميع  المقاولين  على   •
المعلومات عبر كامل سلسلة التعاقد. 

 
بشكل  بالسجالت  االحتفاظ  ويؤدي  للعقد.  طبقًا  والتصميم  التغيير  قرارات  يشمل  دقيق  بسجل  االحتفاظ   •

سيء إلى الكثير من المطالبات التي ال تلقى قبواًل نظراً لنقص األدلة بصرف النظر عن حقائقها الفعلية. 

كيفية استخدام
 كروكس
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للمطالبات  تحليلنا  من  المستوى  ورفيعة  شاملة  نتائج   2020 إنسايت  كروكس  تقرير  يعرض 
والنزاعات على مستوى 1,185 مشروًعا في العالم. 

ويرتكز إصدار هذا العام على تقارير كروكس إنسايت المنشورة في العامين 2018 و2019 ويستفيد 
من العناصر التالية:

تصنيف محدث يدرج كافة أسباب المطالبات والنزاعات كما هي واردة في لوحة  •
https://www.hka.com/crux-interactive-dashboard واجهة  كروكس المتاحة على موقع                    

تحليل المسارات المتبعة لتسوية النزاعات.   •
عملية جمع بيانات حسب الطلب جديدة ومحسنة.   •

مجموعة بيانات موسعة حول النزاعات على مستوى المشاريع.  •
مراجعة للمناطق الجغرافية األربع التي تعمل فيها شركة إتش كيه إيه.   •

سلسلة من المقابالت الفردية مع 20 خبيًرا في المجال لوضع سياق للنتائج.   •

كيف حّددنا األسباب الرئيسية للمطالبات والنزاعات؟ 

التي اعتمدها في السابق لتحديد األسباب  2020 المنهجية نفسها  استخدم تقرير كروكس إنسايت 
الرئيسية للمطالبات والنزاعات في المشاريع الهندسية واإلنشائية. 

وقد تم تنقيح هذه المنهجية ومراجعتها في العام 2019. وقد استخلص فريق كروكس قائمة بجميع 
أسباب المطالبات والنزاعات الواردة في 57 منشوًرا أكاديمًيا خضعت للمراجعة من خبراء آخرين ومن 
تقارير القطاع والمصادر األخرى المتاحة على مستوى العالم. وقد أسفر ذلك عن قائمة تضّم 1,750 
سببًا. ومن خالل التحليل المفّصل والتخطيط لتحديد االتجاهات والتباينات في المصطلحات، تمّكنا 

من جمعها في 50 سبًبا متناسًقا ومستقًلا. 

تتألف  والتي  كروكس  إيه  كيه  إتش  من  خبراء  تضم  التي  المراجعة  لجنة  قامت  المرحلة،  هذه  وفي 
من فرانكو مانستراندريا وجيفري بادمان وديريك نيلسون، وهم من كبار الخبراء لدى إتش كيه إيه 
هذه  وباختبار  القائمة  هذه  بفحص  المهنية،  الخبرة  من  عاًما   30 من  بأكثر  منهم  واحد  كل  ويتمتع 
قائمة  النشاط  هذا  عن  نتجت  وقد  الحية.  المشاريع  في  العملية  الخبرة  مع  مقارنًة  النظرية  العوامل 
سبًبا   40 إلى  للتوصل   – الحدية  من  بداًل  المتكررة  للعوامل  وفًقا   - حينذاك  اللجنة  صّنفتها  منقحة 

للمطالبات والنزاعات تعتبر األكثر شيوعًا. 

جميع  من  إيه  كيه  إتش  خبراء  مع  أوسع  بشكل  القائمة  هذه  مشاركة  تمت  الالحقة،  المرحلة  وفي 
الجغرافية  والمناطق  الهندسية  والتخصصات  بالتأخير  المتعلقة  والتخصصات  الكمية  التخصصات 
كانت  والنزاعات  المطالبات  أسباب  أن  مدخالتهم  أّكدت  وقد  إيه.  كيه  إتش  فيها  تعمل  التي  األربع 
شاملة وقد مّثلت المشاريع التي تم تناولها عبر األعمال. وبعد إجراء مزيد من التنقيحات، تم االتفاق 
تم  وقد   .2019 عام  استبيان  في  وإدراجها  والنزاعات  للمطالبات  سبًبا   30 تضم  نهائية  قائمة  على 

تعريف كل سبب للمطالبات والنزاعات وإدراج أمثلة لتجنب االلتباس والتداخل. 

