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كلمة افتتاحية                                                     

تعتبر المشاريع الرأسمالية الكبرى معقدة للغاية، 
تماًما كشبكة القوى واإلخفاقات التي تؤدي إلى 

عمليات تأخير ونزاعات مكلفة للغاية تترتّب 
عنها نفقات إضافية. وال يقتصر األمر على تفاقم 

التعقيدات على مستوى المشاريع وحسب، إذ أن 
العقود تواجه أيًضا حاالت التباس متزايدة نتيجة 

لجائحة كورونا )كوفيد- 19( العالمية وتداعياتها.

وفي هذا السياق، يقوم تقرير كروكس إنسايت 
2021 بتحديد األسباب الرئيسية للمطالبات 

والمنازعات وتحليلها، وهو يقّدم مرئيات 
واقتراحات قابلة للتطبيق لمساعدة أصحاب 

المشاريع والمقاولين والموّردين على مواجهة 
هذه المخاطر والحّد من المشكالت التي نسّلط 

عليها الضوء أو حتى تفاديها.

وتجدر اإلشارة إلى أن النتائج التي توّصل إليها تقرير 
كروكس إنسايت الرابع هذا تستند على تحقيقات 
في أكثر من 1,400 مشروع في 94 دولة. وإذا قمنا 
بجمع هذه المشاريع مع بعضها، نالحظ أن إجمالي 

النفقات الرأسمالية يفوق 2 تريليون دوالر.    

استخلص استشاريو شركة إتش كيه إيه الرائدين 
في المجال األسباب الكامنة وراء هذه المطالبات 

والنزاعات، كما أن خبراتهم ساهمت في تحديد 
اإلجراءات التي نقترحها بهدف تقليل كمية الوقت 
والمال اللذين يتم هدرهما على مستوى المشاريع 

الرأسمالية من حول العالم.  

وتبلغ قيمة التكاليف المتنازع عليها في المشاريع 
التي تم تحليلها حوالى 73 مليون دوالر أميركي. 
أما مجموع التمديدات الزمنية التي يطالب بها 

األطراف، فتفوق 750 عاًما، وهي أرقام تؤّكد على أن 
الخسائر فادحة.

ونظًرا للردود اإليجابية للغاية التي حصدناها 
من العمالء ومن القطاع األوسع في ما يتعلق 

بالتقرير الذي نشرناه العام الماضي، أبقينا على 
التقسيم الجغرافي الذي تم اتّباعه. فكل فصل 

من فصول التقرير - والتي تغطي منطقة أفريقيا 
واألميركيتين وآسيا وأوروبا والشرق األوسط

 وأوقيانوسيا - يشمل تحليًلا مفّصًلا وتعليقات ومالحظات 
وإجراءات مقترحة بهدف تجّنب أو على األقل الحّد من 

األسباب الشائعة التي تؤدي إلى المطالبات والنزاعات.

كذلك، نقوم بمقارنة العوامل الرئيسية التي أثرت على 
المشاريع قبل بداية جائحة كورونا وبعدها. هذا ونجري 

تحليًلا معّمًقا لمجموعة بيانات كروكس إنسايت 
الستكشاف المشكالت الخاصة بكل منطقة وذلك على 

مستوى أداء المشاريع.

وفي الفصل الختامي من تحليل هذا العام الذي يحمل 
عنوان “العمل في أوقات عصيبة”، يتم التطّرق إلى الدروس 

األوسع في قطاع الهندسة واإلنشاء، وهو يستكشف 
القوى العالمية التي تهدد القطاع واالستراتيجيات الالزمة 

لمحاربتها.

ويتمّثل هدفنا في تشارك المعرفة التي اكتسبناها بفضل 
برنامج األبحاث كروكس بغية ضمان تنفيذ المشاريع 

الرأسمالية بفعالية أكبر. وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة 
إلى أنه بإمكاننا دراسة بحيرة بيانات كروكس المتنامية 

لقياس أداء القطاعات وتقييم المخاطر على مستوى 
األسواق والمناطق المختلفة وتحديد المجاالت التي 

تحتاج إلى تحسين. كذلك، بإمكان الجهات التابعة للدولة 
والجهات المهنية االستناد على هذه األدلة العملية 

والموضوعية لتحسين عملية توريد المشاريع الكبرى 
وتنفيذها وحوكمتها. 

نشّجعكم على االستفادة بشكل كامل من تحليلنا )ومن 
لوحة واجهة كروكس التفاعلية( ويسّرنا تلقي تعليقاتكم 

ومالحظاتكم.
 

ريني بورهان
شريك، الرئيس التنفيذي

تعليقات الخبراء
اتّباع الخطوات التقليدية أو احتضان 

التغيير؟
على مدى العامين األخيرين، انصّب التركيز على 

التعاون والتضافر لمتابعة أعمال البناء. إال أن 
ارتفاع تكاليف المواد واالرتقاء بنتائج عمليات 
البناء من حول العالم، فضًلا عن الضغوط التي 

من المرتقب أن تشتد، زادت األمر سوًءا.

جاء تقرير كروكس إنسايت 2021 في وقته 
وهو عبارة عن تحليل لحاالت عدم اليقين 

التي يواجهها قطاع الهندسة واإلنشاء الذي 
يحاول النهوض من األزمة التي خّلفتها الجائحة 

العالمية. والعنصر الرئيسي في هذا السياق هو 
كيفية العودة إلى حالتنا الطبيعية. هل سنتابع 

تنفيذ الخطوات التقليدية المصحوبة بحاالت 
عدم يقين وبضغوط على الموارد وبجهود 

للحصول على الغطاء التعاقدي أم أننا سنتعّلم 
من هذه التجربة وسنحتضن التغيير - أي أننا 
سنشّجع على االبتكار وعلى إجراء تحسينات 

من خالل الكفاءات وقاعدة العمالء الجيدة - 
وسننشئ عالقات تعاون طويلة المدى وسلسلة 

توريد تعاقدية تذهب في االتجاه الصحيح؟

الحل سيكون بالقرارات التي نّتخذها في الوقت 
الراهن بصفتنا عمالء وأصحاب عمل ومقاولين، 
كما أن ذلك يشمل أيًضا سلسلة التوريد األوسع 

الخاصة بقطاع اإلنشاءات. وفي هذا السياق، يقّدم 
تقرير كروكس المعلومات األساسية الالزمة 

التخاذ قرارات وخيارات أفضل من شأنها الحد من 
أو حتى منع المطالبات والمنازعات، وهذا ما يتيح 
لنا امتالك توقعات إيجابية حول الوضع الطبيعي 

الجديد ويضمن لنا القيام بتحّول على مستوى 
النهج الذي يّتبعه القطاع. 

- الدكتورة أماندا كالرك، المديرة التنفيذية 
ورئيسة قسم االستشارات االستراتيجية، 

CBRE شركة
رئيسة منتدى البنية التحتية وسوق 

اإلنشاءات الخاص بالمؤسسة الملكية 
للمساحين القانونيين

رئيسة مجلس األمناء في الكلية الجامعية 
إلدارة العقارات

رئيسة سابقة للمؤسسة الملكية للمساحين 
القانونيين  المبالغ المذكورة في التقرير هي بالدوالر األميركي، إال في الحاالت التي ُيذكر 

فيها خالف ذلك

1

1



4 3

لمحة عامة                                                     
يحقق استشاريو شركة إتش كيه إيه في المطالبات والنزاعات 

المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية من حول العالم ويقّدمون المشورة 
بشأن كيفية تجّنبها. وفي تقرير كروكس إنسايت 2021، تم تلخيص 

المعلومات المتعلقة بالمشاريع البالغ عددها 1,400.

يحّدد التحليل الذي أجريناه أبرز األسباب التي تؤدي إلى بروز المطالبات 
والنزاعات على مستوى مشاريع الهندسة واإلنشاء، مع العلم أن هذه 

األسباب عالمية ومتكررة ومن بينها التغيير في نطاق العمل وأوجه 
القصور في التصاميم ووجود مشكالت في تفسير العقود وسوء إدارة 

للمقاولين من الباطن. من جهتها، أثّرت كل من االختالفات المناطقية 
والعوامل الثقافية وجائحة كورونا على أسباب بروز المطالبات 

والنزاعات.

ومما ال شّك فيه أن األضرار التي تخّلفها المطالبات والنزاعات على 
المشاريع جسيمة. فقيمة المطالبات تصل تقريًبا إلى نصف قيمة 

النفقات الرأسمالية ونسبتها المتوسطة تبلغ %46.3 تحديًدا. كذلك، 
تؤدي أحداث التأخير التي تطال عمليات التنفيذ إلى تأثيرات كبيرة. 

فالتمديدات الزمنية التي تطالب بها األطراف تزيد من المدة المخصصة 
إلنجاز المشاريع بنسبة 71.4%. 

ومن المؤّكد أن جائحة كورونا قد أّدت إلى تعّطل المشاريع من حول 
العالم وذلك بدرجات متفاوتة. باإلضافة إلى ذلك، غّيرت الجائحة نمط 
األسباب المتعلقة بالمطالبات والنزاعات وأدت إلى بروز أسباب جديدة 

ومنها على سبيل المثال الوصول المقّيد إلى المواقع والعمالة والتدفق 
النقدي والمدفوعات المقّيدة. هذا وأبرزت الجائحة القيود الموجودة 

على مستوى أحكام العقود ال سيما تلك المتعلقة بمسألة القوة 
القاهرة وسّلطت الضوء على ضرورة إجراء تغييرات. 

ومع ذلك، ال بّد من اإلشارة إلى أن بعض التأثيرات الجانبية لم تكن 
خطيرة بل على العكس. فالتحّسن على مستوى رفع التقارير ساعد 
على كبح المطالبات الزائفة وفي بعض األحيان القصور على مستوى 

القوى العاملة. وقد أظهرت التقنيات المتقدمة مثل الطائرات المسّيرة 
والتقنيات الرقمية حسناتها. كذلك، أصبح القطاع قادًرا على اكتساب 

المزيد من المرونة من خالل تطبيق تغييرات على مستوى أساليب 
العمل – بما في ذلك جهود أكبر للتعاون – األمر الذي حّسن النتائج التي 

يتم تحقيقها.

نعتقد أن جائحة كورونا ستخّلف فترة طويلة من عدم اليقين وستؤّدي 
إلى تفاقم المخاطر نتيجة للتأخر الحاصل على مستوى سلسلة التوريد 

ولتضّخم التكاليف وللنقص في المهارات. 

إال أن جائحة كورونا ستخّلف فترة طويلة من عدم اليقين وستؤّدي إلى 
تفاقم المخاطر. فالتأخر الحاصل على مستوى سلسلة التوريد وتضّخم 
التكاليف والنقص في المهارات سوف تتسبب في تعقيدات على مستوى 

العالقات التعاقدية حتى في الحاالت التي تشهد انتعاًشا قوًيا لقطاع الهندسة واإلنشاء. ففيما 
يواجه المقاولون والموّردون الضعفاء المزيد من التقلبات في عدد من األسواق، تتزايد حاالت 

اإلعسار التي تلوح في األفق.

تحليل المناطق 
بعد أن قام االستشاريون بتحليل دوافع المطالبات والنزاعات في مناطقهم، وّضحوا مجموعة 

التدابير والتدخالت العملية التي من شأنها التخفيف من العبء الثقيل الذي تخّلفه تجاوزات 
التكاليف والمهل على المشاريع. 

أفريقيا

    •   إّن اللجوء المتزايد إلى مجالس الفصل في النزاعات وإلى عمليات التحكيم يحّسن 
طريقة      إدارة النزاعات وحّلها. وفي هذا السياق، ثمة حاجة لنضج مماثل على مستوى 
ثقافة  المطالبات. وبإمكان القطاع تعّلم الدروس من مناطق أخرى من خالل اعتماد   
بروتوكوالت أفضل الممارسات المتعلقة بتحليل التأخير والتعطيل والجدول الزمني.

 
على أصحاب العمل االلتزام بالعقود الخاصة بهم بدًلا من إتاحة الفرصة لالنحرافات   •    

المحلية عند معالجة المطالبات. وبإمكان المقاولين التخفيف من مشكالتهم الجدية 
المتعلقة بالدفع وتعزيز متانة مطالباتهم من خالل الحفاظ على شمولية سجالتهم. 

وبغية تقييم المطالبات الكبيرة والمعّقدة وحّلها ضمن اإلطار الزمني التعاقدي، على 
الطرفين االستعانة في وقت أبكر بخبراء في مجال المطالبات، بالتزامن مع بذلهما جهوًدا 

لتعزيز مهارات فرقهم الخاصة. 

األميركيتان
بما أن أصحاب المشاريع / أصحاب العمل يدفعون باتجاه تسريع عملية التصميم ويندفعون 

لتعبئة عقود البناء، تواجه مجموعة من المشاريع الكبرى نتائج غير مرغوب فيها غالًبا ما تتفاقم 
بسبب النقص في المهارات والمواد. وفي هذا السياق، تتمحور معظم التوصيات التي نقّدمها على 

اتباع نهج استباقي أكثر بهدف توّقع المشكالت الناتجة والحد منها. 

ال بّد من إدارة المخاطر بشكل مسبق من خالل جمع األطراف مًعا لمراجعة العقد    •    
والرسومات والجدول الزمني وحّل أي مشكلة قبل البدء في العمل في الموقع. كذلك، 

يتعّين على عدد أكبر من أصحاب العمل والمقاولين تحليل المخاطر وامتالك صورة 
واضحة عن الجهة التي ستكون مسؤولة عن المخاطر وعن الحّد منها.

بهدف التصدي لإلخفاقات التي تواجهها عملية التصميم، ال بد من تحديد النطاق بوضوح   •    
أكبر ومن تجميد التصاميم في مرحلة مّتفق عليها. كذلك، على المقاول التحقق من 

التقدم المحرز على مستوى عملية التصميم خالل عملية البناء ومراجعة عملية البناء، 
مع تمكين المصمم من تعديل السعر وفًقا للمراجعات الالزمة. 

آسيا
في آسيا، يمكن تبّني ممارسات إدارة المخاطر بوتيرة أكبر. فاستخدام سجالت المخاطر   •    

من شأنه أن يساعد على تقييم هذه المخاطر خالل المرحلة التي تسبق البناء، كما أن 
توزيعها على “الجهات المسؤولة” يسّهل عملية الحد منها. ويمكن اختبار االفتراضات 

األساسية الخاصة بالسجل والتي ترتبط بضوابط المشروع وتعديلها خالل مرحلة البناء. 
كذلك، يمكن استباق حاالت القصور على مستوى العمليات والتي عادًة ما تظهر بعد 

عملية التسليم. 
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    •  بغية تبسيط عملية معالجة المطالبات والنزاعات، ال بّد من 
تغيير الثقافة السائدة. فطرق الحل الرسمية والمستقلة غير 
شائعة، والبديل األنسب والفعال من حيث التكلفة هو تشكيل 

لجنة دائمة من المتخصصين تمّثل طرفي العقد وتمتلك 
المعرفة والصالحية الالزمتين التخاذ القرارات المتعلقة 

بالشؤون التجارية والفنية والتعاقدية والموافقة على التنازالت 
ومعالجة المطالبات والنزاعات قبل تفاقمها.

أوروبا

أحد أهم األسباب التي أدت إلى المطالبات والنزاعات في المنطقة   •    
كانت األخطاء في التصميم والتي جاءت قبل التغيير في نطاق 

العمل. فأصحاب العمل والمقاولون واستشاريو التصميم 
يضّيعون وقتهم ويستنفذون الموارد لمناقشة المطالبات 

المحتملة من دون إجراء تقييم دقيق لألسس الفنية. وال شّك 
في أن تعيين خبير مستقل في مرحلة مبكرة يساعد كافة 
األطراف على امتالك صورة واضحة عن األخطاء التي حدثت 

وأسبابها ويجّنبها النزاعات المكلفة والتي يمكن أن تصل إلى 
مرحلة متقدمة، علًما أن المزيد من أصحاب العمل والفرق 

القانونية يميلون إلى اتّباع هذا النهج.

إّن وجود آلية معالجة واضحة ومنطقية من شأنه أن يسّهل   •    
عملية التسوية المبكرة للمطالبات بشكل عام – والتي تصل 
نسبتها إلى %58.3 من إجمالي اإلنفاق الرأسمالي على المشاريع، 

وهي النسبة األعلى على مستوى المناطق. وأفضل طريقة لوضع 
هذه اآللية هو إعدادها بشكل مشترك مع سلسلة التوريد، مع 

تحديد التزامات كل من الطرفين، إلى جانب الجداول الزمنية 
للتقديمات والقرارات وآلية االنتقال إلى المستويات العليا قبل 

إحالة المسائل إلى منتدى النزاعات النهائي. هذا وننصح بتفعيل 
العمليات المنصوص عليها في العقد عندما تكون العالقة التي 

تربط بين الطرفين جّيدة. 

الشرق األوسط
في منطقة الشرق األوسط، تطالب األطراف بتمديدات زمينة أطول 

من أي منطقة أخرى إلنجاز المشاريع )تعادل نسبتها في المتوسط 
%84.7 من الجدول الزمني(. وفي انتظار حدوث المزيد من التغييرات 

المنهجية، ال بّد من تشجيع التوجهات األولية السائدة ومنها االعتماد 
على المزيد من الموارد إلعداد التصاميم والمشاركة المبكرة 

للمقاولين وتحديد النزاعات من قبل طرف ثالث. 
 

    •  يجب أن تشمل المشاركة المبكرة للمقاولين عملية إعداد 
التصاميم ومواءمتها مع جدول زمني متين واالتفاق بشأن 

تخصيص المخاطر وتحديد الجهات المسؤولة عنها. كذلك، 
يتعّين على المزيد من أصحاب العمل اختبار مدى تحّمل قابلية 

البناء، ال سيما أنها أكثر شيوًعا في مناطق أخرى. 
 

إّن تعزيز االستثمارات في األفراد – بما في ذلك تنظيم المزيد   •   
من الدورات التدريبية وإعداد متخصصين يتمتعون بكفاءات 
عالية – من شأنه أن يحّسن حوكمة المشاريع وأن يستقطب 

جيًلا جديًدا قادًرا على تبني التغيير الثقافي على مستوى تسليم 
المشاريع.

أوقيانوسيا 
 

إّن ازدهار اإلنشاءات في كل من نيوزيلندا 
وأستراليا )اللتين تشهدان استثماًرا حالًيا 
ومخطًطا له غير مسبوق في مجال البنية 

التحتية( يدّل على مستقبل واعد إنما شاق في 
آن. وفي هذا السياق، تدعو الحاجة إلى نقلة نوعية 

بهدف تحضير منظومة المشاريع الرأسمالية 
للتحديات التي تلوح في األفق والتي تتعلق بالقدرة 

والمهارات التعاقدية وسلسة التوريد. 

على المستوى الكلي، ُتعتبر المشاريع قيد   •   
التنفيذ والتي تبلغ قيمتها 110 مليون دوالر 

أسترالي فرصة استثنائية لتعزيز القدرة 
على الهندسة واإلنشاء وترك إرث مستمر 

ومستدام للعمالة الماهرة وضمان 
االزدهار والقيام بعمليات تحسين على 

مستوى البيئة. وال بد من أن يتولى خبراء 
مستقلون عملية مراجعة مخططات 

البنية التحتية بغية تقديم برنامج متين 
وقابل للتنفيذ يكون منسًقا ومقّسًما 

إلى مراحل وذلك كجزء من استراتيجية 
وطنية هدفها بناء القدرات والتوظيف. 

على مستوى المشاريع، يمكن أن تمّهد   •   
نماذج العقود الموّحدة ومؤشرات األداء 

الرئيسية الطريق للتغيير الثقافي. وفي هذا 
السياق، تساهم مواثيق الشراكات – التي 

تلزم األطراف بالعمل وفًقا لمجموعة من 
المبادئ والنتائج المتفق عليها – في تبّني 

آلية العمل الجديدة هذه.

يمكن أن يتعّلم القطاع دروًسا من تقرير كروكس 
إنسايت 2021 بهدف الحّد من النزاعات والتأخيرات 

والخسائر التي ال يمكن تجّنبها والتي تطال المشاريع 
الرأسمالية الكبرى.

األوقات العصيبة

ال شّك في أن كافة المناطق سوف تتأثر إلى حّد ما بالقوى 
العالمية السائدة وتحديًدا تضخم التكاليف ووجود عراقيل 

على مستوى سلسلة التوريد ونقص العمالة والمهارات، 
ناهيك عن التهديد المستمر الناجم عن تفشي الفيروسات 

والظواهر المناخية القوية.

وفي القسم التالي “العمل في أوقات عصيبة”، سوف يتم 
التعّمق في هذه المخاطر والدروس الشاملة التي يتم 

استخالصها من التحليل المناطقي الذي أجريناه. وسوف 
نقوم بتحديد مجموعة من النهج البديلة المصممة 

بهدف تعزيز األسس السليمة التي تقوم عليها المشاريع 
الرأسمالية، فضًلا عن أمثلة على تطبيقاتها الناجحة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الدليل التحليلي الذي يتعلق باألسباب 
التي تجعل المشاريع الرأسمالية تتأثر بشدة بالمطالبات 

والنزاعات بات واضًحا أكثر. فاإلجراءات والتقنيات واألدوات 
التصحيحية معروفة. كذلك، يمكن أن يتعّلم كل من 

الشركاء في المشاريع والقطاع، سواء فردًيا أو جماعًيا، 
دروًسا من تقرير كروكس إنسايت 2021 بهدف الحّد من 

النزاعات والتأخيرات والخسائر التي ال يمكن تجّنبها والتي 
تطال المشاريع الرأسمالية الكبرى.

توبي هانتسايمون مون
شريك، راعي كروكسشريك، الرئيس التنفيذي للعمليات
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األميركيتان
442

المشاريع

18
البلدان

1.08$
متوسط قيمة اإلنفاق 

الرأسمالي 

61.5$
متوسط قيمة المطالبات

61.2%
متوسط التمديدات الزمنية 

المطالب بها

لمحة عالمية                                                      

حجم المطالبات والنزاعات حسب المنطقة
يعرض تقرير إنسايت كروكس تحليل الخبراء بشأن المشكالت الفعلية الواقعة 

على مستوى أكثر من 1,400 مشروع عبر 94 بلًدا.

أفريقيا
32

المشاريع

15
البلدان

1.87$
متوسط قيمة اإلنفاق 

الرأسمالي 

104$
متوسط قيمة المطالبات

83.7%
متوسط التمديدات الزمنية 

المطالب بها

الشرق األوسط
329

المشاريع

12
البلدان

1.98$
متوسط قيمة اإلنفاق 

الرأسمالي 

134$
متوسط قيمة المطالبات

84.7%
متوسط التمديدات الزمنية 

المطالب بها

أوقيانوسيا
122

المشاريع

4
البلدان

3.52$
متوسط قيمة اإلنفاق 

الرأسمالي 

90.3$
متوسط قيمة المطالبات

78.1%
متوسط التمديدات الزمنية 

المطالب بها

أوروبا
383

المشاريع

24
البلدان

689$
متوسط قيمة اإلنفاق 

الرأسمالي 

136$
متوسط قيمة المطالبات

64.0%
متوسط التمديدات الزمنية 

المطالب بها
آسيا
93

المشاريع

21
البلدان

6.43$
متوسط قيمة اإلنفاق 

الرأسمالي 

93.5$
متوسط قيمة المطالبات

64.4%
متوسط التمديدات الزمنية 

المطالب بها

مليار

مليون

مليار

مليون

مليار

مليار

مليون

مليون

مليار

مليون

مليار

مليون
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1401
مشروع

بلًدا

قيمة اإلنفاق 
الرأسمالي

التكاليف 
المطالب بها

التمديدات 
الزمنية 

المطالب بها

94

1.82$

100$

71.4

نتائج كوركس - عالمًيا                                                     

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل
2 مشكالت في تفسير العقد

3 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

4 تأخر إصدار معلومات التصميم
5 التصميم غير المكتمل
6 التصميم غير الصحيح
7 سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط التفاعل بينهم
8 الظروف المادية الطارئة
9 قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو تأخر الوصول إليه
10 عيوب على مستوى الصنعة

11 مستوى المهارات و/أو الخبرة

12 المطالبات الزائفة
13 تأخر الموافقات

14 مشكالت في التدفق النقدي والسداد

15 األداء التشغيلي

16 األخطاء في العطاء و/أو التقديرات غير الدقيقة
17 التأخر في تسليم المواد و/أو المنتجات
18 النقص في العمال )سواء كانوا يمتلكون المهارات الالزمة أم ال(
19 قصور على مستوى التركيب
20 األهداف و/أو التوقعات غير الواقعية
21 الظروف المناخية المعاكسة
22 الردود غير الكافية على طلبات المعلومات
23 اإلدارة السيئة لنقاط التفاعل مع الطرف الثالث
24 االختالفات على مستوى الشخصية و/أو االختالفات الثقافية
25 التحّيز و/أو عدم التعاون
26 عدم اكتمال التقارير و/أو عدم صحتها
27 التأخر في تعيين المقاول من الباطن/الموّرد
28 غير ذلك: شؤون اجتماعية- سياسية/تنظيمية
29 جائحة كورونا )كوفيد- 19( 
30 االحتيال

تعليقات الخبراء

استقطاب قوى عاملة أكثر تنّوًعا

لقد كان قطاع البناء عامًلا رئيسًيا في الحفاظ على الوظائف خالل 
األشهر الثماني عشر األخيرة، في حين كانت القطاعات األخرى 
تواجه أزمة كبيرة في عدد من المناطق الجغرافية. فعمليات 

التعافي األخيرة التي شهدتها مشاريع البناء والبنية التحتية أدت 
إلى تزايد الطلب بشكل كبير، إال أنها زادت الضغوط وذلك على 

مستوى إيجاد العمال المناسبين الذين يمتلكون المهارات الالزمة 
وكذلك المواد والمنتجات، ما أدى إلى فترات زمنية أطول وإلى تأخر 
عملية استكمال المشاريع. وفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى 

أن القوى العاملة في عدد من المناطق الجغرافية باتت متقدمة في 
السن، وهي مشكلة تتفاقم ال سيما في ظل عدم كفاية التخطيط 

للتعاقب. كذلك، ال تزال النساء تشّكل جزًءا صغيًرا من القوى 
العاملة. ومما ال شك فيه أن سّد الفجوة الموجودة على مستوى 

المهارات واستقطاب قوى عاملة أكثر تنّوًعا سوف يحّققان منافع 
كبيرة على المستويين االجتماعي واالقتصادي. وإحدى الطرق 

التي تضمن استقطاب المواهب هي أن تتعاون سلسلة التوريد مع 
الحكومات بهدف تحقيق  تكافؤ في التقدير بين المؤهالت المهنية 

واألكاديمية. 

كذلك، يجب أن تكون الريادة الفكرية على مستوى القطاع 
جزًءا مهًما من العطاء العالمي للتخلص من الكربون في البيئة 

العمرانية. وفي ظل هيمنة مسألة التغّير المناخي والقواعد الجديدة 
المتعلقة بسالمة المباني على األجندة خالل السنوات القادمة، ثمة 
مجموعة من الفرص المهمة التي تتاح أمام الشركات القادرة على 

التكّيف مع هذا الواقع. وبإمكان الحكومات االستفادة من نفوذها 
الكبير الذي يضمن إنجاز قسم كبير من األعمال على مستوى 

القطاع بهدف تعزيز األمن واالستدامة من خالل التوريد. وال شّك 
في أن عملية إحداث تغييرات إيجابية أمر ممكن إال أنها تستدعي 
التعاون على مستوى سلسلة التوريد في ظل الظروف العصيبة 

هذه. 

جاستن سوليفان، رئيس
مجلس قطاع البناء

مليار

مليون
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أوقيانوسياالشرق األوسط   األميركيتان  أفريقيا   أوروبا     آسيا        

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو تأخر 
الوصول إليه

1 التغيير في نطاق العمل

3 مشكالت في التدفق النقدي والسداد

4 التصميم غير المكتمل

4 مشكالت في تفسير العقد

6 المطالبات الزائفة

7 مستوى المهارات و/أو الخبرة

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

7 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

10 تأخر الموافقات

11 اإلدارة السيئة لنقاط التفاعل مع الطرف الثالث

11
النقص في العمال )سواء كانوا يمتلكون المهارات

 الالزمة أم ال(

11 االختالفات على مستوى الشخصية و/أو االختالفات
 الثقافية

11 تأخر إصدار معلومات التصميم

15 األهداف و/أو التوقعات غير الواقعية

32

15

1.87$

104$

83.7%

أفريقيا                                                                      

مقّدمة

ال شّك في أن اقتصادات منطقة شمال أفريقيا 
وجنوب الصحراء الكبرى واجهت خسائر على 

مستوى اإلنتاج أكبر من أي مناطق أخرى خالل 
فترة الجائحة، وهي تواجه أكبر حالة من عدم 

اليقين في ظل تدني نسب التلقيح ضد جائحة 
كورونا. فجنوب أفريقيا التي تعتبر أكبر قوة 

اقتصادية في القارة خّفضت عدد وظائف البناء 
بشكل كبير. أما في نيجيريا، وهي الدولة 

التي تضم أكبر عدد من السّكان، فقد شهد 
االقتصاد تراجًعا كبيًرا تفاقم بعد تدنّي أسعار 

النفط في العام 2020. كذلك، تعيق الصراعات 
وحاالت عدم االستقرار والفساد السائدة النمّو 
االقتصادي وتؤثر سلًبا على ثقة المستثمرين.  

وفي ظل ارتفاع الدين العام وتوافر حزم 
التحفيز المالية المتواضعة، سوف يستمر 

االعتماد على االستثمار األجنبي. كذلك، ال بّد 
من اإلشارة إلى أن أفريقيا تستقطب المقاولين 
الدوليين نظًرا إلى الموارد الطبيعية المتوافرة 

فيها ودرجة تحّضرها والطلب على الطاقة 
واالتصاالت المحّسنة بفضل البنية التحتية 

الجديدة. 

وتحقق منطقة شرق أفريقيا التي تتمّيز 
باقتصاداتها سريعة النمّو هذه اإلمكانيات، 

فهي تضم في الوقت الحالي أكثر من 130 
مشروع بناء وبنية تحتية كبيًرا قيد التنفيذ.

وتجدر اإلشارة إلى أن التحليل الذي أجريناه في 
تقرير كروكس إنسايت 2021 شمل 32 مشروًعا 

في 15 دولة، يبلغ متوسط قيمة إنفاقها 
الرأسمالي 1.87 مليون دوالر أميركي. وبما أن 

مشاريع الطاقة تجّسد النمّو المستمر على 
مستوى الخدمات في القارة، كان ثلث المشاريع 

التي قمنا بتحليلها مشاريع طاقة أو مرافق، 
علًما أن القطاع الفرعي األساسي كان قطاع 

مصادر الطاقة المتجددة البرية. وقد جاءت 
مشاريع البنية التحتية الخاصة بالنقل والمباني 

تالية من حيث األهمية. أما متوسط التكاليف 
المطالب بها في المشاريع التي يتم تنفيذها 

في أفريقيا، فيبلغ 104 مليون دوالر أميركي، في حين أن المقاولين 
سعوا للحصول على تمديدات زمنية من شأنها إطالة المدة الزمنية 
المخصصة إلنجاز البرامج بنسبة 84 % - وهي نسبة لم يتم تجاوزها 

سوى في منطقة الشرق األوسط. 

جائحة كورونا )كوفيد - 19( وأسباب أخرى

على الرغم من التحديات الفريدة التي تواجهها القارة األفريقية، 
تتشارك نسبة كبيرة من األسباب التي تؤدي إلى المطالبات والنزاعات 
مع باقي المناطق. ومن بين أبرز هذه األسباب التغيير في نطاق العمل 
والتصميم غير المكتمل والمشكالت في تفسير العقد – ال سيما في 
المشاريع المعّقدة والفريدة من نوعها، وبالتالي تواجه هذه المشاريع 

مخاطر عالية من حيث التسليم في الوقت المحدد والتكاليف 
والجودة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المهل المحددة للعطاءات الخاصة بالمشاريع المعّقدة 
قصيرة للغاية، مع إنفاق رأسمالي قيمته عدة مليارات من الدوالرات. كذلك، ال 

تتاح لمقّدمي العطاءات إمكانية تقييم بيانات الموقع التي يوّفرها أصحاب العمل، 
كما أنهم ال يحصلون على الوثائق الشاملة الالزمة القتراح سعر دقيق. وُتعتبر 

التقييمات البيئية الخاصة بمشاريع الطاقة الكهرومائية مثاًلا واضًحا على 
هذا اإلهمال. هذا ويؤدي االستعجال لبدء العمل في الموقع إلى تقليص الفترة 

المخصصة للتفاوض على العقد، ما يزيد من حدة األمور نظًرا إلى أنه لم يتم 
استكشاف المشكالت والمخاطر المهمة. 

وال شّك في أن تصنيف القيود المفروضة على الدخول إلى الموقع في المرتبة 
األولى يعكس األثر الكبير الذي خّلفته الجائحة على قطاع الهندسة واإلنشاء 

وأوجه قصور على مستوى التخطيط للمشاريع )فضًلا عن األثر السيء الذي 
قد تحدثه المشاريع الكبيرة في حال بدأت في موقع غير سليم وباالرتكاز على 

تصميم غير نهائي(.  

كذلك، يسّلط التصنيف الخاص بمنطقة أفريقيا الضوء على المشكالت في 
التدفق النقدي والسداد. فالقيود المفروضة على تمويل المشاريع والتخصيصات 

غير المناسبة للميزانية تدفع أصحاب العمل على التوقف عن السداد، ما يؤثر 
بشكل سلبي على التدفق النقدي الذي يحصل عليه المقاولون.

وفي القطاع العام، يستدعي اإلطار التنظيمي الخاص بالجهات الحكومية أن تمّر 
االختالفات عبر مجموعة من اللجان قبل إعطاء تعليمات بالتسوية.

كذلك، قد تعّطل اإلجراءات البيروقراطية العطاءات وعملية البدء في إعداد 
مخططات البنية التحتية والطاقة والمرافق على سبيل المثال. كذلك، تتطلب 

الموافقات على التصميم وقًتا طويًلا للغاية في كثير من الحاالت، على غرار 
تسليم الموقع – نظًرا للتأخر في االستحواذ على األرض وفي سداد الحكومة 

للمبالغ المستحقة ألصحاب األراضي.

لقد تم اعتماد نماذج العقود الموّحدة )عقود االتحاد الدولي لالستشارات 
الهندسية أو عقود الفيديك )FIDIC( وعقد الهندسة الجديد )NEC( وعقود لجنة 

عقود البناء المشتركة )JBCC(( بشكل واسع في أفريقيا مع أنها تخضع في 
معظم األحيان لتعديالت كبيرة، وبالتالي على اإلدارة ضمان االلتزام بشروطها. 
وتوّضح هذه العقود التي تتمّيز بإطارها القانوني المتين اآلليات التي يتم اتباعها 
عند المطالبة بتمديدات زمنية أو بمدفوعات إضافية. ومع ذلك، يّتفق ممثلو 

الطرفين في الموقع على التغييرات بشكل غير رسمي من دون توثيق االتفاقيات، 
متناسين – بشكل قاطع في بعض األحيان – اإلجراءات التعاقدية، ما يؤدي إلى 

مواجهة تحديات ال مفّر منها أثناء العمل. 

وغالًبا ما تؤدي صياغة العقود المخّصصة إلى غموض ومشكالت على مستوى 
تفسير العقد، على غرار انعدام الخبرة في إدارة هذه العقود. وغالًبا ما يحصل 

التباس يتعلق باألسبقية في حال أشار خطاب النوايا إلى عناصر مرجعية في العقد 
الذي لم يتم وضع صيغته النهائية بعد. 

 

مشروع

بلًدا

قيمة اإلنفاق 
الرأسمالي

التكاليف 
المطالب بها

التمديدات 
الزمنية 

المطالب بها

مليار

مليون
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والعامل اآلخر الذي قد ينعكس سلًبا على المشاريع آليات 
العمل المختلفة التي يعتمدها المقاولون الدوليون والتي 

تؤدي إلى سوء تفاهم ثقافي على مستوى الفرق العاملة 
على المشروع. وقد يبدأ هذا االلتباس من أساليب العمل 

والحواجز التي تعيق عملية التواصل وصوًلا إلى فهم 
االلتزامات التعاقدية.

يثقافة المطالبات أقل نضًجا مقارنًة مع 
المناطق األخرى – كما أن المطالبات الزائفة 

تؤدي في معظم األحيان إلى نشوء نزاعات. 

في حال لم يتم إعداد تصاميم متطّورة 
قبل الشروع في عملية البناء، سوف تبقى 

نسبة المطالبات والنزاعات مرتفعة على 
مستوى المشاريع

مقارنًة بغيرها من المناطق، تعد ثقافة المطالبات في 
أفريقيا أقل نضًجا، كما أن النزاعات غالًبا ما تكون نتيجة 

للمطالبات الزائفة. وقد يقوم أصحاب العمل الحكوميون 
برفض تقديمات المقاولين بشكل قاطع، متجاهلين 

كفاءتهم، ما يؤدي إلى عدم اعتراف باستحقاقات المقاول 
بالحصول على تمديدات زمنية أو تكّبده تكاليف أو فروقات 

إضافية. ومع ذلك، يتجّنب المقاولون الدخول في إجراءات 
رسمية بهدف تسوية النزاعات، وذلك خوًفا من أن يتم 

استبعادهم من أي عطاءات مستقبلية، بخاصة أنهم غالًبا 
ما يكونون غير قادرين على تقديم مطالبات مدعومة 

باألدلة بسبب عدم كفاية السجالت التي يحتفظون بها 
وعدم إلمامهم بالشروط التعاقدية.

مستقبل القاّرة

من المتوقع أن تواصل هذه األسباب إثارة المطالبات 
والنزاعات على مدى األشهر االثني عشر القادمة.

ففي حين انصّب تركيز المقاولين على تعويض خسائرهم 
الناجمة عن جائحة كورونا، ومع اقتراب استعادة األنشطة 

لمستوياتها الطبيعية، من المتوقع أن تعود المطالبات 
والنزاعات الناتجة عن مشكالت في التصاميم واالختالفات 

التعاقدية واإلدارة السيئة من قبل المقاولين من الباطن إلى 
الواجهة مجدًدا، وأن تنتشر بشكل أكبر حتى.

وإلى حين اعتماد خطة التلقيح الشاملة، ستظل القوى 
العاملة في المشاريع، على غرار معظم السكان، عرضة 

لموجات اإلصابة بجائحة كورونا المتزايدة، وبالتالي لن تكون 
اإلنتاجية هي الضحية الوحيدة، إذ ستلوح أيًضا في األفق 

مشكلة انعدام التدفق النقدي وعرقلة المدفوعات، ما قد 
ينذر بحاالت اإلفالس الوشيكة التي قد تطال المقاولين 

الرئيسيين ومن دونهم في سلسلة التوريد.

كذلك، قد يترتّب على النقص في المواد والعمالة والمهارات 
تأثير إضافي، فالمواد ذات الجودة الرديئة والعمالة غير 

الماهرة والمعدات القديمة أو التالفة تؤدي إلى نسب 

متفاوتة من المطالبات والنزاعات في المنطقة.

وتؤدي النزاعات الحدودية أيًضا إلى تأخير حركة مرور 
البضائع واألشخاص، حتى ولو كانت الوجهة أسواق جنوب 

إفريقيا الرئيسية. وفي هذا السياق، ال بّد من اإلشارة إلى 
أن جائحة كورونا زادت الوضع سوًءا. وقد يضيف الوضع 

المتأزم المزيد من الزخم السياسي على اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة في القارة األفريقية الناشئة، فبحلول ربيع 

هذا العام، صادقت 36 دولة من أصل 55 دولة عضو على 
صفقة السوق المشترك التي تهدف لخدمة 1.2 مليار 

شخص.

سبل المضّي قدًما
كذلك، شّكل الركود الحاصل على مستوى أنشطة البناء 

فرصة للمقاولين للتسريع في عملية التخطيط الذي 
تتطلبه مشاريعهم، بخاصة أن أي تخطيط استباقي 

مبني على فهم أفضل للعقود والرسومات والمواصفات 
والمخاطر والجداول الزمنية من شأنه أن يخّفف عدًدا من 

المشكالت المتكررة في مشاريع المنطقة.

أما في األعمال متعددة التخصصات، فُتعتبر إدارة الواجهات 
بين أصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن 
مجاًلا رئيسًيا يمكن تحسينه وهو يحّد من ارتفاع نسبة 

القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى الموقع 
وواجهة العمل.

وفي حال لم يتم إعداد تصاميم متطّورة قبل الشروع في 
عملية البناء، ال شّك في أن نسب المطالبات والنزاعات 

ستبقى مرتفعة، بدًءا من تغّير نطاق العمل وتغيير 
التصميم وصوًلا إلى خسارة المصممين لمستحقاتهم 

بسبب نفاد الميزانيات المحدودة. ويلفت أحد المرّوجين 
الرئيسيين للمشاريع في المنطقة إلى أن “تعزيز التصميم 
األولي قبل الشروع في عملية البناء قلل بشكل كبير من 

مستوى المطالبات وحدتها”.

وبإمكان قطاع الهندسة واإلنشاء في أفريقيا أن يقتدي 
بغيره من المناطق وأن يتبنى نهًجا أكثر نضًجا على 

مستوى المطالبات. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون 
اعتماد أفضل الممارسات الدولية - كبروتوكوالت 

جمعية قوانين البناءات المتعلقة بالتأخير والتعطيل 

والممارسات الموصى بها من قبل جمعية 
النهوض بهندسة التكاليف بشأن تحليل 

الجداول الزمنية –خطوة إيجابية في هذا 
االتجاه. في المقابل، تجدر اإلشارة إلى أن تحقيق 

تقّدم على هذا المستوى يتطلب أيًضا امتالك 
صورة واضحة عن كيفية تطبيق ما سبق 
والظروف المؤاتية لذلك والتمتع بالخبرة 

الالزمة في هذا اإلطار.

وعلى أصحاب العمل االستناد إلى عقودهم 
وعدم السماح بأي تغييرات غير رسمية يتم 

إجراؤها على مستوى الموقع عند معالجة 
المطالبات. وفي كثير من األحيان، تتطلب 

عملية تقييم المطالبات الكبيرة والمعقدة 
بدقة، ضمن اإلطار الزمني التعاقدي، مشاركة 

مبكرة )من كال الفريقين( من مدراء العقود أو 
استشاريي المطالبات الذين يتمتعون بالخبرة 

الالزمة.

في المقابل، بإمكان المقاولين حل مشكالت 
الدفع المعّقدة وتعزيز قوة مطالباتهم أكثر 

من خالل االحتفاظ بسجالت شاملة تحدد 
أداءهم خالل البرنامج وعدد العمال في الموقع 

في جميع األوقات ومدخالت سلسلة التوريد. 
وبطبيعة الحال، على المقاولين أيًضا أن يكونوا 

على استعداد تام للتعامل مع التعقيدات 
التقنية التي تترافق مع عملية تقديم مطالبات 

عالية القيمة، بما في ذلك تحليل التأخير 
وتقييم التكلفة، بداًل من السعي إلى التفاوض 

بشأن االستحقاق على خلفية الطلبات غير 
الشفافة.

وستتعرض هذه التغييرات البسيطة لمعارضة 
كبيرة، إال أن التأثير التراكمي في المقابل 
سيكون أكبر. ويعد التطّور الحاصل على 

مستوى فض النزاعات عامًلا مشجًعا، فقد 
بتنا نشهد يوًما بعد يوم المزيد من مجالس 
الفصل في النزاعات، وقد أثبتت فعاليتها في 

إدارة النزاعات وحّلها. وُيعتبر هذا االتجاه إيجابي 
للغاية ويحدد المسار الذي ال بد من اتّباعه 
للتوّصل إلى ثقافة تعاقدية أكثر نضًجا في 

أفريقيا.

تعليقات الخبراء
آلية اإلدارة وضمان النضج

في الوقت الذي نعّد فيه هذا التقرير، ال تزال نسب التلقيح ضد 
جائحة كورونا متدنية للغاية وتحديًدا أقل من %10، ما يعني 

أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة سوف تستمر في 
المستقبل. وتجدر اإلشارة إلى أن الدين العام في معظم الدول 
األفريقية كان مرتفًعا في األساس، حتى قبل أن تبدأ الحكومات 
بطرح حزم التحفيز الخاصة بالجائحة. وعادًة ما تتولى شركات 

أجنبية إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، علًما 
أن تجاوز الميزانيات المخصصة للمشاريع أمر شائع. فلسوء 

الحظ، يتم إعداد معظم الميزانيات من دون االستعانة بخبراء 
فنيين من ذوي الخبرة - ال سيما في المشاريع التي يتم تمويلها 

من مصادر أجنبية حيث تتولى جهات حكومية غير فنية 
مسؤولية قيادة المفاوضات.

أما أبرز األسباب التي تدفع إلى المطالبات في المنطقة، فتشمل 
على سبيل المثال ال الحصر: تغّير نطاق العمل نتيجة لعدم 

تحديد النطاق كما يجب في المرحلة األولى ومرحلة التصميم؛ 
التصاميم غير المكتملة؛ المواصفات ووثائق العقد غير 

الكافية؛ تأخر الموافقات التي تمنحها السلطات القانونية؛ 
قلة التدفقات النقدية وعدم انتظام المدفوعات؛ اإلدارة 

السيئة للمشاريع؛ التعديالت على النماذج الموّحدة للعقود؛ 
عدم االحتقاط بالسجالت الالزمة؛ وأساليب العمل المختلفة 
التي تّتبعها فرق تتمّيز بخلفياتها الثقافية المختلفة - نتيجة 

لسيطرة المقاولين األجانب في معظم األحيان. وأحد األسباب 
التي تؤدي إلى عدم نضج ثقافة المطالبات هو الخوف من 

االستبعاد من أي عطاءات.

وال شّك في أن الجائحة صّعبت األمور أكثر فأكثر، فاإلرشادات 
التي تضمن الحد من انتشارها أدت إلى بروز مجموعة جديدة 

من االلتزامات. كذلك، أّدت مسألة إغالق الحدود إلى المزيد من 
التأخيرات.

وبهدف المضّي قدًما، ال بّد أن نجدد التزامنا بتوظيف مدراء 
مشاريع ماهرين ويتمتعون بالخبرة الالزمة. كذلك، ال بد أن 

نقوم بإشراك كبار أصحاب المصلحة في دورة حياة المشروع في 
وقت سابق. وال شّك في أن إدراج البنود المتعلقة بنقل المعرفة 

في العقود المستقبلية سوف تسّهل عملية اعتماد الممارسات 
الجيدة من مناطق أخرى. وأخيًرا، وإذا أردنا تعزيز فعالية عملية 

حل النزاع، ال بد أن ننظر في الوسائل غير العدائية، ومنها مثًلا 
اللجوء إلى مجالس التحكيم.

آندرو ماندير، شريك إداري
كوستيك ألما. الرئيس السابق لمجلس إدارة معهد 

مّساحي الكميات في كينيا
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أسباب أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

1 التصميم غير المكتمل

1
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو 

تأخر الوصول إليه

4 المطالبات الزائفة

5 تأخر الموافقات

5 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

المشاريع التي كان فيها المّدعي هو المقاول 
الرئيسي في حين أن المّدعى عليه كان العميل أو 

صاحب العمل

التركيز اإلقليمي
ردم الهّوة بين المقاول األساسي وصاحب 

العمل

في نصف المشاريع التي تم تحليلها في تقرير كروكس 
إنسايت 2021، كان المّدعي هو المقاول الرئيسي في حين أن 
المّدعى عليه كان العميل أو صاحب العمل، مع اإلشارة إلى 

أن قيمة هذه المطالبات فاقت 1.31 مليار دوالر أميركي.

وفي هذا السياق، يتعّين على كال الطرفين تحسين 
ممارسات العمل الخاصة بكل منهما وتعزيز العالقات 

الناضجة بهدف تجّنب أكثر األسباب الشائعة التي تؤدي إلى 
نزاعات )انظر الجدول(.  

من المعلوم أّن أحد األسباب الرئيسية للنزاعات 
والمطالبات في المنطقة هو قرارات التوريد العشوائية 

التي تخّلف تأثيًرا على المسار الكّلي للمشاريع. لذا، ُيعتبر 
التعاون - ليس فقط مع فريق المشروع إنما أيًضا مع 

صاحب العمل - الحل األنسب للحد من احتمالية النزاعات 
والمطالبات.

 نطاق العمل والتصميم
 

ال بّد من تحديد الوتيرة المناسبة للمشروع ومن امتالك 
صورة واضحة عن نطاق العمل وعن المسؤوليات التي تقع 

على عاتق كل من صاحب العمل والمقاول.

فإحدى المشكالت التي تتكّرر على مستوى القاّرة هو 
افتقار مقاولي الهندسة والتوريد والبناء إلى العناية الواجبة 

عند إعدادهم دراسات الجدوى. ففي حال لم يتم إعداد 
دراسات الجدوى هذه بشكل دقيق، من المرّجح أن يتحمل 

المقاولون مسؤولية مخاطر ال لزوم لها. 

باإلضافة إلى ذلك، عندما يتم تسريع المشاريع، يتم 
إطالق مرحلة التصميم والبناء/التصنيع في الوقت نفسه 

لتوفير الوقت، ما يؤدي في معظم األحيان إلى أخطاء 
فادحة على مستوى التصنيع وإلى المزيد من التأخيرات 

وإلى فشل على مستوى األعمال بعد عمليات إعادة 
التصميم المتكررة. 