الردود  بعض  تضمنت  وقد  إضافية.  عوامل  تحديد  االستبيان  في  المشاركين  بإمكان  كان  وقد 
السياسية  االجتماعية  المشكالت  ومنها  يدوًيا  إدخالها  تم  أخرى  أسباًبا   2019 العام  استبيان  على 

والتنظيمية. وقد جرى إدراج هذا العامل كسبب إضافي في قائمة العام 2020. 

المنهجية  
اختيار المشاريع وجمع البيانات 

كانت المشاريع التي قدمت فيها إتش كيه إيه خدمات تسوية للمطالبات والنزاعات مؤهلة كي يتم 
كل  يكون  أن  بّد  ال  كان  البيانات،  نزاهة  فلضمان  معين:  الختبار  تخضع  أن  على  االستبيان،  في  إدراجها 
مشروع خضع للمراجعة قد عمل عليه استشاري خبير من إتش كيه إيه ألكثر من 75 ساعة. أما كافة 
المشاريع التي قدمت فيها إتش كيه إيه خدمات استشاريه ال ترتبط بالنزاعات أو المطالبات التجارية، 
إلى  التي تم تحديدها، تم إرسال االستبيانات  فكانت غير صالحة وبالتالي تم إقصاؤها. ومع المشاريع 

أكثر من 350 خبيًرا من خبرائنا الذين ساهموا في النتائج الشاملة. 

وفي ما يلي تفصيل المشاريع البالغ عددها 1,185 والتي تم تقييمها في تقرير العام 2020: 
تقييم 173 مشروعًا من العام 2018.  •
تقييم 520 مشروعًا من العام 2019.  •

تقييم 492 مشروعًا من 2020.   •

جمع بحث كروكس الكثير من البيانات المستمدة مّما نعتقد أنه التحليل 
األوسع والقائم على الحقائق للمطالبات والنزاعات بشأن المشاريع الهندسية 

واإلنشائية على مستوى العالم. 

كيف تعامل هذا التقرير مع جائحة كورونا )كوفيد- 19(؟

نظراً لطبيعة جائحة كورونا )كوفيد19-( المستمّرة وللتأثيرات المحتملة التي قد تخّلفها على االقتصاد 
الكلي واالقتصاد الجزئ،  قررنا استعراض المشاريع حتى نهاية شهر فبراير 2020. وبالتالي، لم تتأثر أي 
مشاريع أثناء تلك الفترة والمستعرضة في هذا التقرير بجائحة كورونا )كوفيد- 19(. ونعتزم في تقرير 
2021 استعراض تأثيرات الجائحة على المشاريع ونمط التسبيب مع استعراضها في البرنامج البحثي 

لكروكس. 

تحليل النتائج وتقييمها

ينصب تركيز تقرير هذا العام على تحليل إقليمي يتعلق بأربعة أسواق جغرافية تعمل فيها إتش كيه 
األوسط  الشرق  ومنطقة  أوروبا  ومنطقة  الهادئ  والمحيط  آسيا  ومنطقة  األميركيتان  منطقة  إيه: 

وأفريقيا. وترد قائمة البلدان الواردة في كل منطقة في الصفحة رقم 49. 
على   - منطقة  كل  في  والنزاعات  للمطالبات  الرئيسية  األسباب  بينها  ومن   - النتائج  عرض  تم  وقد 
الذين أجريت معهم مقابالت كروكس من إتش كيه إيه لمراجعتها. وقد تم اختيار هؤالء الخبراء من 
كل مجاالت عمل إتش كيه إيه ومكاتبها وقد قّدموا مرئياتهم ووجهات نظرهم المرتبطة بالقطاع 

اعتماداً على خبراتهم المباشرة في المشاريع. 
لتقديم  التقرير  هذا  في  المقابالت  وهذه  البيانات  تحليل  من  استخالصها  تم  التي  النتائج  وتتلخص 

منظور كمي ونوعي حول مرئياتنا في أسباب المطالبات والنزاعات. 
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لمتغيرات  الكاملة  القائمة   .2020 كروكس  اإلقليمية  المرئيات  التقرير  في  الواردة  الكاملة  الدول  قائمة  على  االطالع  يرجى 
https://www.hka.com/crux-insight-variables كروكس متاحة على موقع

على جميع أصحاب 
المصلحة االستفادة 
من استخدام بيانات 

كروكس إلعادة تقييم 
سجل المخاطر الخاص 

بأعمالهم حسب 
الخدمة المقدمة 
والقطاع والموقع

“

”

الشرق األوسط
 وأفريقيا 

الجزائر
أنجوال

البحرين
بوتسوانا

ساحل العاج 
مصر

إثيوبيا 
غانا

العراق
إسرائيل 

األردن
كينيا 

الكويت
لبنان
ليبيا 

موريشيوس 
المغرب

النيجر
نيجيريا 

سلطنة عمان
قطر

المملكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا 

تركيا 
اإلمارات العربية المتحدة 

اليمن 

أوروبا 
بلجيكا
بلغاريا

الدنمارك
فنلندا 
ألمانيا 
إيرلندا 

كوسوفو
لوكسمبورغ 

مالطا 
مولدوفا 

هولندا 
شمال مقدونيا

النرويج 
بولندا 

البرتغال 
رومانيا 
روسيا 

جمهورية سلوفاكيا 
إسبانيا 
السويد

سويسرا
المملكة المتحدة

آسيا
والمحيط الهادئ

أفغانستان
أستراليا

أزربيجان
بنجالديش

الصين
هونج كونج 

الهند
إندونسيا

اليابان
كازخستان

الوس
ماليزيا 

المالديف
جزر مارشال

نيوزيالندا 
باكستان

بابوا غينيا الجديدة
الفلبين

سنغافورا
كوريا الجنوبية

سريالنكا 
تركمنستان

الفيتنام 

األميركيتان
بوليفيا  

بونير
البرازيل

كندا
تشيلي 

كولومبيا 
كوستاريكا 

جمهورية الدومينيكان 
اإلكوادور

السلفادور
غواتيماال

هايتي 
المكسيك

بنما
بيرو

الواليات المتحدة
األوروغواي

قائمة الدول 
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لوحة واجهة 
كروكس 
التفاعلية 

كيه  إتش  من  المتكامل  البحثي  كروكس  برنامج  يعتمد 
لتقديم  المسبوق  غير  بنا  الخاص  المعرفة  بنك  على  إيه 
للمطالبات  شيوعًا  األسباب  أكثر  حول  قيمة  مرئيات 
والنزاعات في المشاريع الهندسية واإلنشائية حيث يقوم 
المطالبات  بشأن  استشارات  خدمات  بتقديم  خبراؤنا 

وتسوية النزاعات عبر قطاعات متعددة حول العالم.
www.hka.com/crux-inter-

active-dashboard

بيانات  من  غنية  موارد  إلى  نفاذ  إمكانية  لدينا  اإلنشاء،  بقطاع  المتعلقة  والنزاعات  المطالبات  حل  في  رائدة  شركة  بصفتنا 
المشاريع الكبرى من أكثر من 1,100 مشروع يتجاوز مجموع قيمتها 1.8 تريليون دوالر أميركي. وبإمكان كل صناع القرار في 
المشاريع االستفادة من فهم أوضح لألسباب المتكررة للمطالبات والنزاعات. ونحن نشجع الحكومات والهيئات المهنية على 