المطالبات الزائفة

المطالبات الزائفة هي الحاالت التي يعجز فيها المقاول 
عن تقييم المخاطر بشكل صحيح. وفي هذا السياق، على 

أصحاب العمل أن يحذروا من المقاولين الذين يعمدون 
إلى تقديم أسعار متدنية كي تقع الترسية عليهم ثم 

يسعون السترداد االختالف من خالل المطالبة بتكاليف 
أو فروقات إضافية ضخمة و/أو غير مبررة. وفي هذه 

الحالة، ال بّد أن يواجه أصحاب العمل االفتراضات في مرحلة 
مبكرة من عملية مراجعة العطاء لتفادي المشكالت 

في مرحلة الحقة. وعملًيا، يعني ذلك اغتنام أقرب فرصة 
لفهم مكامن الخطر  والتصدي لها من خالل التعاون مع 

المقاول.

تأخر الموافقات

في الحاالت التي يعتمد فيها المقاول على أداء صاحب 
العمل، ال بّد أن يقوم هذا األخير بتحديد المخاطر التي 

قد تؤثّر على األداء وبإدارتها بشكل فعال. وُتعتبر 
الردود السريعة ضرورية للحد من خطر تقديم المقاول 

للمطالبات وذلك في الحاالت التي يحتاج فيها صاحب 
العمل إلى موافقات من الجهات أو السلطات القانونية، 

أو إلى الموافقة على التصميم أو المواد التي يقّدمها 
المقاول.

العجز عن إدارة العقد

كي يتمّكن الطرفان من تحليل المشاكل وإدارتها، ال 
بّد من التخطيط بشكل استباقي ومن إدارة األعمال 

المستقبلية ومن إثارة أي قضية مهمة في وقت 
مبكر. كذلك، ال بّد من تطبيق األدوات التي تضمن رصد 

المشكالت بشكل فوري وذلك بهدف تجّنب تفاقمها 
وتصعيدها من خالل عمليات حل النزاعات الرسمية. 

فاإلدارة الجيدة هي بمثابة العالج الذي يقي من النزاعات 
والمطالبات.
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المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2 الظروف المادية الطارئة

3 التصميم غير المكتمل

4
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط 

التفاعل بينهم

5 تأخر إصدار معلومات التصميم

5 التصميم غير الصحيح

7 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

8 عيوب على مستوى الصنعة

9 مشكالت في تفسير العقد

10 المطالبات الزائفة

11
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو تأخر 

الوصول إليه

12 األداء التشغيلي

13 قصور على مستوى التركيب

13 الظروف المناخية المعاكسة 

15 مستوى المهارات و/أو الخبرة

442

18

1.08$

61.5$

61.2%

األميركيتان                                                          

مقّدمة

ألحقت جائحة كورونا ضرًرا بمشاريع البناء 
ومعدالت التوظيف بدرجات متفاوتة في أنحاء 

أميركا الشمالية، إال أن الواليات المتحدة وكندا 
بدأتا بشّق مساريهما نحو التعافي. ومع ذلك، 

فإن جائحة كورونا، بتداعياتها االجتماعية 
والصحية العامة، سّلطت الضوء على عدد من 

نقاط الضعف المتجّذرة في قطاع الهندسة 
واإلنشاء وأدت إلى تفاقمها حتى، إال أنها سّرعت 

وتيرة التغيير اإليجابي في بعض النواحي.

في أميركا الالتينية، حيث ألقت الخسائر 
البشرية واالقتصادية بثقلها، من المتوقع أن 

يسلك التعافي مساًرا أبطأ وغير منتظم. ولكن، 
على عكس أميركا الشمالية، يمكن لقطاع 

اإلنشاء في بقية القارة أن يعتمد على األقل على 
فائض المهارات لتحقيق النمو ال سيما في ظل 

بدء االقتصادات الوطنية في التعافي.

وبصرف النظر عن الشكل النهائي لحزمة 
التحفيز المالية األميركية، فإن مستوى 

االستثمار العام والخاص المتوقع في المشاريع 
الرأسمالية سيختبر قدرة المقاولين وسلسلة 
التوريد على االستمرار. في المقابل، تخّيم على 
هذه اآلفاق المشرقة المتعلقة بأنشطة البناء 

بعض الشكوك من ناحية القدرة على تسليم 
المشاريع نظًرا إلى التأخيرات المطولة التي 

لحقت بشبكة التوريد، فضاًل عن ارتفاع األسعار 
واتساع فجوات المهارات.

وفي إطار تقرير كروكس إنسايت 2021، تم 
تحليل أكثر من 440 مشروًعا في 18 دولة عبر 

األميركيتين. وكان حوالي %40 من إجمالي 
هذه المشاريع عبارة عن مباٍن جديدة، فيما 

شّكلت مشاريع كل من قطاعي البنية التحتية 
الخاصة بالنقل والطاقة والمرافق خمس هذه 

المشاريع. أما باقي المشاريع، فتوّزعت على قطاعات الموارد والصناعة 
والتقنيات، بهذا الترتيب. وفي المتوسط، زادت قيمة اإلنفاق الرأسمالي 

للمشاريع عن مليار دوالر بقليل، في حين بلغ متوسط التكاليف 
المطالب بها 61.5 مليون دوالر في جميع القطاعات. وفي المتوسط، 

سعى المقاولون إلى الحصول على تمديدات زمنية لتأجيل هذه 
المشاريع بما يتجاوز تواريخ اإلنجاز األساسية بنسبة 61 %.

أسباب المطالبات

لقد أظهر التتبع السريع للمشكالت الشائعة التي تنجم عادًة عن تغيير 
نطاق المشاريع الكبرى أّن الجائحة واتجاهات السوق أّدت إلى تفاقم هذه 

المشكالت.

وقد دعت الحاجة إلى تغيير طرق التسليم في منتصف المشاريع 
بما يضمن التكّيف مع األوضاع القائمة. وقد يشمل ذلك االستعانة 
بمقاولين جدد لتخطي العقبات وإعادة جدولة األعمال مع األخذ في 

االعتبار النقص في العمالة أو التأخيرات على مستوى سلسلة التوريد 
واعتماد تصاميم بديلة الستيعاب مواد البناء المختلفة عن تلك التي 

تم تحديدها في األصل، األمر الذي قد يعتبره المقاولون غير مألوف.

وفي الوقت نفسه، تؤدي عوامل عدة مثل الجداول الزمنية المختصرة 
وسوء التخطيط المسبق والعجز عن أداء االلتزامات التعاقدية إلى ارتفاع 

عدد المطالبات المتعلقة بالتصاميم غير الدقيقة أو غير المكتملة أو 
التصاميم التي تم تعميمها في وقت متأخر.

 

وقد أدى الضغط الكبير الذي مارسه أصحاب المشاريع / أصحاب العمل 
على مستوى التصميم والبناء والذي تجّلى من خالل تكليف استشاريي 
التصميم بدور المقاولين من الباطن إلى تداعيات غير متعمدة. فغالًبا 
ما أفضت ميزاتياتهم المحدودة إلى إعداد تصاميم غير مكتملة سوى 

بنسبة %70 في حين أن هذه النسبة كانت تتراوح بين 90 % و100 % 
عندما كان يتم تسليم المشاريع بشكل مشترك. وتجدر اإلشارة إلى 

أنه يمكن مواصلة معظم العمل المتعلق بالتصاميم عن ُبعد أثناء 
الجائحة، ولكن في كثير من الحاالت، قد تدعو الحاجة إلى اجتماعات وإلى 

زيارات للموقع لضمان اتساق التصميم واكتماله.

ويكافح القطاع أيًضا لمواكبة التطورات التقنية. بدورها، ال تخضع 
قوانين ومعايير البناء والهندسة المدنية للمراجعة والتحديث لألخذ 
في االعتبار مواد البناء الجديدة، وتحديًدا المنتجات المعمارية. فعلى 

سبيل المثال، شهد الزجاج استخداًما متزايًدا في المباني الحضرية في 
كندا وبلدان أخرى نظًرا إلى الحاجة إلى البناء العمودي عوًضا عن توسيع 
المساحة أفقًيا؛ وبصرف النظر عن النقص الذي طال سلسلة التوريد، 
يتم تطبيق معايير وقوانين المنتجات الدولية بشكل غير متسق عبر 

المناطق. باإلضافة إلى ذلك، قد يحتاج أصحاب العمل إلى تقنيات جديدة 
ال يمكن سوى للمتخصصين توفيرها، سواء كان ذلك لواجهة المبنى أو 

لمحطة معالجة المياه مثاًل. ومع ذلك، يتوقعون أن يتحمل المقاولون 
المسؤولية عند االنتهاء في حال فشل التصميم بسبب تردي جودة 

الصنعة.

كذلك، يؤّدي سوء إدارة العقود إلى مجموعة من المشاكل التي تفاقمت 
بفعل الجائحة والتي أّدت إلى نشوء أنواع مختلفة من المطالبات. كذلك، 
ُيعتبر عدم اإللمام بالعقد، والذي قد يتخذ أشكااًل مختلفة، بمثابة دليل 

على إحباط العمال والمصممين أو عدم إخضاعهم للرقابة بشكل 
فعال. باإلضافة إلى ذلك، قد تواجه المشاريع مشكالت نتيجة عجزها 
عن إدراج بنود تتعلق بالتضخم المالي أو توزيع المسؤوليات في حاالت 

الطوارئ أو الجدولة الصحيحة أو إدارة فترة الركود.

أدى الضغط الكبير الذي مارسه أصحاب 
المشاريع / أصحاب العمل على مستوى 

التصميم والبناء إلى تداعيات غير متعمدة.

مشروع

بلًدا

قيمة اإلنفاق 
الرأسمالي

التكاليف 
المطالب بها

التمديدات 
الزمنية 

المطالب بها

مليار

مليون
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لقد كانت إدارة المقاولين من الباطن وسلسلة التوريد 
تمر بفترة عصيبة بالفعل نظًرا الزدياد تعقيد المشاريع 

ولعملية تسليمها التي تتطلب تخصصات متعددة. 
بدورها، أّدت الجائحة والتداعيات التي خّلفتها إلى المزيد 

من التعقيد والتأخير، ما أّخر  مواعيد التسليم.

وعلى مدى األشهر الثماني عشر الماضية، رفض بعض 
المقاولين فكرة حدوث تأخير على مستوى جداول 
المشاريع الزمنية على أمل أن تقتصر الجائحة على 
فترة زمنية قصيرة أو أماًل منهم بإمكانية احتواء 

تبعات التأخير. وفي هذا الصدد، غالًبا ما يزعم أصحاب 
المشاريع أن المقاولين تنازلوا عن حّقهم في الحصول 
على أي تعويض كونهم صّرحوا عن هذه التأخيرات في 

وقت متأخر.

ومع تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، أصبح من 
الصعب التنبؤ بأحوال الطقس. وُيظهر تقرير كروكس 

إنسايت 2021 أن المطالبات الناجمة عن سوء األحوال 
الجوية االستثنائية كانت أكثر شيوًعا في األميركيتين. 

كذلك، تؤكد شركات التأمين أن المطالبات المتعلقة 
بأضرار الكوارث المائية آخذة بالتزايد، ال سّيما في 

المناطق الحضرية التي تمتلك بنية تحتية قديمة، ففي 
بعض الحاالت تأخرت البلديات في إنجاز أعمال صيانة 

البنية التحتية وتطوير مرافق الصرف الصحي الجديدة 
بسبب الجائحة، ما زاد من مخاطر الفيضانات.

أما ترتيب الظروف المادية الطارئة كسبب للنزاعات 
أو المطالبات، فجاء متقّدًما )انظر القسم التفصيلي(. 

وباعتبارها أولى األعمال في المسار الحرج، تفضي 
حفريات التربة في كثير من األحيان إلى المطالبة 

بالتأخير بسبب تلّوث التربة الملوثة أو تعارض المباني 
المجاورة التي تعرقل عمليات األساسات. وبغض النظر 

عن مدى اتساع نطاق عمليات التفتيش الميدانية، 
يتعّذر على األخيرة الكشف عن كامل المخاطر 

المحتملة على مستوى األرض أو خلف الجدران. كذلك، 
ستؤدي القيود المفروضة نتية النتشار جائحة كورونا 

إلى تقليص نطاق بعض عمليات المسح أو حتى تأخيرها.

ويتسبب تردي جودة الصنعة بتزايد الهواجس التي 
تتفاقم نتيجة النقص في المهارات وبعض نقاط 

الضعف اإلدارية، إال أن اللوم أيًضا يقع على عمليات 
التفتيش. فنسبة االستعانة بمصادر خارجية )وتحديًدا 
االستشاريين الهندسيين( لفحص الموقع تتزايد. وفي 

معظم األحيان، قد ال تضمن عمليات الفحص هذه 
امتثال األعمال للقوانين والمعايير، والتي بدورها قد 

ال تعكس التغييرات األخيرة في مسؤوليات أصحاب 
المشاريع. كذلك، إن القيود المفروضة على الموقع 

جراء الجائحة قد تحول أيًضا دون إنجاز عمليات الفحص. 

وفي الوقت نفسه، يؤدي غياب التخطيط التعاقبي إلى 
تقاعد المفتشين المتمرسين وإلى عدم توافر موظفين 

مدّربين ليحّلوا محّلهم.

التداعيات األخرى التي خّلفتها جائحة 
كورونا )كوفيد - 19(

لقد زادت الجائحة من عدد بعض المطالبات وأّدت إلى 
بروز مطالبات تتعّلق بها فقط، ال سّيما في موضوع 

القوة القاهرة. ففي بعض مناطق الواليات المتحدة مثل 
كاليفورنيا حيث لم تفرض الحكومة قيوًدا على الموقع، 

أثارت مسألة الجهة المسؤولة عن التعطيل وتدنّي  
اإلنتاجية التي قد ُتعزى أو ال إلى الجائحة جدًلا بين أصحاب 

المشاريع والمقاولين.

ومع فرض أصحاب العمل المزيد من المتطلبات 
المتعلقة برفع التقارير منذ انتشار جائحة كورونا، انخفض 

معدل المطالبات الزائفة والمطالبات الناجمة عن 
عيوب في الصنعة. فالرؤية األوضح تساهم في الحّد من 

المطالبات التكّهنية وتتيح المجال إلصالح أوجه القصور 
في وقت مبكر. وفي هذا اإلطار، ال بد أن تستفيد عملية 

إدارة األطراف الثالثة من رفع التقارير المحّسنة.

وفي إطار اآلثار الجانبية األخرى للجائحة، شهدت التقنيات 
الرقمية إقبااًل واسًعا، بما في ذلك نمذجة معلومات 

البناء )BIM(. كذلك، ساهمت الطائرات المسّيرة في 
تذليل العقبات أمام مسح المواقع والهياكل. وبعدأن 

سّهلت تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو تتبع 
االتصاالت، سيتم استخدامها على الشارات والخوذات 

نظًرا ألهميتها في تسجيل مستويات اإلنتاجية وتحسين 
عملية حفظ السجالت وتحليل المطالبات، على الرغم 

من عدم الترحيب الذي قد تلقاه هذه التقنيات من قبل 
العمال الذين قد ينظرون إلى مسألة مراقبة أنشطتهم 

الشخصية على أنها خرق للخصوصية.

ومع ذلك، فإن التأثير األكبر المترتب على سلسلة التوريد 
سيكون مستمًرا.

مستقبل القاّرتين

لم تصبح المهل الزمنية الالزمة لتوفير المواد أطول 
وحسب، فتكاليفها قد ارتفعت بشكل حاد أيًضا. فقد 

تجاوز االرتفاع في أسعار الخشب وحديد التسليح والنحاس 
على سبيل المثال نسبة %30 في الواليات المتحدة وكندا. 

كذلك، سيؤدي ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة إلى زيادة 
التضخم وإلى ارتفاع عدد النزاعات، إذ سيطالب المقاولون 
بتسديد التكاليف الطارئة وغير المتوقعة في حال لم تأِت 

إّن النقص في الموارد البشرية هو مصدر 
قلق رئيسي آخر إذ من المرّجح أن يؤدي إلى 
تسريع نمو قطاع الهندسة واإلنشاء وإلى 

تضّخمه.

العقود على ذكر شروط التضخم. أما في حال تم ذكر 
هذه الشروط، فستثير مسألة التكاليف التي يتم تكّبدها 

في ظل تأخر أنشطة التعبئة الجدل.

إّن النقص في الموارد البشرية هو مصدر قلق رئيسي آخر 
إذ من المرّجح أن يؤدي إلى تسريع نمو قطاع الهندسة 

واإلنشاء وإلى تضّخمه، ال سيما مع ازدياد االستثمار 
الحكومي في الطلب. كذلك، تّتسع فجوات المهارات في 

جميع المجاالت، بدًءا من المتخصصين الفنيين وصواًل 
إلى العمالة الميدانية. وُيعتقد أن جائحة كورونا ساهمت 
في تسريع وتيرة تقاعد مجموعة كبيرة من الموظفين 
المتمّرسين الذين لم يتم استبدالهم بأفراد مؤهلين 

بالسرعة الكافية لضمان استمرارية األعمال في القطاع. 
ونتيجة لذلك، ال يتم نقل المعرفة إلى الموظفين الجدد. 

عالوًة على ذلك، ستزداد حوادث تسّرب العمال، إذ قد 
ينتقلون مثًلا أثناء قيامهم بأعمال صب الخرسانة في 

الطابق السفلي للعمل في مشروع طارئ يقّدم لهم أجوًرا 
أفضل. كذلك، سوف تصبح ظاهرة هجرة العمال إلى 

الدول التي تقّدم أجوًرا أعلى أكثر شيوًعا.

ومن المحتمل أن تشمل التأثيرات الثانوية الناتجة عن 
الضغوط التي يشهدها السوق إدارة أضعف للمقاولين من 

الباطن وافتقاًرا إلى العمالة التي تمتلك المهارات الالزمة 
وعجًزا عن اعتماد التقنيات الجديدة بما في ذلك الطاقة 

المتجددة وغيرها من العيوب وحاالت إعادة العمل، فضاًل 
عن تجاوز التكاليف المحددة. وسوف تنضّم هذه التأثيرات 

إلى األسباب الشائعة األخرى للمطالبات والنزاعات 
الموضحة وفًقا للترتيب الحالي.

سبل المضّي قدًما

خالل العام المقبل، ستفرض البيئة التعاقدية تحديات 
متزايدة على المشاريع الرأسمالية الكبرى. وفي هذا 
السياق، يمكن أن تعزز األدوات التقنية، مثل نمذجة 

معلومات البناء المستخدمة على نطاق واسع في 
الوسط االحترافي، أوجه التعاون والتواصل وعملية تنفيذ 

التصاميم المتكاملة.

ومع ذلك، يطول النقاش بشأن التأثيرات الثقافية التي 
تطال القطاع، فجال الهندسة واإلنشاء ال يلقى استحسان 

المواهب الشابة إذ يفضل كل من الطالب والكليات 
المقررات المتعلقة بتقنية المعلومات والتكنولوجيا، فيما 
ينخرط الخريجون والعمال اليدويون على حد سواء بوظائف 
أكثر شعبية و/أو ذات رواتب أفضل. وال شّك في أن الهوس 

العام السائد على مستوى القطاع والمتعلق بخفض األسعار 
يؤدي بدوره إلى استمرارية المطالبات والنزاعات.

من المؤّكد أن هذه العوامل وغيرها من التحديات 
العالمية المحيطة بالتوريد والتكاليف واالستدامة 

تثقل كاهل القطاع. إال أن الفرصة ال تزال سانحًة التخاذ 
مجموعة متنوعة من التدابير التي من شأنها المساهمة 
في إدارة بعض حاالت عدم اليقين في السوق وتجّنب عدد 

من المطالبات وإخماد فتيل النزاعات في وقت مبكر.
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ويستند عدد من هذه التوصيات الواردة أدناه إلى المبدأ 
األساسي المتمثل في استباق المشاكل عوًضا عن انتظار 

تفاقمها ومن ثم التدخل:

إدارة المخاطر مسبًقا - عن طريق جمع األطراف مًعا   •  
لمراجعة العقد والرسومات والجدول الزمني بهدف 

تسوية المشكالت قبل بدء األعمال في الموقع. 
كذلك، ال بّد أن تصبح التحليالت المالية وتحليالت 

المخاطر شائعة أكثر على مستوى أصحاب المشاريع 
والمقاولين.

تقديم الحجج لتعديل السعر بشكل فوري - فعلى   •
سبيل المثال، قد يبرر المقاول ارتفاع تكاليف 

األخشاب إلى صاحب العمل بهدف تجّنب النزاع.

تحديث خطط تنفيذ المشروع )PEPs( بتمّعن، مع   •
أخذ تداعيات جائحة كورونا في االعتبار، عوًضا عن 

استخدام الخطط نفسها للمشاريع الجديدة.

الحرص على تحديد جميع المخاطر وتقييمها على   •
مستوى العطاءات وتوزيعها على الجهة المناسبة 

حتى ولو لم يشملها العقد؛ وقد يتطلب ذلك تكليف 
مدير يكون مسؤوًلا عن سجل المخاطر وإجراء 

التحديثات شهرًيا أو بصورة متكررة أكثر، حسب 
االقتضاء.

تحديد متطلبات رفع التقارير األكثر شيوًعا في وثائق   •
العقد لتوضيح االتجاهات السلبية وتمكين عملية 

التخفيف المبكرة.

ومن بين التدابير األخرى التي ال بّد من أخذها في االعتبار:

تحديث العقود لتشمل بنوًدا تغطي حاالت انتشار   •
جائحة كورونا أو األوبئة الجديدة.

تعريف النطاق بوضوح وتجميد أنشطة التصميم في   •
مرحلة معّينة.

متابعة التقّدم المحرز على مستوى التصميم خالل   •
مرحلة ما قبل البناء – وتمكين المقاول من مراجعة 

قابلية البناء والمصمم من تعديل السعر بناًء على 
عمليات المراجعة.

تدريب قادة المشروع على المتطلبات التجارية   •
وتنظيم جلسات المحاكاة لتحديد الفجوات في العقد 

والعثرات المحتملة.

أخذ التقلبات الجوية الشديدة في االعتبار لتقييم   •
المخاطر وتقديرها.

مراجعة التكاليف المستهدفة والجدول الزمني   •
عن كثب خالل مرحلتي تقديم العطاءات 

والتفاوض على العقد.

تعليقات الخبراء

حان وقت االعتماد على التقنيات

تضم مشاريع البناء عدًدا من أصحاب المصلحة 
وسالسل توريد واسعة النطاق وفرق تسليم 
كبيرة، ومعظمهم يعمل مًعا للمرة األولى. 

وعندما يتعلق األمر بالمشاريع الفردية وبالعالقات 
المؤقتة، غالًبا ما تشّكل مسألة التعاون تحدًيا، ما 

يزيد من المخاطر التي يواجهها المشروع.

تنشأ النزاعات المتعلقة بالمشروع بطرق عدة، 
ومنها عدم التوافق على األهداف أو حتى وجود 

أهداف متضاربة وعدم وضوح األدوار والمسؤوليات 
وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية وافتقار 

أصحاب المصلحة إلى حافز لحل المشكالت التي 
تقع خارج نطاق عملهم وتجّنبها.

خالصة القول هي أن العقود الحالية تزيد من 
العدائية والخصومة وال تشّجع على التعاون وحل 

المشكالت بشكل جماعي وفعال. لذا، ُيطرح 
السؤال التالي: كيف يمكن أن يحّد القطاع من حالة 

عدم اليقين هذه ومن المخاطر وأن يساعد على 
تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة في المشروع؟ 

قد تكون التقنيات والرقمنة هي اإلجابة على هذا 
السؤال. وفي هذا السياق، ال بّد من اإلشارة إلى أن 

تحسين قابلية التدقيق يمكن أن يحّد من المخاطر 
بشكل كبير وأن يحول دون وقوع النزاعات 

المكلفة التي تستغرق وقًتا طوياًل لتسويتها. ومع 
انتقال القطاع من نهج المعامالت المحضة إلى 

نهج التعاون الجماعي، ستفرض الرقمنة نفسها 
باعتبارها عاماًل حيوًيا يسّهل أساليب العمل 

الجديدة.

أما الحلول المتعلقة بإدارة العقود والمتوافرة في 
القطاع، فتوفر رؤية وتحكًما آنيين في عمليات 

العقد، ما يضمن استخدام أعضاء فريق المشروع 
للمعلومات نفسها وتقليل النزاعات والحد بشكل 
ملحوظ من المخاطر التي قد يواجهها أي مشروع.

ناثان دوتي،
 الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـشركو 

“أسايت”
 

التركيز اإلقليمي

أسباب قابلة للمقارنة وأخرى متناقضة

إذا تعّمقنا في بيانات تقرير كروكس إنسايت 2021، نالحظ 
بعض القواسم المشتركة واالختالفات البارزة وذلك على 

مستوى نمط األسباب عبر األميركيتين.

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو 

نقاط التفاعل بينهم

3 عيوب على مستوى الصنعة

3 التصميم غير المكتمل

5 تأخر إصدار معلومات التصميم

5 التصميم غير الصحيح

الواليات المتحدة

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 الظروف المادية الطارئة

1 التغيير في نطاق العمل

3 التصميم غير الصحيح

4 التصميم غير المكتمل

4 تأخر الموافقات

4
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو 

تأخر الوصول إليه

كندا

تحليل الفجوات الحرجة

ُتعتبر العيوب على مستوى الصنعة وسوء إدارة المقاولين 
من الباطن من األسباب الخمسة األولى للمطالبات أو 

النزاعات في الواليات المتحدة إنما ليس في كندا أو أميركا 
الالتينية.

ويكمن السبب الرئيسي لنقاط الضعف هذه في النقص في 
الموارد - سواء المواد أو العمالة - في الواليات المتحدة. 

وفي الوقت الراهن، قد تتفاقم مشكلة سوء إدارة العقود 
من الباطن ال سيما أن الشركات التي تفتقر إلى القدرات 

اإلدارية الالزمة قد تضطّر إلى القيام بأعمال إضافية 
نتيجة لحزمة التحفيز المالي.

وفي كندا، ُتعتبر إدارة العقود مهارة ترتبط بشكل 
متزايد بعمليات البناء وبإدارة المشاريع الناجحة. وفي 

هذا السياق، انصّب تركيزنا بشكل أساسي على إدارة 
العقود الرئيسية. وبناًء على خبرتنا، يمكننا القول إن 

العمالء غير ملّمين بالحقوق وبالتعويضات المتعلقة 
بالمقاولين من الباطن. وقد أدى ذلك إلى حالة من 

عدم اليقين بشأن كيفية استخدام العقد لمراقبة 
أوجه القصور على مستوى الصنعة ومعالجتها، أو حتى 

بشأن حق المقاولين في رفع مطالبة أم ال. إال أن ذلك 
بدأ يتغّير في القطاع.

األسباب الكامنة 

إّن القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى الموقع 
والظروف المادية الطارئة تولّد عدًدا كبيًرا من 

المطالبات أو النزاعات في كندا وأميركا الالتينية، إال أن 
هذه األعداد أقل في الواليات المتحدة.

فبموجب أنواع العقود المعتمدة في كندا، دائًما ما 
يتحمل المقاولون مخاطر الظروف المادية الطارئة 

وغير المتوّقعة. إال أنهم ال يقومون بأي عمليات 
تفتيش جيوتقنية وال يجرون اختبارات للتربة قبل 

تقديمهم العطاءات، وعند تعيينهم، ال يكونون قد 
أخذوا في االعتبار أي مشكالت تتعلق بالظروف األرضية. 

فالمقاولون ال يرغبون في إنفاق األموال مسبًقا ما لم 
يكونوا متأكدين من حصولهم على العقد.

وإحدى النتائج الثانوية الملحوظة التي خّلفتها الجائحة 
في الواليات المتحدة هي دفع المقاولين وأصحاب 

المشاريع إلى تعزيز عملية رفع التقارير مقارنة مع 
ضوابط المشروع. من جهة أولى، أتاحت هذه الخطوة 

تتّبع التقدم المحرز والتكاليف المتكبدة ومستوى 
اإلنتاجية، ومن جهة ثانية مّكنت عملية تصحيح 

االتجاهات السلبية أو التخفيف من حدتها في مرحلة 
مبكرة. وال بّد من اإلشارة إلى أنه يتم تطبيق عملية 

إدارة المخاطر بشكل أكثر صرامة، األمر الذي يساعد 
المقاولين وأصحاب المشاريع على رصد المخاطر 

والسيطرة عليها بفعالية أكبر. ونتيجة لذلك، 
يتم إيالء المزيد من االهتمام للتحديات المتعلقة 

بالوصول إلى الموقع )بسبب التداعيات التي خّلفتها 
الجائحة( أو حتى الظروف المادية الطارئة )المخاطر 

المشتركة( أثناء مرحلة التقدير، ويتم تحديث حالتها 
بصورة شهرية في سجالت مخاطر المشروع.
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التصميم وسوء اإلدارة

ُتعتبر المسائل المتعلقة بالتصميم من 
األسباب الرئيسية للمطالبات أو النزاعات وذلك 

على مستوى الواليات المتحدة وكندا.

تحسنت إدارة أعمال البناء، وتحديًدا التكلفة 
والجدول الزمني وتتبع الكفاءة بشكل كبير في 
العقود القليلة األخيرة، في حين أن عملية إدارة 

التصميم وتتبعه لم تشهد أي تقّدم. بدورها، 
أّدت الجائحة إلى تفاقم هذه المشكلة ال سيما 

في ظل عمل المصممين من المنزل. 
وقد تطّرقت سلسلة من القضايا التي عالجتها 

شركة إتش كيه إيه كندا منذ مارس 2020 إلى 
أوجه قصور مزعومة أو فعلية على مستوى 

التصميم. وفي هذا السياق، ال بّد من اإلشارة 
إلى أن الدفاع عن هذه المطالبات أو االعتراض 

عليها أمر صعب ال سيما في ظل عدم جمع 
المعلومات. وفي السنوات القادمة، نتوقع أن 

تشهد عملية إدارة التصميم مراجعة شاملة 
)شبيهة بالتقدم الحاصل على مستوى إدارة 

أعمال البناء(.

وفي الواليات المتحدة، أصبحت عملية اختصار 
الجداول الزمنية للوفاء بالتواريخ غير الواقعية 
لمراحل المشروع أمًرا شائًعا، ما يصّعب عملية 

التنسيق والحرص على إصدار الرسومات المعّدة 
للبناء )المكتملة بنسبة 30 % / 60 %/90 %( 

وفًقا للجدول الزمني للوفاء بمواعيد التركيب أو 
التوريد ولتقليل التغييرات التي تطال التصميم 
إلى حّدها األدنى. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية 

تعريف النطاق بوضوح وتجميد أعمال التصميم 
في مرحلة معّينة.

يمكن أن ُيعزى التصميم غير المكتمل أو 
المتأخر إلى الحاجة إلى إعادة التصميم خالل 

المراحل الالحقة الستيعاب المواد البديلة 
واألقل تكلفة والتي تم االستعانة بها نتيجة 

للزيادة الحادة في التكاليف أو في الطلب على 
سلسلة التوريد – وهي سيناريوهات آخذة 

بالتزايد.
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93

21

6.43$

93.5$

64.4%

 
آسيا                                                                              

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو تأخر 

الوصول إليه

3 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

4
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط 

التفاعل بينهم

5 تأخر الموافقات

6 مستوى المهارات و/أو الخبرة

6 تأخر إصدار معلومات التصميم

8 مشكالت في تفسير العقد

9 التصميم غير المكتمل

10 الظروف المادية الطارئة

10 التصميم غير الصحيح

12 المطالبات الزائفة

13 مشكالت في التدفق النقدي والسداد

14 األداء التشغيلي

15
النقص في العمال )سواء كانوا يمتلكون المهارات 

الالزمة أم ال(

مقّدمة

مع عودة أنشطة الهندسة واإلنشاء بقوة، 
تعود منطقة آسيا بسرعة إلى مسار التوسع 

طويل األمد. وفي العام 2021، من المتوقع 
أن تحقق القارة نمًوا قياسًيا في أعمال البناء 

بنسبة 6.6 % وتحديًدا في شمال شرق آسيا 
وذلك بقيادة الصين، على الرغم من التعافي 

البطيء الذي تشهده دول أخرى في المنطقة. 
وال تزال مجموعة من الدول اآلسيوية تكافح 

بسبب التداعيات المتواصلة المترتّبة على 
جائحة كورونا، ال سّيما في األسواق والدول األقل 

نضًجا التي تواجه ضغوًطا شديدة على الموارد 
الحكومية، مثل الهند والفلبين.

ومع ذلك، يستثمر عدد من الحكومات في 
البنية التحتية لتحفيز اقتصاداتها وتلبية 

احتياجات شعوبها على مستوى النقل والطاقة 
بشكل أفضل. في المقابل، تشّكل هذه الفرص 

المتاحة للمقاولين المحليين والدوليين 
تحديات مختلفة تعكس التفاوتات الحادة 
في قوة االقتصادات الوطنية في المنطقة 

وخصائصها على مستوى السوق. كذلك، يتزايد 
النقص في العمالة والمهارات على الرغم من أن 

معدالت األجور ظلت بشكل عام أقل مما هي 
عليه في مناطق أخرى، مع بعض االستثناءات 

الملحوظة.

وبالطبع، ال يزال طيف الجائحة حاضًرا. فمعدالت 
التلقيح في آسيا ككل ال تزال متدنية مقارنة 

مع معظم المناطق األخرى، ما يزيد من خطر 
انتشار موجات جديدة من الجائحة. وفي الوقت 

نفسه، ال بد من تسليم المشاريع في ظل 
الضغوط العالمية المتزايدة على سلسلة 

التوريد وتكاليف المدخالت.

ويغطي تقرير كروكس إنسايت 2021, 93 
مشروًعا في المنطقة. ومع متوسط إنفاق 

رأسمالي يبلغ  6.43 $ مليار دوالر، تستحوذ آسيا 
بصورة غير متناسبة على حصة كبيرة من 
المشاريع الضخمة التي حللها استشاريونا.

مشروع

بلًدا

قيمة اإلنفاق 
الرأسمالي

التكاليف 
المطالب بها

التمديدات 
الزمنية 

المطالب بها

أسباب المطالبات

بالنظر إلى حجم المشاريع التي تم تحليلها، تبّين أن التغيير في نطاق 
العمل هو السبب األكثر شيوًعا للمطالبات والنزاعات في المنطقة، كما 

هو الحال في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن المشكالت التي تطرأ على مستوى المشاريع، بما في 
ذلك المسائل التقنية، قد ال تكون بالضرورة ناجمة عن البيئة التجارية، 
يمكنها أن تتفاقم بسبب القوى السائدة في السوق. فالمقاولون الذين 

يتنافسون بشراسة يبنون عطاءاتهم على االفتراضات، ال سيما في 
ظل عدم وضوح نطاق المشروع أو عدم تحديده بدقة وعدم تقييم 

المخاطر، ما يزيد من صعوبة توزيع هذه المخاطر على األطراف األنسب. 
كذلك، يمكن أن يؤدي التركيز الشديد على خفض التكاليف إلى حالة 

قصور على مستوى إدارة العقود وتنسيق المقاولين من الباطن، األمر 
الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم مختلف األسباب الكامنة وراء المطالبات 

والنزاعات.

إّن تغّير نطاق العمل في المشاريع المعقدة يضع عبًئا ثقيًلا على عملية 
التخطيط للتصاميم الدقيق وعلى القدرة على إدارة التغيير. فإذا أصر 

أصحاب العمل على أسعار متدنية للغاية وعلى تسريع البرامج في السوق، 
من المرجح أن يتم تخصيص موارد ال تمتلك المهارات الالزمة لوظائف 

التصميم واإلدارة هذه.

وفي حين أن إدارة عالقات المقاولين من الباطن ونقاط التواصل مع 
الموردين كانت وال تزال تمثل تحدًيا، تزيد عملية انتشار مجموعة 

متنوعة من المقاولين اآلسيويين الذين يعملون في جميع أنحاء 
المنطقة من التعقيدات الثقافية. كذلك، من المرّجح أن تتدهور 

الثقة في عملية إدارة شركاء المشروع بسبب الضغوط على عمليات 
التواصل، سواء كان إعداد التصميم من مسؤولية االستشاري أو 

المقاول من الباطن المتخصص. وعالوة على االختالفات في ممارسات 
العمل، تظهر هذه العراقيل التي تعيق الفهم المتبادل والتفسير 

الموّحد للعقود على نطاق أوسع في آسيا، ويعود ذلك أساًسا إلى تنّوع 
اللغات في القاّرة وإلى ثقافتها التجارية. ومن المعروف أن المقاولين 
اليابانيين والكوريين، على سبيل المثال، واجهوا تحديات مع شركاء 

محليين وذلك على مستوى التوافق على أهداف مشاريعهم التجارية.

كذلك، يفتقر القطاع في آسيا إلى تبادل المعرفة مقارنة بالمناطق 
والبلدان األخرى، فقواعد البيانات الخاصة بمعلومات تكلفة البناء غير 
متاحة بسهولة على سبيل المثال. وقد تكون هذه العقبات ناتجة عن 

أسباب تتعلق بالتنافسية أو الثقافة أو عن أسباب عابرة للحدود. كذلك، 
يؤدي االفتقار إلى الشفافية والدقة على مستوى المشروع إلى وقوع 

مشكالت على مستوى آخر؛ فعلى سبيل المثال، عند ترسية العقود، 
يميل أصحاب العمل إلى عدم تحديد موعد تقديم المعلومات المتعلقة 

باألداء أو الجهة المسؤولة عن ذلك. وغالًبا ما يالقي هذا الغموض 
استحسان المقاولين، ليدركوا الحًقا أنهم عاجزين عن تقديم أي أدلة 

داعمة لمطالباتهم.

إّن تغّير نطاق العمل في المشاريع المعقدة يضع عبًئا 
ثقيًل على عملية التخطيط للتصاميم الدقيقة وعلى 

القدرة على إدارة التغيير.

أما متوسط التكاليف المطالب بها في هذه المشاريع، فبلغ 93.5 $ 
مليون دوالر، أي ما يزيد بقليل عن 34 % من التكلفة األصلية المخطط 

لها للمشاريع. وتقترب المطالبات المتعلقة بالتمديدات الزمنية 
بنسبة 65 % من المهل الزمنية المخطط لها. وال بّد من اإلشارة إلى أن 
القطاع األكبر الذي شمله تحليلنا كان النفط والغاز، يليه قطاع الطاقة 

والمرافق والبنية التحتية الخاصة بالنقل.

مليار

مليون
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مستقبل القاّرة

توقع استشاريونا المتخصصون في هذا المجال أن هذه 
األسباب - بغض النظر عن تداعيات الجائحة - ستستمر 

في إثارة المطالبات والنزاعات خالل العام المقبل.

وسيكون المال من األسباب الجذرية التي ستؤدي إلى 
مطالبات ونزاعات، إنما ألسباب متباينة. فعندما تستثمر 

الحكومات في مشاريع رأسمالية لتحفيز اقتصاداتها 
)كما هو الحال في هونغ كونغ واليابان(، فإن البدء السريع 

بالتنفيذ يزيد من مخاطر التغييرات والتأخيرات المتتابعة 
واحتمال تجاوز التكلفة المحددة مسبًقا.

وفي المقابل، يمثل التمويل غير الكافي تحدًيا كبيًرا في 
أماكن أخرى، حيث سيتعين تأجيل المزيد من المشاريع. 

وحتى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية لم تسلم 
من ذلك، إذ تم إلغاء مشروع خط سكك الحديد عالية 

السرعة التي تربط بين سنغافورة وكوااللمبور. وقد 
عانت بعض البلدان األخرى )مثل سريالنكا( لتسديد 

مدفوعات الخدمات بعد اإلنجاز، وفي بعض الحاالت، لم 
تتم االستفادة من المخططات )مثل جسر هونغ كونغ 

- تشوهاى - ماكاو( بشكل كامل. وحتى عندما يكون 
التمويل مضموًنا بالنسبة إلى المقاولين الصينيين، فإن 

اعتمادهم المفرط على أصحاب المصلحة المحليين 
ووجود فجوات في المجاالت الحرجة، ال سّيما في إدارة 

المشروع والتخطيط وإدارة العقد أو اإلدارة التجارية، قد 
يبقي المشاريع عرضة للمخاطر.

من جهة أخرى، ُيعتبر تضّخم التكاليف تهديًدا متزايًدا. 
فقد أثّر النقص العالمي في المواد واالرتفاع الجنوني 

بأسعارها، كالحديد مثاًل، على المشاريع في باكستان 
وبلدان أخرى. كما أن حالة عدم االستقرار هذه حالت دون 

تقدير التكلفة بشكل دقيق وعرقلت العطاءات وتركت 
هوامش المقاولين مكشوفة، ما سيؤدي حتًما إلى نشوء 

مطالبات مستقبلية.

التداعيات األخرى التي خّلفتها جائحة 
كورونا )كوفيد - 19(

نتوّقع أن تكون بعض التداعيات األخرى الناتجة عن إيقاف 
العمل واإلغالق نتيجة لجائحة كورونا أقصر أمًدا من 

التعطيل الذي طال سلسلة التوريد وتضخم التكاليف.

فمقارنة أسباب المطالبات والنزاعات قبل وبعد الموجة 
األولى من انتشار الجائحة في أوائل العام 2020 ُتظهر أن 
السبب المتمثل “بتأخر الموافقات” قد ارتفع في أعقاب 
توقف عمل الموظفين المهمين وعدم تواجدهم في 

يجب أن يكون التغيير المطلوب لخفض 
عبء التجاوزات على مستوى التكلفة 

والوقت ثقافًيا

المواقع. وعلى غرار ذلك، أصبحت المطالبات المرفوعة 
بسبب التصميم غير المكتمل أكثر شيوًعا، ال سيما مع 

تعّذر عقد اجتماعات التنسيق.
إّن نشوء سلسلة من هذه المطالبات وغيرها لم يكن 

أمًرا مفاجًئا ال سيما أنه كان من السهل إعدادها خالل فترة 
توّقف العمل، مقارنة - على سبيل المثال - مع العجز عن 

إدارة العقود والعقود من الباطن.

وإذا كانت هذه الجائحة العالمية حدًثا كبيًرا غير متوقع 
- على األقل من حيث الشروط التعاقدية - فإن الموجات 

والسالالت المتحورة الجديدة لن تؤثر على العقود التي 
تمت ترسيتها في العام 2021. فمن المتوقع أن يسعى 

المقاولون إلى وضع أحكام خاصة تتعلق بحاالت الطوارئ 
في العقود وهي قيد اإلعداد في الوقت الراهن وقد تحتاج 

إلى تغطية بوالص تأمين أكثر مالءمة. كذلك، سيستفيد 
المقاولون أيًضا من أحكام القوة القاهرة األكثر صرامة 

والتي تتيح لهم وقًتا وتكاليف إضافية على حد سواء. 
ويجب أن تكون األطراف واضحة أيًضا بشأن األدوات 

واللوائح التشريعية المتعلقة بـكورونا إذا كانت تريد تعزيز 
موقفها على مستوى المطالبة.

كذلك، ال بد من تحديد تدابير التخفيف من تداعيات 
الموجات الفيروسية المستقبلية وتطبيقها. ومن شأن 

أنظمة مراقبة الصحة والسالمة األفضل رصد العدوى 
في وقت مبكر قبل أن تنتشر على مستوى المشروع. 

وكي تكون إجراءات مالك الموقع أو المشّغل فعالة، يجب 
أن تكون واضحة وموجزة، ومتوافقة مع التوجيهات 
المتسقة التي تصدرها الوزارات والجهات الحكومية 

المعنية.

وفي هذا السياق، ننصح بتنويع سالسل التوريد 
وباالستعانة بالمتخصصين التقنيين العاملين محلًيا 

حيثما أمكن، أو على األقل تحديد البدائل.

سبل المضّي قدًما

إّن األسباب األخرى للمطالبات والنزاعات في جميع 
أنحاء المنطقة تتعلق إلى حد كبير بأساليب العمل في 

المشاريع الرأسمالية وفي هذا اإلطار ال بّد أن يكون التغيير 
المطلوب لخفض عبء التجاوزات على مستوى التكلفة 

والوقت ثقافًيا؛ فعلى سبيل المثال، في بعض الثقافات 
اآلسيوية، من غير المحّبذ إصدار إخطارات مطالبة إلى 

صاحب المشروع.

ويزداد احتمال نجاح المشاريع إذا تم 
توضيح البروتوكوالت التي يجب أن يتبعها 

المقاولون منذ البداية. فافتقار المقاولين إلى 
البروتوكوالت الداخلية المثبتة قد يؤدي إلى 

عدم تكرار النجاح الذي تحقق في أحد المشاريع، 
وقد يدل على أن فرص النجاح اآلن باتت رهًنا 
بكفاءة الفريق الحالي. كذلك، سيؤدي عدم 

إعداد المشروع بشكل صارم واالفتقار إلى 
الوضوح في ما يتعلق بااللتزامات التعاقدية 

منذ البداية إلى نشوء النزاعات. ويتتم عرقلة 
عملية التخطيط وإدارة المشروع ما لم يتم 
االستثمار بشكل مستمر في مجال التدريب 

والتطوير المهني - بما في ذلك اإلدارة التجارية 
والتخطيط فضًلا عن المهارات الفنية 

والتنفيذية األخرى.

وغالًبا ما يكون األطراف غير ضليعين 
بعقودهم، وبالتالي يمكن أن تساهم ورش 

العمل أو التفاعالت األخرى التي يشارك فيها 
صاحب المشروع والمقاول في تعزيز إلمام كل 

طرف بالعقد وعملية التفاهم المتبادل.

وفي هذا السياق، أصبحت الحاجة إلى االحتفاظ 
بسجالت دقيقة إلثبات المطالبات أو دحضها 

أمًرا ملًحا تمت اإلشارة إليه بالفعل. وليس على 
السجالت أن تكون شاملة وحسب، بل عليها 

أن تكون مركزية أيًضا. فقد الحظ استشاريونا 
أن المعلومات التي لم يتم تسجيلها على الفور 

بعد حدث أو قضية ما تضيع عند الحاجة إليها، 
أو أنه سيتعين على الفرق التجارية جمع الوقائع 

من الفرق الميدانية التي تستخدم أنظمة أو 
تنسيقات غير متوافقة. وُتعتبر عملية الجمع 

هذه مهمة بشكل خاص في حالة مطالبات 
اتمديدات الزمنية التي تعتمد على السجالت 

التي قد يتم االحتفاظ بها في أنظمة محاسبية 
مختلفة.

وتجدون في ما يلي اقتراحين إضافيين 
سيخّلفان تأثيًرا بعيد المدى على نتائج 

المشاريع.

نادًرا ما نالحظ استخدام سجالت   • 
المخاطر على مستوى المشاريع في 
آسيا، إلّا أنها أداة قّيمة إلدارة حاالت 

عدم اليقين في كل مرحلة من مراحل 
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دورة حياة المشروع. وعلى الرغم من 
أن سجل المخاطر ُيعتبر غير ضروري 

عندما تكون ميزانيات المشروع مقيدة، 
هو استثمار مجٍد يعمل كوسيلة 

شاملة لرصد المخاطر ويمكن أن 
يخفف من احتمال التعرض لها في وقت 

مبكر من خالل تخصيصها “ألصحاب 
المخاطر”.

                فعملية تسجيل المخاطر وقياسها 
في مرحلة ما قبل البناء تساعد على 

تحديد المخاطر المحتملة وعلى دعم 
توزيع المسؤوليات في الحاالت الطارئة. 

كذلك، يتم اختبار االفتراضات األساسية 
للسجل وتعديلها خالل مرحلة البناء 

بعد إدارتها بشكل صحيح وربطها 
بضوابط المشروع. وُتعتبر المخاطر 

التي تتم معالجتها بشكل مبكر أرخص 
من ناحية التكلفة. كذلك، يؤدي اعتماد 

مثل هذا النهج إلى استباق المشكالت 
التشغيلية التي تطرأ بعد التسليم 

عندما ال تلتزم المصانع بمعايير األداء 
الخاصة بها.

ثمة خطوة أخرى لتغيير الثقافة من   • 
شأنها نزع فتيل المطالبات والنزاعات 
المتعلقة بالمشاريع الكبرى وترشيد 
عملية معالجتها. وفي هذا السياق، ال 

بّد من اإلشارة إلى أن مجالس الفصل 
في النزاعات ال تحظى وغيرها من 

آليات التسوية الرسمية المستقلة 
بشعبية في المنطقة، إذ ُتعتبر خطوة 

مكلفة. لذا، أحد البدائل الفعالة من 
حيث التكلفة هو إنشاء لجنة دائمة 

تضم أعضاء يمثلون كال الطرفين 
المتعاقدين وتغطي النزاعات التعاقدية 

والفنية والتجارية. ويجب أن تضم 
هذه اللجان متخصصين ال يكونون 

منخرطين في المشروع على الرغم من 
إلمامهم به، وسيكون لهم صالحية 
االتفاق على القضايا التجارية وتقديم 

تنازالت من أجل التوّصل إلى حل ودي، ما 
يحّد من تفاقم المطالبات والنزاعات - 
وما يترتب عليها من خسائر في الوقت 

والتكاليف المرتبطة بالمشاريع الكبرى 
في جميع أنحاء آسيا.

تعليقات الخبراء

الوساطة لحّل النزاعات

تفاقمت المخاطر وحاالت عدم اليقين التي تؤثر على 
المشاريع اآلسيوية الكبرى نتيجة لجائحة كورونا 

وتداعياتها. ونظًرا إلى التحديات التي يواجهها أصحاب 
المشاريع والمقاولون على حد سواء وذلك على مستوى 

تسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفًقا للتكاليف 
والجودة التي تم االتفاق عليها، على المشاركين في 

المشاريع النظر في جدوى االنتقال من نماذج التعاقد 
التقليدية إلى التعاقد التعاوني. 