المشاركة في نتائج البرنامج البحثي لكروكس وتبعاته على التخطيط والتوريد وحوكمة المشاريع وضوابطها. 
يرجى عدم التردد في التواصل مع أحد أعضاء فريق كروكس في حال كنتم مهتمين بالتعاون معنا.
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من نحن  نتوقع 
نتقصى 

نتوّصل إلى حلول

بإمكان العمالء االستفادة من رّوادنا الفكريين 
ومن الخبراء المتخصصين الذين يتمتعون 

بمهارات متنوعة وبقدرة على التوقع والتقصي 
وحل التحديات المعقدة  

“
”

الرائدة  المستقلة  الخاصة  الشركات  إحدى  هي  إيه  كيه  إتش 
والخبرة  االستشارية  الخدمات  تقديم  مجال  في  العالم  في 
التحويلية  والصناعات  والتصنيع  اإلنشاء  قطاع  في  والمشورة 

والتكنولوجية. 

واإلرشاد  المشورة  تقديم  مجال  في  خاصة  خبرة  لدينا  كذلك، 
التجارية  للنزاعات  االقتصادية  التأثيرات  بشأن  للعمالء 

واتفاقيات االستثمار وفي مسائل المحاسبة الجنائية. 
عالوة على ذلك، تقّدم إتش كيه إيه الدعم للشركات التي تقوم 
تزودها  إذ  المتحدة  للواليات  الفدرالية  الحكومة  مع  بأعمال 
بخدمات استشارية حول األمور التعاقدية الحكومية المعقدة. 

ممتازة  خدمة  نقّدم  إذ  الفخر  إلى  يدعو  بسجل  نتمتع  نحن 
تحديات  لمواجهة   - عاًما   40 من  أكثر  منذ   - عالية  وإنجازات 

اليوم. 
أهًلا  مستقلين  ومستشارين  وخبراء  استشاريين  وبصفتنا 
والنزاعات  اليقين  عدم  حاالت  خضم  في  حلواًل  نقّدم  للثقة، 
تحّول  أن  شأنها  من  مرئيات  ونقّدم  كما  المفرطة،  والتكاليف 
القطاعين  في  للعمالء  واقع  إلى  الممكنة  المخرجات  أفضل 

العام والخاص على مستوى العالم. 

وإرشاد  مشورة  خدمات  تقّدم  إيه  كيه  إتش  كانت  وسواء 
الخبير،  الشاهد  خدمات  أو  الخبراء  من  قرارات  أو  الخبراء  من 

ومتعددة  نوعها  من  فريدة  خدمات  توفير  الشركة  تضمن 
والتعطيل  والتأخير  والهندسة  الكم  بين  تجمع  التخصصات 
خبير  خدمات  على  الحصول  العمالء  وبإمكان  والتعويضات. 
واحد أو فريق خبراء متكامل من القّيمين على حل المشكلة 

الذين يسعون إلى فك التعقيد. 

وتضّم شركة إتش كيه إيه أكثر من 1,000 استشاري وخبير 
عبر 47 مكتبًا في 17 بلًدا وهم يتمتعون بالمهارات والخبرات 

الضرورية للوصول إلى صميم المسائل األكثر تعقيداً. 
كافة  تغطي  مباشرة  عملية  بخبرات  عملنا  فريق  يتمتع 
كما  تعقيداً  األكثر  الضخمة  العالمية  والمشاريع  القطاعات 
وتضّم  الناجحة.  بالنتائج  حافل  دولي  بسجل  يتمتعون  أنهم 
قارة  كل  في  عريقة  مشاريع  العالمية  إيه  كيه  إتش  محفظة 
وقطاعات  المباني  ومنها  المختلفة  السوق  قطاعات  وفي 
الصناعة والتصنيع والطاقة والمرافق والموارد والتكنولوجيا 

والبنية التحتية الخاصة بالنقل. 

التجارية  والتعويضات  الجنائية  المحاسبة  فرق  وتتخصص 
االقتصادية  والتعويضات  التقييمات  مثل  مجاالت  في  لدينا 

والتحقيقات واإلفالس والملكية الفكرية. 