فمبادئ تقاسم المخاطر والتعاون التشغيلي وترتيبات 
تقاسم األرباح/الخسائر التي تدعم التعاقد التعاوني يمكن 

أن تسّهل عملية التوصل إلى حل أكثر فعالية لمخاطر 
المشروع ومشكالته في حقبة ما بعد الجائحة. وتجدر 

اإلشارة إلى أن ذلك يتناقض مع ثقافة “اللوم والمطالبة” 
التي تمّيز نماذج التعاقد التقليدية.

وقد تؤدي األساليب البديلة لتسوية النزاعات مثل 
الوساطة إلى حل نزاعات المشروع بطريقة فورية وأكثر 

فعالية من حيث التكلفة. وتتماشى الوساطة أيًضا مع 
التفضيالت اآلسيوية لحل الخالفات بطريقة غير تصادمية. 

وقد عززت اتفاقية سنغافورة األخيرة للوساطة، والتي 
وّقعت عليها دول آسيوية رئيسية مثل الصين والهند 

والمملكة العربية السعودية، عملية إنفاذ التسويات التي 
تم التوصل إليها عبر الوساطة

ساثياسيالن جاجاتيسان، شريك
شركة ألن وجليدهيل للمحاماة

التركيز اإلقليمي

تفادي النزاعات في قطاعي الطاقة 
والمرافق

في آسيا، ومن بين المشاريع التي تم تحليلها في إطار تقرير 
كروكس إنسايت للعام 2021، ارتبط 22  % منها بقطاع 

الطاقة والمرافق، مع اإلشارة إلى أن إنفاقها الرأسمالي 
مجتمًعا فاق مبلغ 8.90 مليار دوالر.

وعلى الرغم من التداعيات التي خّلفتها جائحة كورونا والتي 
غّيرت المعادالت القائمة، ال تزال العوامل التقليدية تؤثر على 

هذه المشاريع. وكما يوضح جدول األسباب، تمّثلت العوائق 
األساسية التي حالت دون إحراز تقدم على مستوى المشروع 

وإكماله بنجاح في االفتقار إلى المهارات والخبرات وضعف 
األداء والعجز عن إدارة شؤون العقد اإلدارية.

وعند تعيين مقاول أو موّرد، من الصعب أن يمتلك هذا 
األخير كل الخصائص الالزمة من دون المساومة على 

الكفاءة والخبرة. وفي هذه الحالة، سيكون من األفضل 
االستعانة بمصادر خارجية متخصصة، ال سّيما عندما يتعلق 

األمر بالتقنيات أو المجاالت الجديدة مثل مصادر الطاقة 
المتجددة.

وتشمل أدوات رصد األداء الضعيف في مرحلة مبكرة 
 ،S المراقبة المستمرة للمشروع وتوقعات المنحنى

واالختبارات االستشرافية، وتحديد مجاالت االهتمام وتتبع 
تعبئة القوى العاملة. ويمكن تجنب العجز عن إدارة العقود 

من خالل توفير التدريب الالزم لفريق المشروع ونقل 
المعرفة من الزمالء الذين يمتلكون الخبرة.

وتشمل مجاالت الخالف األخرى الشائعة مشكالت تتعلق 
بالموقع مثل إمكانية الوصول إلى الموقع والظروف 

األرضية. وكما هو الحال مع المخاطر األخرى، ال بد من فهم 
هذه المخاطر وإدارتها بشكل أفضل من خالل التفاوض 

بشأن التخصيص المناسب للمخاطر في العقد.

كذلك، الحظنا أن األطراف تميل إلى تقديم مطالبات “مبالغ 
فيها” المتالك نفوذ أثناء عملية التفاوض. إال أن هذه 

المطالبات يمكن أن تكون زائفة في حال لم يتم دعمها 
باألدلة المناسبة.

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 مستوى المهارات و/أو الخبرة

2 مشكالت في تفسير العقد

3 الظروف المادية الطارئة

3 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

5
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو 

نقاط التفاعل بينهم

5
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو 

تأخر الوصول إليه

5 المطالبات الزائفة

مشاريع الطاقة والمرافق
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383

24

689$

136$

64.0%

مشروع

بلًدا

قيمة اإلنفاق 
الرأسمالي

التكاليف 
المطالب بها

التمديدات 
الزمنية 

المطالب بها

 
أوروبا                                                                              

مقّدمة

نتيجة لجائحة كورونا، عرفت أوروبا أسوأ الخسائر 
االقتصادية والبشرية، حّتى أّن قطاعات بأكملها أقفلت 

أبوابها. أّما بالنسبة إلى قطاع اإلنشاء، فقد شهد نهضة 
ملحوظة في البلدان التي فرضت تدابير إغالق صارمة 

للغاية كما في إسبانيا وفرنسا على سبيل المثال، علًما أّن 
الجائحة لم تؤثر على القطاع للغاية ولم تعّطل األعمال 

والمشاريع فيه حّتى في البلدان األخرى مثل ألمانيا 
وهولندا. وعلى مستوى األسواق الوطنية المختلفة، ازداد 

التفاوت االقتصادي من بلد إلى آخر مع اختالف الدعم المالي 
الذي قّدمته كل دولة للشركات والعاملين.

وعلى الرغم من ازهار المنطقة ونمّوها من جديد، ال شيء 
مؤكد عن مقدار الطلب في بعض البلدان في أعقاب األزمة، 

هذا فضًلا عن الموجات المحتملة من جائحة كورونا 
في المستقبل والنقص الحاد في المواد وارتفاع أسعار 

المدخالت. باإلضافة إلى ذلك، ليست الفجوة الناشئة على 
مستوى المهارات مطمئنة وقد خّلفت تأثيًرا ملحوًظا 

في المملكة المّتحدة، ويعود سبب ذلك جزئًيا إلى خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي.

في الواقع، ومع توّقف بعض القطاعات عن العمل 
كالمكاتب التجارية والتنمية السكنية، سيتحّول 

المقاولون الرئيسيون نحو االعتماد بشكل أكبر على 
مشاريع وأعمال البنية التحتية طويلة األمد المرتبطة 

بأولويات صندوق التعافي األوروبي ذات الصلة بالتقنيات 
النظيفة والنقل المستدام واالتّصاالت ذات النطاق 

العريض.

في المقابل، ومع تطّور الرقمنة وعلى الرغم من أّن 
المملكة المتحدة تجمع عدًدا أكبر من شركات البناء 

التي سبق وحّققت قفزة على مستوى التقنيات، يؤدي 
المطّورون في كل من ألمانيا وفرنسا دوًرا رئيسًيا في دفع 

.)BIM( اعتماد عملية نمذجة معلومات البناء

وتدعو الحاجة إلى إعادة هيكلة أساليب البناء التقليدية 
من أجل تحقيق االستدامة، بخاّصة أّن االتّحاد األوروبي 

وحكومة المملكة المّتحدة يهدفان إلى وقف انبعاثات 
الكربون تماًما، وهو أمر صعب التحقيق.

ضمن تقرير كروكس إنسايت 2021، تم تحليل أكثر من 
380 مشروًعا في 24 دولة في جميع أنحاء أوروبا. وقد احتلت 

مشاريع البناء الفئة األكبر، تليها مشاريع الطاقة والمرافق 
ومن بعدها البنية التحتية الخاصة بالنقل ثم الصناعة 
والتصنيع فالموارد والتقنية. وقد بلغ متوسط تكلفة 

اإلنفاق الرأسمالي على المشاريع 689 مليون دوالر، أي أقل 
من المتوسط في المناطق األخرى نظًرا إلى ازدياد مشاريع 

التنمية السكنية الصغيرة. في المقابل، وبالنسبة إلى 
المشاريع في أوروبا، بلغت نسبة متوسط التكاليف المطالب 
بها )136 مليون دوالر( من اإلنفاق الرأسمالي 18 % ، وهي نسبة 

أعلى من النسب في جميع المناطق األخرى. غير أّن متوسط 
التمديدات الزمنية المتنازع عليها بلغ %64 من مدد البرامج 

المخطط لها، أي أقل من المتوسط العالمي الذي ينخفض 
عن 72 % بقليل.

أسباب المطالبات

بحسب أحدث تحليل أوروبي، تفّوق سبب “وجود أخطاء في 
التصميم” على سبب “التغيير في نطاق العمل”، وهو السبب 

الرئيسي الذي أدى إلى نشوء معظم المطالبات والنزاعات 
عالمًيا. ومع ذلك، تظهر المقارنة بين الوضع ما قبل 

الجائحة والوضع ما بعدها أّن النزاعات حول تفسير العقود 
تفّوقت على المشكالت المتعلقة بنطاق العمل والتصميم 

قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع العام 2020.

وقد ُيعزى التصميم غير الدقيق إلى األخطاء البشرية إلى 
حد كبير، وهو يتسبب بشكل سريع بعدد من المشكالت 

بمجّرد بدء األعمال في الموقع قبل حل المسائل ذات الصلة 
بالتصميم. باإلضافة إلى ذلك، يؤثر التعطيل الناجم عن 

الجائحة على الجوانب أو التفاصيل التي يمكن المطالبة بها 
وقد يشّتت حّتى أسباب الصعوبات التي تتم مواجهتها خالل 

المشاريع. وبسبب التغيير في نطاق العمل والتصميم، 
سينشأ عدد أكبر من النزاعات وستظهر أسباب جديدة 

للخالفات.

تنشأ مطالبات أو نزاعات أساسية متعّددة 
بسبب أخطاء هيكلية في النموذج 

التشغيلي الخاص بالقطاع، إذ ترتفع فيه 
نسبة المخاطر وينخفض في المقابل 

هامش الربح.

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التصميم غير الصحيح

2 التغيير في نطاق العمل

3 مشكالت في تفسير العقد

4
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط 

التفاعل بينهم

5 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

6 عيوب على مستوى الصنعة

7 مستوى المهارات و/أو الخبرة

7 التصميم غير المكتمل

9 تأخر إصدار معلومات التصميم

10 الظروف المادية الطارئة

11 المطالبات الزائفة

12 األداء التشغيلي

13 مشكالت في التدفق النقدي والسداد

14 األخطاء في العطاء و/أو التقديرات غير الدقيقة

15 قصور على مستوى التركيب

وال بّد من اإلشارة إلى أن عدًدا من المطالبات أو النزاعات األساسية 
المتعّددة ينشأ بسبب أخطاء هيكلية في النموذج التشغيلي الخاص 
بالقطاع، إذ ترتفع فيه نسبة المخاطر وينخفض في المقابل هامش 

الربح.

في الواقع، غالًبا ما يبرم أصحاب المشاريع وأصحاب العمل عقوًدا قبل 
تحديد نطاق النتائج التي يريدون تحقيقها بالكامل، وذلك بسبب 

ضغوط تتعلق بالتخطيط أو التمويل. باإلضافة إلى ذلك، قد تتغّير 
الظروف واألولويات ما يؤدي بالتالي إلى تغييرات مشروعة ال بد من 

تنظيمها وإدارتها، وأحد األمثلة على ذلك االضطرار إلى إنشاء تقاطع 
إضافي على مخّطط أحد الطرق السريعة نتيجة لمشروع تطوير جديد أو 

تحسين تصريف المياه نتيجة تغّير مناخي.

وفي بعض الحاالت، قد يبالغ المقاولون في الوعود التي تقطعها 
عطاءاتهم وقد يتوّقعون نتائج إيجابية مبالغ فيها أيًضا. وحين 

تقّيدهم شروط العقود المرهقة، قد يسعون إلى إعادة التفكير في أوامر 
التغيير وهذا ما يؤدي إلى نزاعات حول نطاق العمل. وعلى الرغم من 

أّن الثقافة العدائية هذه تؤدي إلى مزيد من المطالبات والنزاعات وإلى 
خالفات أكبر، ال يزال عدد من أصحاب العمل يفّضلونها، بخاّصة الجهات 

الفاعلة على المستوى العالمي.

مليون

مليون
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ومقارنة مع النمط العالمي، ُتعتبر النزاعات الناجمة عن 
تفسير العقود أقل على مستوى المشاريع األوروبية التي 

هي أكثر عرضة في المقابل للصعوبات المتعلقة بإدارة 
سلسلة التوريد وجودة الصنعة ومستويات المهارات. 

فالنقص في األفراد الذين يمتلكون المؤهالت والخبرات 
المناسبة يّتضح أكثر فأكثر، بدًءا من فرق التصميم 

والتخطيط وصوًلا إلى فرق البناء والعمليات، وذلك 
عبر قطاعات متعّددة، ال سّيما قطاع الطاقة والطاقة 

المتجّددة. ويطال هذا النقص حّتى أصحاب المشاريع 
والمقاولين المعتمدين في مجال النفط والغاز الذين 

يتطّلعون إلى االستفادة من الطلب على الطاقة األكثر 
استدامة، ناهيك عن المنضمين الجدد إلى هذا السوق 

المزدهر.

ويعود هذا النقص في المهارات المتعلقة بالتصميم 
إلى انخفاض عدد المتدّربين منذ أزمة العام 2008. وفي 

المملكة المّتحدة تحديًدا، ُيعتبر عدد الشباب المنضّمين 
إلى القوى العاملة غير كاٍف لضمان االستمرارية على 

المديين المتوسط والطويل، علًما أّن خروجها من االتّحاد 
األوروبي أثّر بدوره على هذا العدد أيًضا.

وال بّد من القول إّن السبب الجذري وراء المطالبات الناتجة 
عن مشكالت في التصميم يتمّثل في منهجية إعداد 

المشاريع التي تعتبر التصميم منتًجا مادًيا جاهًزا ومضموًنا 
وقابًلا لالستخدام. فعدم إدراك التعقيدات التي تطال 

التصميم وكيفية تطويره، ال سّيما في المشاريع الكبيرة، 
يفسح المجال لنشوء نزاعات حول التصميم ويؤدي إلى 

اختالفات ال محالة.

ويؤدي التعطيل المستمر على مستوى سلسلة التوريد 
إلى زيادة المطالبات التي تتمحور حول التصميم والنزاعات 

المتعلقة بنقص العمالة المتخصصة، كما وإلى إعاقة 
عملية تنفيذ المشاريع أيًضا. عالوًة على ذلك، قد ال تكون 

المواد البديلة، سواء تم االتفاق عليها أم ال، بالمستوى 
الذي يطلبه المتخّصصون وقد ال يكونون حّتى على دراية 

كبيرة بها، ما يفرض عليهم اتّباع ممارسات عمل 
مختلفة. وبالتالي، ال شك في أن تصحيح المشكالت بعد 
عملية البناء مكلف للغاية وقد يؤدي إلى عمليات تأخير 

كبيرة، بخاّصة في حال توّجب استخدام المواد البديلة بدًلا 
من تلك المحّددة في األساس.

التداعيات التي خّلفتها جائحة كورونا 
)كوفيد - 19(

يتوّقع استشاريونا المتخصصون في هذا المجال استمرار 
األزمة الصحية الحالية لوقت طويل، سواء انتشرت 

الجائحة لدرجة إغالق البالد أم ال.

وال تزال المطالبات المتعلقة بتطبيق بنود العقد على 
التغييرات في القانون والقوة القاهرة قيد المراجعة. وفي هذا 
السياق، نشير إلى أن عدًدا من المقاولين تكّبد خسائر فادحة 

بسبب العقود التي تم إبرامها قبل الجائحة، وهم يحاولون 
استرداد التكاليف التي تحّملوها. وحالًيا، تتّم صياغة بنود 

جديدة لم يتم تفسيرها أو اختبارها بعد.

سيزداد سوق البناء ضعًفا وسيشهد تقّلبات ستتفاقم أكثر 
فأكثر خالل األشهر االثني عشر القادمة. فالشركات األضعف 
من غيرها متعددة، بدًءا من الموردين المتخّصصين الصغار 

وصوًلا إلى المقاولين الرئيسيين. وبالنسبة إلى كثيرين، 
تزداد التوّقعات المستقبلية غموًضا. وبسبب الضغوط 

المالية ومخاطر اإلعسار، من المرّجع أن يميل أصحاب 
المشاريع والمقاولون إلى سلوكيات أكثر عدوانية ما يؤدي 

بالتالي إلى مزيد من المشاكل والنزاعات خالل المشاريع.

وعلى الرغم من تأجيل عدد من المشاريع، ستزداد الضغوط 
السياسية إلطالق أعمال تحّفز االقتصادات الوطنية 

والمحلية. ونتيجة لهذه الجداول الزمنية المختصرة على 
مستوى التخطيط والتوريد والتعبئة في مشاريع القطاع 

العام والتي قد تؤدي إلى إثارة المطالبات وإلى حدوث تأخير 
في هذه المشاريع، من المتوّقع تكّبد المزيد من التكاليف 

وتجاوز المهل المحددة لإلنجاز.

كذلك، قد يتضاءل احتمال إعادة الهيكلة االستراتيجية 
للنهج المّتبع في القطاع على مستوى المشاريع الرأسمالية. 
وعلى الرغم من تزايد النقاشات بشأن الحاجة إلى آليات تعاقد 
أكثر فعالية وإلى توزيع أفضل للمخاطر، وضعت أحداث العام 

2020 المتمّثلة بانتشار الجائحة حًدا الحتماالت التحّول، إذ 

أصبح أصحاب العمل يفّضلون تجّنب المخاطر. وفي قطاع 
طاقة الرياح البحرية وغيرها من القطاعات، نالحظ ازدياد 

االلتزامات التي تقع على عاتق المقاولين. وألّن المخاطر هذه 
ال تنعكس على األسعار، سيواجه المقاولون صعوبة أكبر في 

جني األموال ما لم يزيدوا من المطالبات التي يتقّدمون بها.

سبل المضّي قدًما

في ظل تكّرر المطالبات وارتفاع التكاليف وحالة عدم اليقين 
السائدة، ال بّد من اتّباه نهج جديدة. وانطالًقا من تجاربهم 

المباشرة، يوصي استشاريونا باإلجراءات التالية لتقليل 

تنشأ مطالبات أو نزاعات أساسية متعّددة 
سيزداد سوق البناء ضعًفا وسيشهد 

تقّلبات ستتفاقم أكثر فأكثر خلل األشهر 
االثني عشر القادمة.

الوقت والتكاليف اإلضافية على مستوى المشاريع 
الرأسمالية.

1. معالجة المطالبات

إّن وضع عملية واضحة ومنطقية للتعامل مع 
المطالبات يسّهل التسوية في وقت مبكر ويجّنب 

التصعيد – حسبما تبّين مع إحدى المؤسسات 
البريطانية العاملة في قطاع النقل وأحد العمالء 

الدوليين العاملين في مجال التطوير. وفي هذا اإلطار، 
تفّصل العملية المخصصة لكل حالة أو لكل تعاقد 

التزامات كل طرف من الطرفين كما والجداول الزمنية 
للتقديمات واتخاذ القرارات وإحراز التقّدم، بدًءا من 

الموقع وصوًلا إلى أعلى المستويات قبل اإلحالة إلى 
منتدى النزاعات النهائي. ونتيجًة لذلك، تزداد فرص 

التوّصل إلى اتفاق بشكل غير رسمي أو تجاري. باإلضافة 
إلى ذلك، يساعد تطوير العملية باالشتراك مع سلسلة 

التوريد على ضمان الحصول على موافقة المقاولين. 
وفي هذا اإلطار، ُينصح بتضمين هذه البنود في العقد 

حين يكون الطرفان على وفاق تام.

2. التصاميم المتنازع عليها

عادًة ما ُيالم فريق التصميم أو االستشاري في حال وجود 
فجوات على مستوى النطاق، وتبدأ مناقشة أي مطالبات 

محتملة بشكل مطّول ومفّصل من دون تقييم 
األسباب الفنية بدّقة. في المقابل، إّن تعيين خبير فني 
في مرحلة مبكرة قد يساعد جميع األطراف على فهم 

الخطأ بدقة وسبب حدوثه، بخاّصة أّن المعرفة التجارية 
والقانونية والفنية التي يتمّتع بها الخبراء الفنيون قد 

تمنع حدوث أي نزاع أو حتى قد تساهم في حّله. وتجدر 
اإلشارة إلى أّن أصحاب المشاريع وفرقهم القانونية 

يظهرون استعداًدا أكبر إلشراك الخبراء الفنيين 
بالطريقة التي ذكرناها. وال شّك في أن اعتماد هذا 

المنظور الجديد والمستقّل القادر على حّل المشكالت 
التي يواجهها األطراف.

3. الدروس المستفادة من جائحة 
كورونا )كوفيد - 19(

على الرغم من أّن الجائحة العالمية تسّببت في 
تعطيل عدد كبير من المشاريع، يمكن في المقابل 
استخالص دروس قّيمة منها. فعلى سبيل المثال، 

سّلط الوضع الصحي الحالي الضوء على منافع الرقمنة، 
ومنها االجتماعات عبر اإلنترنت وإمكانية العمل عن 

بعد والمسوحات التي تجريها الطائرات المسّيرة وحتى 
نمذجة عمليات البناء – كما أنه ساهم أيًضا في تسريع 

عملية تبّنيها. وللحفاظ على استمرارية المشاريع أو إعادة 
تشغيلها، تم إدخال تحديثات سريعة على مخططات المواقع 

وقوائم العمل ومسارات العمل والخدمات اللوجستية 
ومسح المواقع وعلى مجموعة من الوظائف األخرى. وفي 
حال تمت االستفادة من العمليات والضوابط واالبتكارات 

التي أُثبت نجاحها، قد تصبح عمليةالبناء أكثر مرونة وتزداد 
إنتاجيتها التي بلغت مستويات متدنّية.

4. إعداد المشاريع

دائًما ما كانت تقارير كروكس تنصح بفترات زمنية أطول 
وبمزيد من الموارد لتطوير النطاق وضمان نصج التصاميم 

وتقييم خيارات التوريد وإشراك المقاولين في وقت مبكر.
ومن بين التدابير األخرى الداعمة التي من شأنها أن تعّزز نتائج 

المشروع عند اعتمادها خالل مرحلة ما قبل البناء ما يلي:

عملية تصميم أكثر تفاعلية تشمل جميع أصحاب   •
المصلحة لضمان مالءمة التصميم للغرض منه.

إعداد أكثر شمولية للفرق التجارية وفرق التسليم   •
التي ينبغي تواجدها طوال مدة المشروع لضمان 

استمراريته.
وضع نموذج متين لنمذجة عمليات البناء يديره فريق   •

متخصص لضمان إدراج التغييرات في نطاق العمل 
وتقييمها بسهولة. 

إجراء دراسة متأنية لكيفية التعامل مع جائحة كورونا   •
أو أي وباء آخر في العقود المستقبلية، كي تفهم 

كافة األطراف ضمن سلسلة التوريد التأثير التجاري 
المترتّب عليها والتخطيط له.

التحقق من المرونة من الناحيتين اللوجستية   •
والمالية عند مواجهة صدمات مماثلة.

إعادة تقييم أحكام القوة القاهرة المتعلقة ليس   •
فقط بمخاطر الجائحة إنما بمسائل أخرى أيًضا كالتغّير 

المناخي– مع اإلشارة إلى أّن توّقع المستقبل لم يعد 
يعتمد على الماضي، إذ تبّين أّن ما قد يحدث مرة كل 

مئة عام قد يحدث مرة كل عشرة أعوام أو أكثر. 

على الرغم من أّن الجائحة العالمية تسّببت 
في تعطيل عدد كبير من المشاريع، يمكن 

في المقابل استخلص دروس قّيمة منها
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التركيز اإلقليمي

قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى تحّول 
خاص به

ُيعتبر قطاع الطاقة المتجّددة قطاًعا مزدهًرا، بخاّصة في 
أوروبا.

المرتبة
الطاقة والمرافق المتجددة البرية: 
 أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2 الظروف المادية الطارئة

3 مشكالت في تفسير العقد

4
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو 

نقاط التفاعل بينهم

4 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

المرتبة
الطاقة والمرافق المتجددة البحرية: 

أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو 

نقاط التفاعل بينهم

3 التصميم غير الصحيح

3 قصور على مستوى التركيب

3 عيوب على مستوى الصنعة

3 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

3 المطالبات الزائفة

3 مستوى المهارات و/أو الخبرة

تشمل مصادر الطاقة المتجّددة طاقة الرياح البرية 
والبحرية والطاقة الشمسية والطاقة المائية، وهي تمثل 

في الواقع 90 % من التوّسع في قدرة الطاقة الجديدة 
على مستوى العالم، علًما أنّها تشهد أيًضا نمًوا متزايًدا. 

وفي مايو الماضي، عمدت وكالة الطاقة الدولية )IEA( إلى 
تحديث توّقعاتها للعام 2021، فقد ارتفع النمو بنسبة 

40 % تقريًبا مقارنًة بما كان متوّقًعا في العام الماضي، ما 

وضع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المثبتة على المسار 
الصحيح لتتوافق مع قدرة الغاز على المستوى العالمي 

بحلول العام 2022.

وفي الواقع، ُتعتبر إدارة العقود بفعالية أمًرا بالغ األهمية لنجاح 
عملية تسليم أي مشروع. ويعتمد ذلك بدوره على توافر 
الموظفين الذين يمتلكون الخبرة المناسبة وعلى توفير 
مخّصصات لهم ضمن الميزانيات الموضوعة للمشاريع 

)بدالت تكاليف أصحاب المشاريع وعطاءات المقاولين(.

وقد أّدى الموقع الريادي الذي تتمتع به أوروبا إلى فرض 
ضغوط على إمداداتها، سواء الموارد البشرية أو المواد. ومع 

استمرار ارتفاع عدد مشاريع الطاقة المتجّددة، ال بّد من 
االستعانة بموارد تتمتع بالمهارات الالزمة من القطاعات 

أخرى )مثل النفط والغاز( لسّد هذه الحاجة. باإلضافة إلى ذلك، 
يتوّجب على أصحاب المشاريع والمقاولين توفير التدريب 

الالزم للفرق المسؤولة عن القيام بمختلف األعمال.

وستتطلب الميزانيات إدارة العقود على النحو الالزم كما 
ومخّصصات كافية للتعامل مع األحداث غير المتوقعة. 
ويحتاج أصحاب المشاريع إلى فريق متمّرس خاص بهم، 

على األقل عند مراجعة العطاءات، من أجل فهم ما ينوي 
المقاولون تقديمه على مستوى موارد إدارة العقود. وُتعّد 

القوة في هذا اإلطار أمًرا حيوًيا في السوق التجاري.

كثيرة هي النزاعات التي تطال الطاقة والمرافق المتجددة 
البرية والبحرية والناتجة عن سوء إدارة المقاولين من 

الباطن والموردين، وذلك بسبب الضغوط التي يواجهها 
القطاع على مستوى المواد والمهارات، ناهيك عن سبب 

رئيسي آخر وهو عدم التحّكم على النحو الالزم بالبرامج 
وبنقاط التفاعل.

وفيما تتم حالًيا معالجة التحديات على مستوى العرض، 
نشهد زيادة في االستثمار في قدرة الموردين وكفاءتهم في 

القطاع.

وتتطلب عملية إدارة اإلمدادات تخطيًطا أكثر فعالية 
واستباقية في جميع المراحل، سواء من قبل أصحاب 

المشاريع أو المقاولين. وفي األساس، ُتعتبر نقاط التفاعل 
حاسمة في مشاريع الطاقة المتجّددة. ولكن، نادًرا ما يتم 

النظر في التأثير الناتج عن التغييرات التي تطال التصميم 
والعوامل األخرى. ويعّد التحكم القوي في البرنامج وإدارته 

ضروريين لضمان إدارة نقاط التفاعل واإلمدادات والمقاولين 
من الباطن وغيرهم بهدف ضبط التأثير الذي يحدثه التغيير 

وضمان تسليم المشاريع بكفاءة. وفي هذا السياق، يتعّين 
على المخططين للمشروع المشاركة في جميع المراحل 

والعمل بشكل وثيق مع إدارة العقود والمواقع.

كذلك، يعتمد عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بشكل 
كبير على مستويات عالية من ديون تمويل المشاريع لتقليل 

التكاليف اإلجمالية، إال أن هذا الدين قد يؤدي 
في المقابل إلى مضاعفة المشكالت المسّببة 

للعوائق على مستوى التدفق النقدي. لذلك، مع 
ازدياد حجم المشاريع وتعقيدها، ال بّد من إيالء 
اهتمام أكبر لعملية التخطيط للسيناريوهات 

إذا لم تسير األعمال وفًقا للخطة المحّددة.

التعلم من القطاعات األخرى

ُيعتبر المزيج الموجود في القطاع والذي يجمع 
بين المنضمين الجدد والشركات التي تم 

تأسيسها في مجاالت أخرى فريًدا، ال سيما في 
سياق التحّول الواسع والسريع للطاقة. ويقترن 

ذلك أيًضا بنماذج تمويل صارمة وبعالقات 
تعاقدية جديدة. ومع ذلك، نعتقد أنه يمكن 
استخالص دروس مستفادة من القطاعات 

األخرى لصالح مشاريع الطاقة المتجددة.

ومع نماذج التمويل المحددة، قد يصعب على 
أصحاب المشاريع تغيير أسعار البرامج و/أو 

العقود خارج مخصصات الميزانية.

وقد ثبت مراًرا أّن مشاركة المقاول المبكرة 
تضيف قيمة إلى عملية تسليم المشروع، إذ 
يكتسب كل من صاحب المشروع والمقاول 

صورة أوضح لمخاطر المشروع، ما يتيح 
تحسين التصميم على مستوى إمكانية البناء 

والتوريد.

 باإلضافة إلى ذلك، قد يساعد التركيز  المتزايد 
على سالسل التوريد ومرونة نماذج التسليم 

في مرحلة الترسية على ضمان التسليم في 
الوقت المحدد.

وال تعتبر برامج ومجالس تجّنب النزاعات 
واتفاقيات ومجالس الفصل في النزاعات 

شائعة في هذا القطاع. إال أن هذه اآلليات أثبتت 
فعاليتها مع مشاريع الطاقة والبنية التحتية 

األخرى وذلك على مستوى الحد من التجاوزات 
الزمنية وتجاوزات التكاليف وتقليل النزاعات 

الرسمية بعد إنجاز المشاريع.
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تعليقات الخبراء

سوق المملكة المتحدة - نظرة الحكومة

شهدت الفترة الممتدة منذ مايو 2020 انتعاًشا قوًيا على 
مستوى أنشطة البناء في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك 

المملكة المتحدة، حيث استعاد البناء المستويات التي كان 
عليها ما قبل جائحة كورونا بحلول شهر مارس 2021، وقد بقي 

عند هذا المستوى خالل األشهر الستة األخيرة. فقد شهدت 
جميع القطاعات الفرعية انتعاًشا كبيًرا، بدًءا من البنية التحتية 

والمساكن الجديدة وقطاعات اإلصالح والصيانة والتحسين 
المحلية، ومؤخًرا ازدادت نسبة االستثمار التجاري والصناعي.

ومع ذلك، كافحت سلسلة توريد المنتجات والمواد والعمالة 
لمواكبة الطلب المتزايد بسرعة. فقد واجه منتجو وتجار 

المنتجات والمواد عدًدا من التحديات، بما في ذلك التعطيل 
المستمر للعمليات نتيجة لجائحة كورونا وتزايد التكاليف 

والمدد الزمنية بسبب مشاكل في قطاعات الشحن والخدمات 
اللوجستية، ومؤخًرا ارتفاع أسعار الطاقة. وقد أدى ذلك إلى تضخم 

متوسط في أسعار المنتجات والمواد بلغت نسبته حوالى 20 %، 
مع تزايد كبير في أسعار بعض المنتجات. ومن غير المتوقع أن 

تنخفض أسعار معظم المنتجات قبل العام 2022.

وال بّد من اإلشارة إلى أن حركة القوى العاملة في مجال البناء 
شهدت انخفاًضا بسبب قيود مختلفة، كما أن عدد العّمال 

تدنّى في بعض األسواق إذ عاد كثيرون إلى بالدهم نتيجة النتشار 
الجائحة. وفي حين شهدت الطاقات المتوافرة بعض التحّسن 
إذ عاد العّمال من اإلجازات التي منحت لهم، تسّبب النقص في 

العمالة والمهارات إلى ارتفاع األجور في األشهر األخيرة. كذلك، تأثر 
القطاع بالنقص الحاصل على مستوى سائقي الشاحنات الثقيلة في 

المملكة المتحدة.

إال أن قطاع البناء أثبت مرونته وقدرته على التكّيف مع هذه 
التحديات. فالشركات عمدت إلى إدخال تدابير سالمة جديدة في 

الموقع وإلى التخطيط للعمل وإلى تحديد وتبّني تقنيات جديدة 
ساهمت في تحسين اإلنتاجية. كذلك، قامت بتنويع سالسل 

التوريد الخاصة بها، كما أن عدًدا كبيًرا منها استثمر في تعزيز 
مهارات القوى العاملة لمعالجة النقص في المهارات. ومع أنه من 

المرّجح أن تستمّر هذه التحديات، بإمكان القطاع المساهمة في 
النمو االقتصادي في المملكة المتحدة خالل السنوات المقبلة

- فيرغوس هارادينس، نائب المدير التنفيذي
البنية التحتية واإلنشاءات في قسم األعمال والطاقة 

 )BEIS( واالستراتيجية الصناعية
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329

12

$1.98bn

$134m

84.7%

مشروع

بلًدا

قيمة اإلنفاق 
الرأسمالي

التكاليف 
المطالب بها

التمديدات 
الزمنية 

المطالب بها

 
الشرق األوسط                                                    

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2 تأخر إصدار معلومات التصميم

3 مشكالت في تفسير العقد

4 التصميم غير المكتمل

5 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

6 مشكالت في التدفق النقدي والسداد

7 تأخر الموافقات

8
قيود على الدخول إلى الموقع/ أرض المشروع أو/و تأخر 

الدخول إليه

9
سوء إدارة المقاولين من الباطن/ الموردين و/أو نقاط 

التفاعل بينهم

10 الظروف المادية الطارئة

11 التصميم غير الصحيح

12 مستوى المهارات و/أو الخبرة

13 األخطاء في العطاء و/أو التقديرات غير الدقيقة

14 المطالبات الزائفة

15 الردود غير الكافية على طلبات المعلومات

مقّدمة

ففي الشرق األوسط، استمّرت أنشطة البناء 
بشكل طبيعي ولم تتوّقف على غرار مناطق 

أخرى خالل الجائحة، ال سيما في دول الخليج. 
فالمرونة التي تتمتع بها هذه الدول ومجموعة 

التدابير التي اتّخذتها الحكومة والمصممة 
لضمان عدم تعّطل قطاع الهندسة واإلنشاء 

ساهمت في تضافر الجهود للحّد من التأثير  
الذي قد تخّلفه الجائحة على تقّدم المشاريع 

الكبرى.

ثمة مجموعة كبيرة من المشاريع الجارية في 
المنطقة، ويتم توجيه استثمارات كبيرة إلى 

البنية التحتية والمرافق والطاقة - ال سيما 
في المملكة العربية السعودية - بهدف تنويع 

االقتصاد القائم على النفط.

وال شّك في أن ارتفاع أسعار النفط في العام 2021 
سيساهم في ازدهار الدول المنتجة من جهة 

وسيؤثر سلًبا على الدول التي تعتمد على واردات 
النفط من جهة أخرى. كذلك، ازداد وضع البلدان 

منخفضة الدخل سوًءا بسبب جائحة كورونا. 
وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن المديونية 

الوطنية وبرامج التلقيح البطيئة ستؤّخر 
عملية تعافيها.

ومع إعادة استقبال دول الخليج للعّمال 
األجانب، تواجه أبرز أسواقها نقًصا في المهارات 

وارتفاًعا في األجور وضغوًطا عالمية على 
سالسل التوريد وأسعار المدخالت. كذلك، 
يتعين على الشركات التي تسعى إلى توظيف 

عّمال أجانب إلى التعامل مع متطلبات التلقيح 
المعّقدة المرتبطة بالسفر، مع األخذ في االعتبار 

نوع اللقاح المعتمد في بلدانهم.

وفي القسم الذي يتّطرق إلى الشرق األوسط في 
تقرير كروكس إنسايت 2021، تم تحليل 329 

مشروًعا ككّل في 12 دولة في جميع أنحاء الشرق 
األوسط، علًما أن أكثر من ثلثها كان عبارة عن 

مشاريع بناء - ما يجعل المباني التجارية أكبر 
قطاع فرعي - في حين تم التطّرق إلى قطاعي 

الموارد والبنية التحتية الخاصة بالنقل، فضًلا 

عن قطاعي الطاقة والمرافق. وقد بلغ متوسط قيمة اإلنفاق الرأسمالي 
على هذه المشاريع حوالي 2 مليار دوالر، بمتوسط تكاليف متنازع عليها 

قيمتها 134 مليون دوالر. أما التمديدات الزمنية المطالب بها، فقد 
بلغت نسبتها  %84.7 من مدة البرنامج المخصص للمشروع - وهو أعلى 

رقم في كل المناطق الستة.

أسباب المطالبات
كما يبّين الترتيب الوارد أعاله، األسباب الخمس األولى للمطالبات 

والنزاعات في جميع أنحاء العالم موجودة في المنطقة، إال أنها ُتحدث 
تأثيرات مختلفة. وُتعتبر القضايا المتعلقة بالعقود وبإدارة التصميم 
من األسباب الرئيسية للمطالبات والنزاعات، وفي هذا السياق يالحظ 

استشاريونا كيف يمكن أن تسّبب أوجه القصور في أحد المجاالت نزاعات 
في مجال آخر.

وتعّد  التغييرات في التصميم سبًبا دائًما للنزاعات ال سيما أن أصحاب 

المشاريع يفرضون الوتيرة التي ال بّد من اعتمادها عند تطوير المشروع 
وطرح العطاء. ومع ذلك، ال بّد من اإلشارة إلى أن المطالبات والنزاعات 

المتعلقة بالتغييرات في نطاق العمل ال تنبع دائًما من اتخاذ أصحاب 
المشاريع للقرارات. وغالًبا ما تكون نتيجة المشاريع المعّلقة ألسباب 

تجارية تصاميم قديمة ال تتماشى مع المعايير الفنية والتقنيات 
المتقدمة واللوائح القائمة. وتشمل هذه اللوائح متطلبات مقدمي 

خدمات المرافق وهيئات الدفاع المدني ولوائح أنظمة السالمة من 
الحرائق الجديدة الخاصة بالكسوة.

وعلى غرارها، تنبع المشاكل المتعلقة بتفسير العقد من مزيج من 
العوامل الثقافية والخاصة. فأصحاب العمل يتمتعون بمكانة مهيمنة 

فيما يتحمل المقاولون الممتثلون مخاطر كبيرة. وإحدى المشكالت 
التي تبرز في هذا اإلطار هي الميل لتطبيق بنود إضافية إنما غير مناسبة 

على العقود الجديدة مع العلم أنها قد صيغت لمعالجة مشكالت 
تمت مواجهتها على مستوى مشاريع سابقة. فعدم النظر إلى بنود 

العقد بشكل شامل وكلي يؤدي إلى تضارب على مستوى صياغة العقود 
وتفسيرها.

كذلك، يعجز العمالء واالستشاريون والمقاولون عن فهم المخاطر  
التي قد تترتّب على التصميم، ال سيما أشكال التمييز بين العقود 

التقليدية وترتيبات التصميم والبناء وترتيبات الهندسة والتوريد 
والبناء. فاستخدام الرسومات التنفيذية إلنهاء التصميم خالل تقدم 

المشروع يؤدي إلى نزاعات تتمحور حول الجهة المسؤولة عن التغييرات 
في التصميم.

في منطقة الشرق األوسط أيًضا، تبرز مسألة تأخر الموافقات أكثر من 
أي مكان آخر. فقد يعجز استشاريو أصحاب العمل عن فهم االلتزامات 
التعاقدية أو الرغبة في االمتثال بشكل كامل، فتميل النتائج إلى التأثير 

سلًبا على تقدم المشاريع وعلى التكاليف.

تنشأ مطالبات أو نزاعات أساسية متعّددة سيزداد 
سوق البناء ضعًفا وسيشهد تقّلبات ستتفاقم أكثر 

فأكثر خلل األشهر االثني عشر القادمة.

وتعتبر مشكالت التدفق النقدي والسداد أكثر انتشاًرا في الشرق األوسط 
منها في المناطق األخرى، مع العلم أن هذه المشكلة ليست بجديدة إذ 
ال يزال المقاولون يتعرضون لضغوط كبيرة، غالًبا ما تكون نتيجة لعدم 

احترام الجداول الزمنية الطويلة للسداد. وتتفاقم هذه المشكلة في 
ظل االفتقار إلى سبل االنتصاف القانونية وإمكانية اللجوء إلى عمليات 

التسوية السريعة، مثل المقاضاة، والتي تتوافر في مناطق أخرى، أو 
مجالس الفصل في النزاعات التي ال تزال غير شائعة.

وعلى غرار عدد من المشكالت األخرى التي تطرأ على مستوى المشاريع، 
فإن ارتفاع معدل حدوث أخطاء على مستوى العطاءات ينبع إلى حد 

كبير من فترات العطاءات الضيقة للغاية في المنطقة - فالتسرع في 
“بدء العمل في الموقع” وإظهار التقدم المحرز ُيعتبران أولوية أكثر من 

وضوح التصاميم وامتالك صورة أوضح عن طريقة توزيع المخاطر. 
ومن المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة ال سيما في ظل إنجاز المشاريع 

الضخمة في المنطقة خالل فترة زمنية قصيرة.
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وعلى نحو مماثل، تترتّب على عدم فهم االلتزامات 
التعاقدية أو تجاهلها مطالبات أكثر من الردود غير 

الكافية على طلبات المعلومات، إذ يحاول أصحاب العمل 
والمصممون تحويل المخاطر إلى المقاولين. وفي بعض 

الحاالت، يتجنب أصحاب العمل واالستشاريون الرد، أو 
يرّدون شفهًيا فقط، خوًفا من أن ُيعتبر الرّد الموثّق أساًسا 

للمطالبة.

التداعيات التي خّلفتها جائحة كورونا 
)كوفيد - 19( 

نتيجة للجائحة، فرض بعض من أصحاب العمل قيوًدا 
على أنفسهم، ما خّفض التدفق النقدي المتاح. كذلك، 

أصبحت فترات السداد أطول وبرزت إلى الواجهة مجموعة 
من المطالبات التي ال تزال معّلقة من دون تسوية.

كذلك، لم ُتحدث الجائحة العالمية التداعيات المحتملة 
ولم تؤدي إلى إغالق المطارات وإلى تدني اإلنتاجية 

نتيجة لإلمدادات المقطوعة أو لعدم توافر الموظفين 
المتخصصين أو الدعم الفني ال سيما أنه تم تعديل الكثير 

من العقود واألحكام المتعلقة بالقوة القاهرة بشكل 
جذري لمصلحة أصحاب المشاريع ال المقاول.

وعلى غرار التأخيرات في السداد، برزت إلى الواجهة مسألة 
العجز عن إدارة العقود وتأخر الموافقات والظروف المادية 
الطارئة خالل هذه األزمة الصحية العامة - وهي ُتعتبر جزًءا 

من األضرار الجانبية التي أدت إلى مواجهة فرق المشاريع 
تحديات غير مسبوقة.

وال شّك في أن جائحة كورونا سوف تبقى تهّدد القطاع، 
وفي هذا اإلطار  ال بّد من توضيح بنود العقود ذات الصلة 

- بما في ذلك تلك المتعلقة بالقوة القاهرة، والصعوبات، 
والتغييرات في القانون - من أجل توزيع المخاطر بشكل 

أفضل. ويحاول بعض األطراف إعادة التفاوض بشأن 
تقاسم التكاليف الناتجة عن التداعيات المرتبطة 

بالجائحة بدًلا من مجرد تمديد الوقت.

وفي حين أن هذه المخاطر ستكون أعلى في البلدان التي 
تفتقر إلى برامج التلقيح الشاملة، نتوقع أن تبرز أسباب 
النزاعات والمطالبات التي كانت سائدة ما قبل الجائحة 

خالل العام المقبل وما بعده، مع بعض االختالفات 
الجديدة.

مستقبل القاّرة

من المرجح أن تصبح أسباب النزاعات والمطالبات التي 

تتمحور حول التصميم، إن وجدت، أكثر هيمنة مع التعقيد 
المتزايد للمشاريع وتسريع عملية تنويع سوق الطاقة 

وتحّوله إلى مصادر الطاقة المتجددة والتحديات الفنية األخرى 
غير المألوفة للمقاولين. ومن ناحية أخرى، تتغير المتطلبات 

التنظيمية في الوقت الذي ال يزال القطاع ككل بطيًئا على 
مستوى التكّيف مع التقنيات الناشئة. وقد ساهمت الجائحة 

في إبراز منافع الرقمنة واستخدام نمذجة معلومات البناء 
)BIM(، إال أن عدًدا من المقاولين والموردين المتخصصين 

يفتقرون إلى هذه القدرات.

ويعّد تضخم التكاليف مصدر قلق متزايد، وال بّد أن يعتبره 
المقاولون كذلك ال سيما أنهم معتادون على العمل في 

بيئة غير متضخمة وعلى االلتزام بالعقود التي ال توزع 
المخاطر ذات الصلة بشكل منصف. وفي بعض المشاريع 

عبر المنطقة، شهدنا تضاعًفا أربع مرات في أسعار حاويات 
الشحن وتأخيًرا في التسليم استمّر لمدة ستة أشهر. وقد 

تؤدي تداعيات مماثلة أو تداعيات أسوء على سلسلة التوريد 
إلى عواقب وخيمة بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن استرداد 

تكاليف أعلى بكثير.

ومن المرجح أن يؤثر النقص في المهارات والخبرات على 
عدد أكبر من المشاريع وأن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. فقد 

بدأت اإلمارات العربية المتحدة تفتقر إلى المواهب على جميع 
المستويات إذ أصبحت تتحّول إلى سوق المملكة العربية 

السعودية األكثر ازدهاًرا. ويّتضح النقص في عدد الموظفين 
المؤهلين والعّمال الماهرين في جميع جوانب التخطيط 

للمشروع وتسليمه، ما يؤدي إلى بروز األسباب األخرى 
الشائعة للمطالبات والنزاعات، ومن بينها معايير الصنعة.

كذلك، من المرجح أن تؤدي المنافسة إلى زيادة تكاليف 
الرواتب والتي قد تتضخم أيًضا بسبب الحاجة إلى دفع عالوة 

للعّمال الملقحين أو تغطية تكاليف التلقيح للقوى العاملة.

سبل المضّي قدًما

على الرغم من هذه التحديات، ال يزال مستقبل قطاع 
الهندسة واإلنشاء في المنطقة إيجابًيا بشكل عام. ومع 

ذلك، فإن الخسائر الكبيرة الناجمة عن  تجاوز ميزانيات 
المشاريع والخسائر المتنازع عليها ستستمر في االرتفاع في 

ظل عبء العمل هذا وما لم يتعلم األطراف الدروس الالزمة 
ويعالجوا هذه األسباب القائمة.

إن التغيير الثقافي ليس سريًعا أبًدا ومع ذلك، ثّمة عالمات 
مشجعة تدّل على حدوث تحّول في بعض المواقف الراسخة 

التي تؤدي إلى نزاعات.

وفي هذا السياق، أفاد استشاريونا أن بعض أصحاب العمل 
يخصصون المزيد من الموارد والوقت لتطوير التصاميم، 

فقد أصبحوا يدركون أن دفع المزيد مقابل امتالك فريق 
تصميم يتمتع بخبرة عالية وضمان نضج التصميم قبل 

تقديم العطاءات سيوفر عليهم المال في المستقبل.

وقد قام عميل آخر من عمالء شركة إتش كيه إيه، 
وهو شركة دولية مطّورة لمرافق الطاقة وراسخة في 

المنطقة، بتكليف برنامج “للدروس المستفادة” لتحديد 
حاالت اإلخفاق والنجاحات في المشاريع السابقة، علًما أنه 

تمت مشاركتها في وقت الحق مع الموظفين في اإلدارات 
ذات الصلة عبر المؤسسة، بدًءا من إدارة المشتريات 

والعقود وصوًلا إلى إدارة المشروع. وقد ساهم ذلك 
في تقدير أكبر ألساليب العمل المختلفة، األمر الذي 

يساعد على منع تحّول االحتكاكات إلى مطالبات ونزاعات. 
باإلضافة إلى ذلك، الحظنا أن بعض أصحاب العمل 

يعتمدون على المشاركة المبكرة للمقاولين بهدف 
اختبار القدرة على اإلنشاء. وفي حين أن هذه الممارسة 

شائعة نسبًيا في مناطق أخرى، لم نلحظ اعتمادها بشكل 
كامل في الشرق األوسط.

ويبقى التحكيم وسيلة رئيسية لحل النزاعات في 
المنطقة. ومع ذلك، ال تزال المدة التي يستغرقها 

التحكيم وتكلفته مصدر قلق للمعنيين، لذلك الحظنا 
توّجًها مبدئًيا تجاه تقرير خبير من طرف ثالث، سواء كان 

ملزًما أم ال. وقد الحظنا أن مجموعة من المؤسسات 
رفيعة المستوى والمدعومة من الحكومة تعتمد هذه 

اآللية كطريقة فعالة من حيث التكلفة لحل المشكالت 
قبل تحّولها إلى نزاعات مكلفة أو طويلة األمد. وفي ظل 
الحاجة المتزايدة للتدقيق في تسوية المطالبات، نتوقع 

أن يستمر االعتماد على تقرير الخبير في جميع أنحاء 
الشرق األوسط.

ال بّد من إجراء تغييرات جذرية لتحويل 
نماذج التوريد وتعزيز سلمة البيئة 

التعاقدية.