في  معّمقة  إيه  كيه  إتش  خبراء  خبرات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
والتحقيق  العقود  نزاعات  تغطي  وهي  الحكومية  التعاقدات 
األسعار  تحديد  في  والخلل  الزائفة  المطالبات  إدعاءات  في 
حاالت  من  وغيرها  التدقيق  وخدمات  االمتثال  ومراجعات 

الدعم المخصص. 
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توم كابابا
شريك

كين ميتكالف
شريك

تانر كوريي
شريك

بيتر كايار
رئيس

كارين فولير
مديرة تنفيذية

غيديون كاميا - لوكودا
مساعد مدير تنفيذي

داوسون جينر
مدير تنفيذي

جوليان هاسالم جونز
مدير تنفيذي

أندرو درينان
رئيس

آمري دينتون
مدير تنفيذي

جيفري بادمان
شريك

ريك موفات
شريك

شاميال نيالخادان
شريك

نيام نيشروانين
مساعدة مدير تنفيذي

جيرارد سانديرز
مساعدة مدير تنفيذي

آندراي سلطان
مساعد مدير تنفيذي

شارل ويلسونكروفت
شريك

لوري نوث
مديرة تنفيذية

سارة كايت
استشارية أولى

آن هو كوه
شريك

في ما يلي خبراء كروكس الذين تم اختيارهم من مختلف المجاالت والمكاتب في إتش كيه إيه والذين تم إجراء مقابالت معهم 
كجزء من عملية البحث لتوفير مرئياتهم بصفتهم خبراء ووجهات نظر إقليمية تستند إلى خبرتهم المباشرة في العمل على 

عدد من أكبر المشاريع اإلنشائية والهندسية في العالم وأكثرها تعقيًدا. 

المساهمون في 
تقارير كروس

tomkapapa@hka.com

kenmetcalfe@hka.com tannercourrier@hka.com petercaillard@hka.com

carynfuller@hka.com

gideonkamyalukoda@hka.com dawsonjenner@hka.com julianhaslamjones@hka.com

andrewdrennan@hka.com amridenton@hka.com

jeffreybadman@hka.comrickmoffat@hka.comshamilaneelakandan@hka.com

niamhnichroinin@hka.comgerardsaunders@hka.com

andreisoltan@hka.comcharleswilsoncroft@hka.com

lorinoeth@hka.com

sarahkeyte@hka.comanhokoh@hka.com
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وقت  في  المعلومات  هذه  دقة  لضمان  الحرص  كل  إيه  كي  إتش  شركة  تولي  فيما 
وال  إليه،  المشار  الموضوع  جوانب  كافة  مع  التعامل  المحتوى  من  يقصد  ال  النشر، 
ينبغي االعتماد عليه وال يعتبر مشورة من أي نوع كانت. هذا المنشور محمي بموجب 

حقوق النشر.
 حقوق النشر © 2020 إتش كيه إيه العالمية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

لينكد إن
تويتر

تشكر شركة إتش كيه إيه  سيمون مون )شريك ومسؤول التشغيل الرئيسي( وتوبي هانت )شريك 
على  كروكس  تقرير  في  والمساهمين  )شريك(  بادمان  وجيفري  الرئيسي(  االعمال  تطوير  ومسؤول 

المراجعات التي قاموا بها والتوجيهات التي قّدموها طوال فترة إعداد هذا التقرير.

التحرير

التصميم المبتكر والفني

في حال أردتم مناقشة نتائج كوكس أو 
احتجتم إلى المزيد من المرئيات، يرجى 

التواصل من خالل:

تحليل البيانات والمنهجية:

فريق كروكس

جاستن أكستن
استشاري

يوجين سيلك
سيلك آند كو

حفصة إمام هشمت مير
مصممة غرافيكية عالمية

هاري كوليدج
رئيس تطوير األعمال

جوزفين غوكيان
للعالمة  تنفيذية  مديرة 

العالمية والتواصل

آيان دافيس
استشاري مساعد

CRUX@hka.com
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