وال بّد من إجراء تغييرات جذرية لتحويل نماذج التوريد - 
مثل ترتيبات الشراكة والتعاون - وتعزيز سالمة البيئة 

التعاقدية على مستوى المشاريع الرأسمالية، ونتيجة 
لذلك يتحّول تركيز أصحاب العمل إلى قدرات وإمكانيات 

شركائهم في المشروع لتحقيق النتائج المرغوبة من 
المشروع وليس فقط الهدف البسيط المتمثل في 

الحصول على العطاء “األقل سعًرا”. كذلك، يتحّول تركيز 
أصحاب العمل إلى طرق التوريد البديلة التي قد تكون أكثر 

مالءمة لمشاريعهم، ويسعون إلى تخصيص المخاطر 
لألطراف القادرة على إدارتها بأفضل شكل.

وال بّد أن يكون كال الطرفين أكثر استباقية في معالجة 
المشكالت فور بروزها بدًلا من انتظار تفاقم النزاعات. 

ففي حال لم تتم معالجة المشكلة، قد تزداد األمور 
سوًءا وتتحّول المشكلة إلى مشكالت أكثر خطورة في 
وقت الحق - وأحد األمثلة على ذلك عندما حصل تغيير 

صغير نسبًيا في التصميم نتيجة لتغيير في التشريعات، 
ما أّدى إلى تأخر المشروع بشكل كبير وإلى حدوث 

مشكالت على مستوى التدفق النقدي.

وتشمل التدابير المحددة األخرى التي ال بّد من أخذها في 
االعتبار:

قضاء المزيد من الوقت لالتفاق على نتائج   •
المشروع وعلى التصميم، ما يضمن المزيد من 

الوضوح على مستوى مخرجات المقاول.
صياغة العقود بشكل أوضح مع منح المزيد   •

من االهتمام للتعديالت المقترحة على النماذج 
الموّحدة، وطلب مشورة مستقلة، عند الضرورة، 

بشأن التداعيات المحتملة.
بناء القدرات ضمن سلسلة توريد محلية لتقليل   •

االعتماد على المهارات األجنبية.
مشاركة مسبقة للمقاول في عملية إعداد   •

التصميم ومواءمته مع جدول زمني متين 
واالتفاق بشأن تخصيص المخاطر والجهة 

المسؤولة.
تعزيز االستثمار في األفراد - تدريب المهنيين   •

الذين يتمتعون بكفاءات عالية والموظفين 
وتطوير قدراتهم - لتحسين حوكمة المشروع 

واستقطاب جيل جديد يمكنه تعزيز التغيير 
الثقافي.

تحسين عملية حفظ السجالت بهدف إثبات   •
صحة المطالبات، ال سيما في ظل خطر التعطيل 

المستمر وتدني اإلنتاجية بسبب انتشار جائحة 
كورونا.

إعداد مطالبات متينة تستند إلى رأي خبير بشأن   •
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المسؤولية حتى يتمكن المهندس من 
جهة صاحب العمل من تحديدها في 

وقت مبكر وتجنب النزاعات الكاملة.
إجراء عمليات فحص للجودة أكثر   •

صرامة لتجنب العيوب الخطيرة بعد 
التسليم.

إعداد تكاليف محّدثة لضمان إمكانية   •
تسوية الحسابات النهائية على وجه 

السرعة لتسهيل التدفق النقدي

ومما ال شك فيه أن هذه اإلجراءات المتواضعة 
نسبًيا ستخفف من العبء غير الضروري 

الناتج عن التأخير ومن التكاليف المرتبطة 
بالمطالبات والنزاعات على مستوى المشاريع 

الكبرى في جميع أنحاء الشرق األوسط. كذلك، 
سوف تمّهد الطريق إلجراء المزيد من التغيير 

المنهجي.

تعليقات الخبراء

دعوة للتعاون عبر القطاعات

لطالما كان التعقيد سبًبا للمطالبات والنزاعات على 
مستوى المشاريع الرأسمالية الكبرى التي دائًما ما 

شهدت تجاوزات في ميزانيتها وصراعات. وال شّك في أن 
جائحة كورونا وتداعياتها زادت األمور سوًءا.

وبعدأن أظهرت منطقة الشرق األوسط مرونة 
وتصميًما في مواجهة تحديات الجائحة غير المسبوقة، 
عّززت معدالت التلقيح المرتفعة والحوافز االقتصادية 

االستثمار وثقة الشركات في المنطقة ومّهدت الطريق 
النتعاش سريع على مستوى القطاع.

وفي حين ثّمة الكثير من الفرص للنمو خالل الفترة التي 
تلي الجائحة، تبرز أيًضا مجموعة من التحديات والشكوك 

والمخاطر التي يعود سببها إلى حاجة الشركات إلى 
المزيد من مرونة. إن العالم يتغير بسرعة، وهذا ما يدفع 

المستثمرين إلى الحذر قبل اإلقبال على أي استثمار. 
ونظًرا إلى أن قطاع البناء يحتاج إلى أمان وثقة، قد تكون 

هذه المسألة أمًرا صعًبا بالنسبة إلى القطاع.

وتجدر اإلشارة إلى أن الصورة المستقبلية لقطاع اإلنشاء 
ال تزال تتكّون، مع العلم أن اهتمام العالم باالستثمار 

على المدى الطويل ازداد أكثر من ذي قبل. كذلك، ال بّد 
من التركيز على فعالية تحسين المحفظة وعلى مرونة 
سالسل التوريد ال سيما أن نطاقات المشاريع تعاني من 

مشكلة عدم الكفاءة والتقاطع. وبغية تحقيق الكفاءة 
التشغيلية، يمكن التعاون عبر القطاع لقيادة عمليات 

التغيير واستقطاب تقنيات جديدة من شأنها التغلب 
على بعض أوجه القصور التقليدية. وبما أن وتيرة التغيير 
أصبحت أسرع في ظل الرقمنة، تدعو الحاجة إلى التسريع 

في عملية اعتماد نهج أكثر تعاوًنا في مشاريع البناء.

- أنس باتاو، المدير التنفيذي
مركز التميز في البناء الذكي،

 جامعة هيريوت وات دبي

التركيز اإلقليمي

إدارة عقود الفيديك - تلبية المعيار 
الذهبي

من بين كل المشاريع التي تم تحليلها في الشرق األوسط في 
إطار تقرير كروكس إنسايت 2021، استخدم أكثر من الثلث - 
والتي فاق إجمالي إنفاقها الرأسمالي 138 مليار دوالر - الشروط 

العامة المتعلقة بالعقود والصادرة عن الفيديك كأساس 
التفاقياتها. وعادًة ما يتم اعتماد هذا النموذج في قطاعات 

مثل إنشاء المباني والبنية التحتية، مع العلم أن غالبية 
العقود تخضع لتعديالت كبيرة.

وتقّدم مجموعة عقود الفيديك نهًجا متوازًنا لتخصيص 
المخاطر وإدارتها، ولكن على غرار أي نموذج موّحد، يرتبط 
نجاح المشروع إلى حد كبير بكيفية إدارة العقد. أما نقطة 

االنطالق عند التفاوض وخالل المرحلة الالحقة أي عند إدارة 
عقد الفيديك، فتكمن في إدراك وفهم مبادئ الفيديك 

الرئيسية. 

وُيعتبر التغيير في نطاق العمل السبب الرئيسي للمطالبات 
أو النزاعات المتعلقة بعقود الفيديك في الشرق األوسط. 

ولمعالجة هذه المسألة، من الضروري استخدام نموذج العقد 
الصحيح من الفيديك لتحديد مسار التوريد واستراتيجية 

التسليم التي يفّضلها صاحب العمل. على سبيل المثال، إذا 
كان التأكيد على التصميم أمًرا ضرورًيا وكان صاحب العمل 

هو المسؤول عن تصميم المشروع، فيكون كتاب الفيديك 
األحمر هو األنسب.

ومع ذلك، وفي حال تم استخدام الكتاب األحمر في الحالة التي 
يتم فيها تعديل االلتزامات المتعلقة بالتصميم لتمكين 

المقاول من إعداد التصميم وإنجازه بالكامل، عندئٍذ ُيطرح 
سؤال حول مدى “اكتمال” التصميم في المقام األول ومدى 

فعالية استخدامه مع عقد بناء فقط. وفي هذه الحاالت، 
تصبح التغييرات في التصميم والتغييرات في نطاق العمل 

مشكلة بحّد ذاتها وتبدأ التحديات التي تطرأ على مستوى 
إدارة العقود في عرقلة المشروع.

بعبارة أبسط، ال بد من احترام عقود الفيديك واعتماد 
مجموعة من الشروط المناسبة للظروف المستهدفة 

وذلك للحد من مخاطر النزاعات بشكل كبير.
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122

4

3.52$

90.3$

78.1%

مشروع

بلًدا

قيمة اإلنفاق 
الرأسمالي

التكاليف 
المطالب بها

التمديدات 
الزمنية 

المطالب بها

المرتبة أهم أسباب المطالبات أو النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2 مشكالت في تفسير العقد

3 العجز عن إدارة العقد و/أو شؤونه اإلدارية

3
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو تأخر 

الوصول إليه

5 التصميم غير الصحيح

6 تأخر إصدار معلومات التصميم

7 المطالبات الزائفة

8 التصميم غير المكتمل

9
سوء إدارة المقاولين من الباطن / الموردين و/أو نقاط 

التفاعل بينهم

10 الظروف المادية الطارئة

11 عيوب على مستوى الصنعة

12 األخطاء في العطاء و/أو التقديرات غير الدقيقة

13 مستوى المهارات و/أو الخبرة

13
النقص في العّمال )سواء كانوا يمتلكون المهارات 

الالزمة أم ال(

13 األداء التشغيلي

أوقيانوسيا                                                                  
مقّدمة

لم يكن سوق اإلنشاء في أوقيانوسيا مزدهًرا 
إلى هذا الحد من قبل. ففي السابق، كانت 

أستراليا قد سجلت رقًما قياسًيا لمدة خمس 
سنوات من حيث إنتاج االقتصادات الناشئة
 )7.6 % في الفترة الممتدة بين عامي 2014 
و2019(، ومنذ ذلك الحين اكتسبت موجة 
االستثمار زخًما واسًعا، فقد تم التخطيط 

الستثمار 110 مليار دوالر أسترالي في البنية 
التحتية الخاصة بالنقل العام وحدها خالل 

السنوات العشر التي تلي العام 2021. بدوره، 
يشهد اقتصاد نيوزيلندا الذي يعتبر من بين 

األقوى في المنطقة نمًوا هائًلا في قطاع اإلنشاء.

وبالتوازي مع هذا التطّور غير المسبوق، تعلم 
المواطنون أيًضا كيف يتعايشون مع هواجس 

حرائق الغابات والجفاف والفيضانات المتزايدة. 
وقد أدى ذلك أيًضا إلى ظهور احتياجات جديدة 
عاجلة وحاسمة على مستوى البنية التحتية. 

ومع ذلك، إذا كانت األشغال العامة في حاالت 
الطوارئ تتطلب نقل األموال والموارد استجابة 

للظروف البيئية التي تؤثر على أصول البنية 
التحتية، قد تتأخر المشاريع العامة األخرى 

المخطط لها والحيوية وتتعطل، ما يؤدي إلى 
بروز المطالبات والنزاعات.

وفي حين أن التوقعات االقتصادية إيجابية 
للغاية في ما يتعلق بقطاع اإلنشاء ككل، يواجه 

الطلب المرتفع الذي يشهده القطاع قيوًدا 
كبيرة من جانب العرض المحلي واإلقليمي 
للمواد والمعدات والموارد. وقد أكد تقرير 

قدرة السوق الصادر عن وكالة البنية التحتية 
األسترالية للعام 2021 أن الطلب على مهارات 

القوى العاملة والمعدات والمواد الالزمة 
لتنفيذ البنية التحتية العامة المقترحة 

سيتجاوز العرض، وتحديًدا على الساحل الشرقي 
ألستراليا. وثمة مخاوف من أن ذلك سيؤدي 

إلى ارتفاع تكلفة مشاريع البنية التحتية العامة 
بشكل مفاجئ في ظل غياب اإلدارة التجارية 
الصلبة؛ ال سيما أن تكاليف العمالة والمواد 

آخذة في االرتفاع.

كذلك، قد يؤدي النقص في العمالة والمواد المناسبة إلى تأخيرات كبيرة 
في مواعيد بدء المشاريع. 

استعرض محللونا 122 مشروًعا، وتحديًدا في الدولتين ذات االقتصاد 
المهيمن في المنطقة أي أستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب عدد صغير من 

العقود في جنوب المحيط الهادئ. وقد استحوذ قطاع الموارد وقطاع البنية 
التحتية الخاصة بالنقل وقطاع المباني على غالبية المشاريع، فيما كان 

قطاع سكك الحديد والنقل العام من القطاعات الفرعية األولى. وتحتل 
المشاريع الكبيرة الصدارة بمتوسط إنفاق رأسمالي يزيد عن 3.5 مليار دوالر 

وتكاليف مطالب بها تبلغ 90.3 مليون دوالر. وستؤدي مطالبات التمديد إلى 
تأخير جداول المشاريع المخطط لها بما يزيد عن 78%.

أسباب المطالبات

يبّين تقرير كروكس إنسايت 2021 أن نمط العالقة السببية في 
أوقيانوسيا مشابه لنمط المطالبات والنزاعات في بقية العالم، على 

الرغم من وجود خصائص تمّيز السوق األسترالية والنيوزيلندية.

نطاق الخدمات ونطاق العمل هما من أكثر الجوانب التي ُيساء فهمها 
في العقود الرأسمالية. فقد يفتقر مروجو المشاريع إلى المرئيات الفنية 
أو الهندسية الالزمة لتقدير التداعيات المترتبة على سوء فهم/تحديد 
نطاق العمل، وثمة مجموعة من العوامل األخرى التي تؤدي إلى النزاعات 

والمطالبات في المنطقة. وعادًة ما يتم طرح المشاريع الكبيرة بسرعة 
في السوق، ويتم تخصيصها إلى مجموعة صغيرة نسبًيا من المقاولين. 

وللفوز بالعطاء، يقدم المتنافسون خيارات ضعيفة “قائمة على هندسة 
القيمة” وهي ال تصمد عند مراجعتها أثناء عملية البناء.

وعلى الرغم من التقدم التقني والرقمنة، غالًبا ما تتناقض وتيرة البناء 
مع وتيرة إعداد التصميم. وتضمن عملية نمذجة معلومات البناء 

تحقيق تقدم في بعض المشاريع الكبرى، إال أن منافعها الموعودة لم 
تتحقق بالكامل بعد. وتعتبر النماذج الرقمية األقل فعالية بين جميع 
شركاء التعاقد والتوريد. وحتى ولو كان المقاول من الباطن مؤسسة 

صغيرة، ال تزال المشاكل تظهر إلى العلن نتيجة لعدم “وجود مصدر 
واحد للحقيقة”.

وفي معظم األحيان، يؤّدي التسرع في المباشرة بالعمل في الموقع إلى 
عدم وجود وقت كاٍف لفحص الموقع. ونتيجة لذلك، قد توقف األعمال 

عند الوصول إلى بقعة من األرض غير صالحة أو في حال طرأت ظروف 
أخرى غير متوقعة، مثل الوصول إلى مرافق خدمات غير محددة على 

الخريطة أو اكتشاف آثار قديمة.

كذلك، ال شّك في أن إصرار أصحاب المشاريع على العقود المخّصصة 
ومعارضتهم للنهج األكثر تعاوًنا - مثل تلك التي توفرها المجموعة 

الخاصة “بالعقد الهندسي الجديد )NEC(” - يؤدي إلى بيئة تعاقدية عدائية 
في معظم األحيان. ومع ذلك، ثمة اهتمام متزايد بإصالح عملية التوريد 

وشراكات التعاقد كما يتضح من مجموعة من العمالء، بما في ذلك 
شركتي “سيدني ووتر” و “واتر إن إس دبليو”.

إن التعقيد المتزايد على مستوى المشاريع ُيعتبر بمثابة اختبار لقدرات 
وكاالت التسليم والمقاولين على حد سواء. ومع تقسيم األعمال إلى 

حزم متعددة، أصبحت إدارة الواجهات ودمجها أكثر صعوبة مما كانت 
عليه في السابق. كذلك، تبرز أوجه القصور في إدارة العقود واإلدارة 

التجارية.

كذلك، يؤدي االنقسام والتجزئة إلى تعقيد عملية التصميم، بخاصة مع 
نموذج تسليم مشاريع التصميم والبناء. فبعد طرح العطاء بشكل 
تخميني لالستشاريين في مجال التصميم – المعيار المعتمد للبنية 

التحتية في كل من نيوزيلندا وأستراليا – يّتضح أن مستوى تفاصيل 
التصميم ال يكون كافًيا للموقع. فالمقاولون من الباطن ال يتوّصلون 

إلى ابتكار التصميم المرجّو، كما أن المشكالت المتعلقة بتكامل 
التصميم تتزايد، ال سيما في ظل تعدد األطراف المعنية، ما يؤدي إلى 
مخاطر على مستوى كل نقطة تفاعل ويؤثر على جودة البناء - وهو 

مصدر قلق متزايد في أستراليا.

على الرغم من التقدم التقني والرقمنة، غالًبا ما 
تتناقض وتيرة البناء مع وتيرة إعداد التصميم. 

مليار

مليون



48 47

أوقيانوسياالشرق األوسط   األميركيتان  أفريقيا   أوروبا     آسيا        

وفي العقود األطول أمًدا، يعني االفتقار إلى رؤية مستقبلية 
بشأن المشاريع قيد التنفيذ أن المقاولين والمصممين 
غير متأكدين من الموارد التي يجب االلتزام بها. كذلك، 
ثمة تأثيرات غير مباشرة على مستوى المدخالت الفنية 

ودقة التسعير وتنفيذ األعمال.

التداعيات التي خّلفتها جائحة كورونا 
)كوفيد - 19(

نتيجة لألزمة التي تسّببت بها جائحة كورونا، اتّضح أن 
أستراليا تعتمد على العمالة األجنبية الماهرة. وتشير 

آخر التقديرات إلى أن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 25 
مليون نسمةيحتاج إلى ما يقارب مليوني مهاجر من ذوي 

المهارات. وفي أستراليا، أدى التزام الحكومة الفيدرالية 
بالحفاظ على حركة  قطاع اإلنشاء، ألسباب اقتصادية 
وسياسية، إلى اتباع نهج أكثر واقعية في إدارة العقود.

وفي هذا اإلطار، ساعدت نمذجة معلومات البناء 

والمنصات الرقمية أيًضا على تسهيل استمرارية عملية 
التخطيط للمشاريع وإدارتها، فضًلا عن تصميمها، خالل 
الجائحة، مع العلم أنه يصعب علينا تحديد مقدار تأثيرها.

وقد حل الوصول المقّيد إلى الموقع محل مشكالت 
أخرى ضمن أهم 10 أسباب للمطالبات والنزاعات، علًما 

أن المطالبات الزائفة والخالفات المتعلقة بإدارة العقود 
غابت عن القائمة ال سيما في ظل توافر عملية تسجيل 

أكثر دقة ألنشطة الموقع وعالقات أفضل.

مستقبل القاّرة

مع ازدهار قطاع اإلنشاء في كل من أستراليا ونيوزيلندا، 
يزداد النقص الواضح في المواد والمعدات والمهارات في 
أعقاب جائحة كورونا، مع اإلشارة إلى أن الوضع سيستمر 

على هذه الحالة على األقل على المدى المتوسط.

ويستورد القطاع المعدات وواردات أخرى من الصين. 
وفي هذا السياق، ال بد أن نشير إلى أن التوترات بين الصين 

وأستراليا في المجالين السياسي والبحري ستؤدي إلى 
مزيد من الخالفات على مستوى التجارة.

وال شّك في أن الضغوط على األسعار والرواتب تزيد من 
المخاطر التي تهدد قطاع الهندسة واإلنشاء. فمهما 

بلغت قيمة الميزانيات المتضخمة  أو التقديرات المتدنية 
على مستوى المشاريع قيد التنفيذ في أستراليا والتي تبلغ 

قيمتها عدة مليارات من الدوالرات، سوف يزداد الضغط على 
السوق، والنتيجة المزيد من المطالبات والنزاعات المتكررة.

كذلك، وعلى الرغم من أن تحويل االستثمارات من المدن 
الكبرى إلى المناطق ُيعتبر خطوة إيجابية بالنسبة إلى 

االقتصادات والمجتمعات المحلية، سوف يفرض المزيد من 
الضغوط على مقدمي الخدمات كما وعلى الميزانيات. فارتفاع 

تكلفة السفر لمسافات طويلة وتقديم خدمات في المواقع 
التي يتعذر الوصول إليها والحصول على بدل مقابل العمل في 

بلد آخر غير البلد األم يزيد من تكاليف بناء السدود وحقول 
الرياح البحرية والبنية التحتية األخرى.

وثمة أيًضا ضرورة سياسية للتعاقد من الباطن مع مقّدمي 
خدمات إقليميين ومحليين، بما في ذلك الشركات متناهية 

الصغر. فتشغيل عدد من األعمال الصغيرة يعّد أمًرا صعًبا. 
وفي حال سوء إدارتها، تصبح تكلفة إعادة العمل والضرر الذي 

يلحق بالسمعة متفاوتين.

سبل المضّي قدًما

إن مستقبل البنية التحتية وأشكال التطوير األخرى في 
المنطقة مشّوق، إال أنه يطرح تحديات هائلة. وفي هذا 

السياق، تدعو  الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل تحويل 
استثمارات الدولة واستثمارات القطاع الخاص إلى واقع 

ملموس على نطاق واسع والتخلص من حاالت عدم اليقين 
وتجنب المطبات والصراعات التي ستبلغ ذروتها عند ارتفاع 

التكاليف بشكل هائل وتمديد التجاوزات وخفض القيمة 
مقابل المال. ويعني ذلك التركيز على التدابير المستهدفة 

من دون إغفال الهدف األكبر.

ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

إدراج بنود تتعلق بالتقلبات لتقاسم المخاطر بعدالة   •
وشفافية أكبر، ما يحمي المقاولين بشكل أكبر من 

االرتفاعات الحادة والتي ال مفّر منها على مستوى 
األسعار .

واجب التعاون - وهو موضوع غائب حالًيا عن العقود   •
علًما أنه قد يحمي األطراف من المخاطر ويوّجههم 

باتجاه نهج أكثر تعاوًنا لمصلحة المشروع.

تحويل نماذج التسليم إلى نماذج تتطلع نحو   •
المستقبل وتدعم اإلنتاجية واالبتكار.

تعزيز مشاركة المقاول في وقت مبكر لتقديم   •
المشورة بشأن نطاق العمل وقابلية البناء.

تحسين الرؤية والشفافية لتوقع المخاطر وترشيد   •
الموارد والمعدات.

تعزيز نضج التصميم قبل المباشرة بالعمل.  •

تحسين عملية االختبار وتوفير معلومات فنية عن   •
المواد لتحديد العناصر التي ال تتوافق مع المعايير 

المطلوبة قبل البناء.

وضع بنود جديدة تكون شاملة أكثر وأقل إثارة   •
للجدل على أن تشّكل أساًسا للتمديدات الزمنية 

والستعادة النفقات اإلضافية المترتّبة على تأثيرات 
تغّير المناخ وأزمات الصحة العامة وسياسات 

الطاقة الخضراء واالضطرابات السياسية والقيود 
المفروضة على السفر وسالسل التوريد الضعيفة.

االعتماد على تقارير الخبراء العاجلة لحل المسائل   •
التجارية من دون التسبب بتعطيل األعمال.

االستثمار في الرقمنة التي ترّكز حتى اآلن على   •
اإلنشاءات الجديدة. وفي هذا السياق، ال بد من 

توضيح الفوائد المتعلقة بالتكاليف والناتجة عن 
إعادة  ضبط عملية نمذجة معلومات البناء عند 

توسيع أحد األصول، مثل مستشفى أو شبكة مرافق.

ال بد من اعتماد آليات أخرى على مستوى األعمال   •
الرأسمالية التي ليست كبيرة بما يكفي لتبرير 

االستثمار في نمذجة معلومات البناء، بما في ذلك 
تبّني نهًجا أكثر تعاونية لتجنب وجود فجوات على 

مستوى التسليم وتقديم أداء دون المستوى 
األمثل نتيجة لطريقة التفكير التي تتمحور حول 

“القيام بما هو محدد في نطاق العمل فقط”.

إّن إعداد منظومة المشاريع الرأسمالية 
لمواجهة التحديات المستقبلية الممكنة 
وحاالت عدم اليقين يتطلب نقلة نوعية. 

ومع أن الخطوات الواردة  أعاله مهمة للغاية، ال بّد من 
اإلشارة إلى أن إعداد منظومة المشاريع الرأسمالية 

لمواجهة التحديات المستقبلية الممكنة وحاالت عدم 
اليقين يتطلب نقلة نوعية. ويطال هذا التغيير الشامل 
الموارد البشرية والعالقات والبيئة التشغيلية في قطاع 

الهندسة واإلنشاءات.

الموارد البشرية

ال يعتمد تحدي استقطاب الموارد البشرية على األرقام 
وحسب، بل يتعلق أيًضا بتعزيز القدرات.

وهذا يعني استقطاب وتدريب جيل جديد من المهنيين الذين 
يتمتعون بكفاءات عالية والقادرين على تنفيذ المشاريع 

في الوقت الراهن وفي المستقبل. ويتطلب قطاع اإلنشاء 
الحديث مواطنين متمرسين في مجال الرقمنة، يكونون 

على األقل مصممين ومدراء مشاريع. كذلك، يكمن التحدي 
في نقل المعرفة الفنية الخاصة بالموقع والتي يمتلكها 
الزمالء من ذوي الخبرة إلى األفراد الجدد قبل تقاعدهم 

لالستفادة منها.
وبما أن قطاع اإلنشاء يعمل بكامل طاقته، يجب أن ينفتح 

على المقاولين الدوليين، فهو عاجز عن تحمل هجرة 
العّمال األجانب في ظل تخفيف القيود المفروضة على 

السفر، وسيعتمد على الهجرة الوافدة الداخلية على المدى 
المتوسط على األقل، ولفترة أطول في حال لم يتم إعداد 

استراتيجية فعالة الستقطاب المواهب المحلية.

العالقات

يتمّثل الهدف في االبتعاد عن عالقات العمل العدائية 
االفتراضية التي تجمع بين صاحب المشروع والمقاول 

وسلسلة التوريد. فالنموذج التعاوني - الذي يستند على 
التفاعل الحقيقي مع السوق وعلى التوزيع العادل للمخاطر 

والمكافآت وعلى مزيد من الشفافية - سيضمن إنتاجية أكبر 
وسيحّسن المرونة داخل القطاع. ونتيجة لذلك، سوف يتم 

إبرام شراكات فعالة أكثر، ومنها عالقات العمل طويلة األمد 
التي تضمن التعاون على مستوى مجموعة من المشاريع 

بدًلا من العمل على مشروع واحد فقط )وهو ما يشبه “الزواج 
والطالق المتسلسلين”، كما صّرح أحد استشاريينا من ذوي 

الخبرة(.

أما النهج األكثر تعاوًنا - والذي أشارت إليه حكومة نيو ساوث 
ويلز في العام 2018 في بيانها “التزام من 10 بنود بقطاع 
اإلنشاء” - فبدأ يرد في العقود، إذ باتت عقود الحكومة 

الفيدرالية تشّجع على تقاسم المخاطر والتعاون استجابًة 
للجائحة ورغبًة منها في تقليل عمليات اإلغالق، وال بد من 

المضي قدًما. ومن األمور األخرى المشّجعة االهتمام الشديد 
الذي أظهرته كل من نيوزيلندا وأستراليا في المشروع 

13 )نموذج العمل الجديد القائم على االستدامة واالبتكار 

والمهارات التي يدعمها معهد المهندسين المدنيين في 
المملكة المتحدة(.
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ثمة عدد من األساليب المختلفة التي تعتبر أفضل لتوريد 
األعمال الرأسمالية، كما يتضح من نهج P4S )الشراكة 
من أجل النجاح( الذي اتبعته شركة سيدني ووترز )انظر 

الصفحة 59(.

البيئة التشغيلية
على أصحاب المشاريع ووكاالت التسليم خلق بيئة يتم 

فيها تشجيع األطراف وتعزيز قدرتهم على العمل مع 
بعضهم البعض لتحقيق أفضل النتائج على مستوى 

المشاريع.

فعلى المستوى الكلي، تعّد مجموعة المشاريع قيد 
التنفيذ والتي تبلغ قيمتها 110 مليار دوالر أسترالي فرصة ال 

تتكرر لتحويل قطاع الهندسة واإلنشاء، وبناء القدرات، 
وترك إرث دائم ومستدام يتمّيز بالعمالة الماهرة 

واالزدهار وبتحسين البيئة للمواطنين. وبهدف تقديم 
برنامج متين وواقعي وقابل للتنفيذ، ال بد أن يتولى 

خبراء مستقلون عملية مراجعة خطط البنية التحتية 
الفيدرالية وتلك التي هي على مستوى الدولة. ففي حال تم 

تنسيق هذا البرنامج وتم تقسيمه إلى مراحل كجزء من 
استراتيجية بناء القدرات والتوظيف الوطنية، ال شّك في 

أن المكاسب طويلة األمد ستبلغ حّدها األقصى.

وعلى مستوى المشاريع، ستساعد نماذج العقود الموّحدة 
)مثل العقد الهندسي الجديد( ومؤشرات األداء الرئيسية 

التي تعزز التعاون على الدفع باتجاه هذا التغيير الثقافي. 
كذلك، سوف تساعد مواثيق الشراكات أيًضا – والتي تلزم 

األطراف بالعمل وفًقا لمجموعة من المبادئ والنتائج 
المتفق عليها –  على تطبيق أسلوب العمل الجديد هذا. 

فالمؤسسات التي تعمل على المشاريع تحتاج إلى فرق 
عمل تضم األفراد المناسبين وإلى عالقات ومهارات 

تتماشى مع النتائج وإلى رغبة في التعاون واالبتكار. 

وعلى المؤسسات الراعية ومورديها خلق بيئة وأساليب 
عمل تتيح لفرق المشاريع تحّمل مسؤولية التعقيدات 

التي تحصل على مستوى مشاريعهم ونقاط التفاعل 
بين األطراف.ففي حال كانت البيئة التشغيلية حديثة 

وتصاعدية، تتيح عملية التفكير الشامل وتضمن تركيًزا 
هندسًيا وفنًيا على حل المشكالت المعقدة للمساعدة 
على التخفيف من المخاطر، باإلضافة إلى استفادتها من 

التطورات التقنية مثل الذكاء االصطناعي والرقمنة. 
وكما تبّين من تحليلنا لألخطاء التي تحصل على مستوى 

المشاريع، فإن نمذجة معلومات البناء، بحد ذاتها، ليست 
الحل األمثل. فالنماذج الرقمية ال تسّهل العمل التعاوني 

وحسب، بل تعتبره عنصًرا أساسًيا لتعظيم فعاليتها.

وفي هذا السياق، يحتاج هذا القطاع المتضخم إلى نماذج 
تفكير وتسليم جديدة تكون قادرة على التكّيف مع 

الفرص وحاالت عدم اليقين المستقبلية غير المسبوقة. 
وبشكل أساسي، ال بّد من تهيئة الظروف المناسبة 

للمؤسسات المشاركة كي تعمل مًعا على تبادل المعارف 
والمهارات والدروس وعلى تحسين الموارد لتقديم 

أفضل النتائج الممكنة.

على أصحاب المشاريع ووكاالت التسليم 
خلق بيئة يتم فيها تشجيع األطراف 

وتعزيز قدرتهم على العمل مع بعضهم 
البعض لتحقيق أفضل النتائج على مستوى 

المشاريع.

يحتاج هذا القطاع المتضخم إلى نماذج 
تفكير وتسليم جديدة تكون قادرة على 
التكّيف مع الفرص وحاالت عدم اليقين 

المستقبلية غير المسبوقة
 

التركيز اإلقليمي

البنية التحتية الخاصة بالنقل: تبادل الدروس 
المستفادة

بالنسبة إلى مشاريع البنية التحتية الخاصة 
بالنقل 

من حول العالم، فإن األسباب الثالث األولى للمطالبات 
والنزاعات هي التغيير في نطاق العمل والظروف المادية 
الطارئة والتصاميم غير المكتملة )انظر الجدول(. ومع 

ذلك، يكشف تحليل مقارن لقاعدة بيانات كروكس 2021 
أن معظم المشاريع في أوقيانوسيا تتجنب السببين 

األخيرين

عمليات التحقق الميدانية

البنية التحتية الخاصة بالنقل: تبادل الدروس 
المستفادة

بالنسبة إلى مشاريع البنية التحتية الخاصة بالنقل 

من حول العالم، فإن األسباب الثالث األولى للمطالبات 
والنزاعات هي التغيير في نطاق العمل والظروف المادية 

الطارئة والتصاميم غير المكتملة )انظر الجدول(. ومع ذلك، 
يكشف تحليل مقارن لقاعدة بيانات كروكس 2021 أن معظم 

المشاريع في أوقيانوسيا تتجنب السببين األخيرين
بهدف امتالك صورة أوضح عن الظروف المادية، التزم أصحاب 

البنية التحتية الخاصة بالنقل ووكاالت التسليم الرئيسية 
بإجراء عمليات تحقق ميدانية مبكرة ومفّصلة.

وغالًبا ما يتم إجراء عمليات التحقق هذه في وقت مبكر 
قبل االنتهاء من دراسات الجدوى وحاالت االستثمار الخاصة 
بالمشاريع؛ أو، على األقل قبل الموافقة على البيئة والخطة، 

كما هو الحال في مشروع الطرق الرئيسية والنفق “نورث 
إيست لينك” البالغة تكلفته 16 مليار دوالر أسترالي ومشروع 

“سيدني مترو ويست”. أما بالنسبة إلى نظام مترو األنفاق تحت 
األرض “سابيربان رايل لوب” والذي تفوق قيمته 50 مليار دوالر 

أسترالي، فقد بدأت عمليات التحقق الميدانية في اليوم نفسه 
الذي تم فيه اإلعالن عنها رسمًيا في نوفمبر 2019.

ويعكس هذا النهج الدروس الصعبة المستفادة في قطاع 
النقل والتي تم استخالصها من مطالبات لمقاولين بقيمة 
مليارات الدوالرات لنقل المرافق ومن تغييرات على اللوائح 

المتعلقة بتلوث التربة والتخلص منها – علًما أن هذه 
التغييرات تتم أحياًنا بعد توقيع العقود. وال بد من اإلشارة إلى 

أن الحكومات وشركاء التسليم تعّرضوا النتقادات إعالمية 
الذعة نتيجة لتوقعات المجتمع الكبيرة في ما يتعلق بالبنية 

التحتية الخاصة بالنقل واإلدارة البيئية.

أداء التصميم
  كذلك، عالجت وكاالت النقل عدًدا من التحديات التي تمت 

مواجهتها على مستوى أداء التصميم من خالل اعتماد نهج 
مختلف للتوريد.

ولطالما فّضلت الحكومات األسترالية توريد المشاريع من 
خالل إبرام شراكات وتحالفات بين القطاعين العام والخاص. 

فهذه النماذج الموّحدة تعّزز التعاون وتتيح الحصول على 
مرئيات أكبر من شركاء التسليم للحد من المخاطر قبل 

ترسية العقود. كذلك، تضمن هذه الطريقة تعزيز االبتكار 
ورفع القيمة مقابل المال.

وبإمكان صاحب المشروع طرح التصميم الذي تم تطويره 
جزئًيا في السوق وبالتالي االستفادة من القدرات الجماعية التي 

يمتلكها شركاء التسليم ومن قدرتهم على اتخاذ القرارات 
والحوكمة لتفصيل التصميم وضمان إمكانية البناء. وال 

شك في أن هذه الخطوة تساعد على حل مشكلة التصاميم 
المعقدة التي تتمّيز بخصائص هندسية )جيوتقنية وهيكلية 

وأنفاق( وتقنية )أنظمة االتصاالت والتحكم(.

المرتبة
البنية التحتية الخاصة بالنقل في 

أوقيانوسيا: أهم أسباب المطالبات أو 
النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو 

تأخر الوصول إليه

3 اإلدارة السيئة لنقاط التفاعل مع الطرف الثالث

3 مشكالت في تفسير العقد

5 المطالبات الزائفة

المرتبة
البنية التحتية الخاصة بالنقل في باقي 

قارات العالم: أهم أسباب المطالبات أو 
النزاعات

1 التغيير في نطاق العمل

2 الظروف المادية الطارئة

2 التصميم غير المكتمل

2
قيود على الوصول إلى الموقع / أرض المشروع و/أو 

تأخر الوصول إليه

5 مشكالت في تفسير العقد



52 51

أوقيانوسياالشرق األوسط   األميركيتان  أفريقيا   أوروبا     آسيا        

كذلك، قد يساعد أي شكل من أشكال الشراكات التي 
تقوم على التسليم التعاوني على التقليل من الحاجة إلى 

نقاط تفاعل وعلى تعزيز االبتكار وبالتالي التوّصل إلى منتج 
أكثر ذكاًء. وبدعم من الحوافز التي ترّكز على الحلول 

وعلى تقاسم األرباح، نمت هذه القدرة مع مرور الوقت 
في أستراليا ال سيما في ظل ازدياد حجم االستثمارات 
في قطاع النقل وتعقيد المشاريع. وتقوم الحكومات 

والجهات االستشارية في مجال لبنية التحتية بمراجعة 
هذه النماذج باستمرار لتعزيز االتساق ورفع القيمة مقابل 

المال.
وعلى الرغم من المنافع التي تترتّب على النهج التعاوني، 

تواجه مشاريع البنية التحتية الخاصة بالنقل في 
أوقيانوسيا في كثير من األحيان عراقيل أكثر من أي 

منطقة أخرى في العالم وذلك بسبب سوء إدارة نقاط 
التفاعل ومشكالت في تفسير العقود والمطالبات 

الزائفة.

إدارة نقاط التفاعل

للنجاح في إدارة نقاط التفاعل، ال بّد من معالجة التحديات 
التي تطرأ من خالل إعداد التصاميم والحصول على 
الموافقة وضمان تسليم األعمال بما يتماشى مع 

متطلبات الجهة والتوّصل إلى فهم مشترك للمتطلبات 
التعاقدية ونتائج الجودة عبر سلسلة التوريد.

وتشمل اإلجراءات التي من شأنها تحسين عملية إدارة 

نقاط التفاعل ما يلي:

نهج التكامل والتسليم: اعتماد مبدأ “شبكة   •
األنظمة” للتخطيط للمشروع وتسليمه. 

وسيكون لهذا المبدأ منافع متعددة تضمن:

تصميم استراتيجية تكامل شاملة للمشروع،   -
فضًلا عن عمليات التسليم ذات الصلة

تشكيل فرق متكاملة ومدمجة تكون جزًءا من   -
المؤسسة المسؤولة عن التسليم

تحديد النقاط التي قد تشهد اختالفات على   -
مستوى تفسير العقود، بحيث يمكن معالجتها

االعتماد على إدارة البرامج مع تحديد مراحل عمل   -
واضحة وتطوير األعمال بناًء على عملية تسليم 

متكاملة

نهج األدوات واألنظمة والعمليات: سيتم   •

تسهيل التحسين الحاصل على مستوى عمليات 
إدارة المشاريع والبرامج – كجزء من أجندة بناء 

القدرات واالبتكار الخاصة بالمشاريع – من خالل:

وضع ضوابط وأدوات وأنظمة للمشاريع   -

االعتماد على التخطيط الوظيفي وعلى التخطيط   -
للتسليم

االعتماد على تحليالت البيانات  -

استراتيجية نمذجة معلومات البناء والهندسة   •
الرقمية: وتقوم على إدراج نمذجة معلومات 

المشاريع واألصول ضمن “األعمال المعتادة” عبر 
دورة حياة المشروع. ويمكن تفعيل ذلك من 

خالل:

نمذجة معلومات المشاريع  -

قابلية التشغيل البيني لمعلومات األصول غير   -
الرسومية وعالقتها وإمكانية وصولها إلى 

المعلومات الرسومية )التصميم ثالثي األبعاد، 
والبعد الرابع - الوقت والبعد الخامس - التكلفة(

نمذجة عمليات التعطيل والسيناريوهات  -

إن تنفيذ هذه اإلجراءات يتطلب استثماًرا مسبًقا في 
القدرة االستراتيجية والتنظيمية وثقافة تعاونية بين 

الشركاء. وال شّك في أن القطاع يتقّدم بهذا االتجاه، األمر 
الذي يّتضح، على سبيل المثال، من خالل تعيين شريك 

للتكامل والتسليم في مترو مطار ويسترن سيدني 
الدولي، وسياسة األصول الرقمية واستراتيجية األصول 
الرقمية اللتين تعتمدهما والية فيكتوريا والتي تفرض 

نمذجة معلومات البناء على األشغال العامة التي تزيد 
قيمتها عن 10 ماليين دوالر أسترالي.

إن ظاهرة “السباق نحو القاع” التي 
يشهدها كل من القطاع وعمليات 

التوريد الحكومية ... تؤدي إلى هوامش 
ربح ضئيلة

المطالبات الزائفة

إّن ظاهرة “السباق نحو القاع” تنتشر بشدة 
على مستوى القطاع، سواء من حيث توقعات 

أصحاب المشاريع أو من حيث المنافسة في 
السوق. فالجهات الحكومية تقوم بعمليات 

توريد مطّولة ثّم تخّفض األسعار بشكل أكبر 
 .)BAFO( ”من خالل نظام “أفضل عرض نهائي

ونتيجة لذلك، تتدنّى هوامش الربح التي 
يحّققها المقاولون ومقدمو الخدمات المهنية 

فيتحّولون إلى استخدام النزاعات والمطالبات 
لزيادة حجم أرباحهم من المشاريع. وفي 

الوقت الراهن، يدعو القطاع إلى تحسين 
هوامش الربح. فالتخلي عن نظام “أفضل 
عرض نهائي” سيخفف من دون شك حّدة 

الضغوط على عملية تقديم العطاءات.

ومن التحديات التي تنشأ في هذا اإلطار 
تفضيل العقود المخّصصة وتحيز صاحبها 

عند توزيع المخاطر. وال بّد من توسيع 
أجندة اإلصالح الخاصة بالحكومات والجهات 

االستشارية )والمتعلقة بالتوريد وبقدرات 
السوق واإلنتاجية( لتشمل الترتيبات التجارية 
المشتركة وأفضل الممارسات في هذا اإلطار 

ونماذج العقود الموّحدة ونهج التسليم 
الخاصة بالبنية التحتية لتقليل المخاطر 

وتحسين القيمة مقابل المال.

وتكتسب ترتيبات التعاقد ذات الهوامش 
المتفق عليها زخًما كنموذج توريد. فقد قامت 

هذه الترتيبات بتقليل المناقشات التجارية 
والمخاطر ذات الصلة المترتّبة على المشاريع، 

كما وعّززت قدرات الموّردين، وذلك أثناء 
مشاركة السوق ومساهمته في حلول أفضل.

تعليقات الخبراء
النهج التعاوني على المسار الصحيح

لقد تغّيرت الرغبة في المخاطرة في سوق البنية التحتية 
األسترالية. ولم يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، إال أنه أصبح اآلن 

مسألة محورية، بخاصة منذ انتشار جائحة كورونا والتأثيرات 
التي نجمت عنها، وفي ظّل التغّيرات العالمية التي نشهدها فيما 
نتحّرر من التغييرات األولية التي سّببتها الجائحة. ويعتبر التوزيع 
الصحيح والعادل للمخاطر مسألة ذات أولوية بالنسبة إلى مؤدي 

هذه الفكرة وذلك عند التخطيط للمشاركة في أي مشروع مهم 
يتم تطويره حالًيا، وال شّك في أن هذه المسألة ستعّزز المشاريع 

المستقبلية، ال سيما أن أستراليا تدخل في موجة غير مسبوقة 
من أنشطة البناء وسيتعّين عليها تنفيد مشاريع ضخمة على 

مدى السنوات القليلة القادمة.

وال بّد من اإلشارة إلى أن مؤسسة السكك الحديدية األسترالية 
)ARTC( أدركت حقيقة هذا األمر واتبعت نهًجا تعاونًيا للمشاركة 

في السوق، مستعينة بنفوذنا في تطوير مشروع البنية التحتية 
الضخم “إنالند رايل”. وال يقوم هذا النهج على تشكيل تحالف، إال 

أنه يتماشى إلى حد كبير مع عنصر تبادل الدروس المستخلصة 
الذي يتم التطّرق إليه في هذا التقرير.

فنحن، في مؤسسة السكك الحديدية األسترالية، نبرم “شراكة 
تعاونية” مع مقاولينا والجهات الحكومية ذات الصلة واألطراف 

األخرى في مشروع “إنالند رايل”. وكّلي ثقة بأن نهج تبادل 
المعلومات والعمل بشكل تعاوني مع شركائنا في التسليم وإيجاد 

حلول مبكرة للمشكالت الكامنة في مثل هذا البرنامج المعقد 
والكبير ُيعتبر الطريقة 

األفضل لـ:
تعزيز االبتكار على مستوى نطاق العمل والمنهجية والحل   •

األمثل لمشاكل المشروع
تحسين المتطلبات الخاصة بتوفير الموارد )ال سيما بعد   •

جائحة كورونا بحيث ستكون الموارد شحيحة والمنافسة 
شرسة على الصعيدين المحلي والدولي(

تحسين عملية توزيع المخاطر التعاونية والقائمة على   •
الحلول وتحديد المخاوف والمطالبات المحتملة في وقت 

مبكر لتجنب تفاقم األمور وتنفيذ حلول تعاونية تعزز 
“االكتشاف المبكر للمشكلة”

توزيع المخاطر والمهام على األطراف التي ُتعتبر األنسب   •
إلدارتها والحّد من المطالبات والنزاعات وعمليات استرداد 

الخسائر  العدائية والمكلفة

 - ديفيد وات، رئيس القسم التجاري
“إنالند رايل” 
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“
”

 
العمل في أوقات عصيبة                            

“في حال أعاد التاريخ نفسه وحدث ما 
هو غير متوّقع، سوف يعجز اإلنسان عن 

التعلم من تجاربه.”
- جورج برنارد شو

منذ شهر مارس 2020، أحدثت جائحة كورونا ارتباًكا 
وفوضى انعكسا على حياة الناس وعلى أساليب العمل وعلى 

االقتصادات في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، تم إلغاء 
عدد من المشاريع وتمديد المهل الزمنية إلنجاز البعض 

اآلخر نتيجة للتعطيل الحاصل، في حين تأثرت مشاريع أخرى 
بالتغييرات التي طالت عملية التمويل. ومن المتوقع أن 

يواصل سوق البناء العالمي نمّوه الكبير وأن تقترب قيمته 
من 11.5 تريليون دوالر  في العام 2021. كذلك، من المرجح 
أن تؤدي التوترات المتزايدة نتيجة للتداعيات التي تخّلفها 

الجائحة على القطاع إلى المزيد من التعطيل وإلى ازدياد في 
عدد المطالبات والنزاعات.

وفي ظل حاالت عدم اليقين التي تؤثر على القطاع، كانت 
رؤية العمالء وهم يكّيفون أساليب عملهم ويعتمدون 

على التقنية لتجاوز هذه الفترة المضطربة أمًرا يدفع على 
التفاؤل. فقد اضطّر أصحاب العمل والمقاولون إلى تقييم 

التداعيات السيئة على المدى القصير. أّما اآلن، فعليهم 
النظر في التداعيات المترتبة على المدى الطويل والتي 
تؤثر على كل الجوانب المتعلقة بتسليم المشاريع في 

المستقبل.

ومع ذلك، فإن الصدمات الناتجة عن جائحة كورونا تزيد 
من الحاجة الملّحة لإلجابة على األسئلة المتعلقة بضعف 

اإلنتاجية، وهذه األسئلة هي 

ومع ذلك، فإن الصدمات الناتجة عن جائحة كورونا تزيد 
من الحاجة الملّحة لإلجابة على األسئلة المتعلقة بضعف 

اإلنتاجية، وهذه األسئلة هي:

لماذا يتم تسليم مشاريع البناء في وقت متأخر   •
وبتكلفة عالية جًدا؟

لماذا ال يمكن تحديد المخاطر ذات الصلة في وقت   •
مبكر والتخفيف من حدتها بشكل فّعال؟

لماذا يعتبر قطاع اإلنشاء أقل إنتاجية من   •
مجموعة من القطاعات األخرى، بما في ذلك 

قطاع التصنيع؟

ونحن نأمل أن تعّزز كل من هذه األسئلة وتقرير كروكس 
إنسايت 2021 مشاركة القطاع على نطاق أوسع وأن تدفع 

إلجراء مناقشة تتجاوز حدود تداعيات جائحة كورونا. 
كذلك، نأمل أن تساهم مشاركة هذه المعلومات في 
تعزيز المرونة واإلنتاجية وذلك على مستوى تسليم 

المشاريع الرأسمالية.

المالحظات واالتجاهات المتعلقة 
بالفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021

من بين مجموعة العناصر التي عصفت بقطاع الهندسة 
واإلنشاء بين عامي 2020 و2021، الحظنا أن بعضها أثّر على 

معظم المناطق وخّلف تداعيات عميقة:

جائحة كورونا )كوفيد–19( – خّلفت تداعيات   •
مباشرة أّدت إلى تعّطل حركة األشخاص والبضائع.

النقص في المهارات – قّلة المهارات المتاحة، ما   •
تسّبب بتوّقف المشاريع.

النقص في المواد الخام – ما أّدى إلى ارتفاع   •
األسعار وإلى تأّخر المشاريع.

اعتماد التقنيات والرقمنة – توافر مستويات   •
متفاوتة من االعتماد والتوحيد.

الدوافع السياسية – ضغوط لتسريع مشاريع   •
البنية التحتية وتغيير أولويات االستثمار 

الرأسمالي.

االستدامة والمخاوف المناخية – المتطلبات   •
التنظيمية المتزايدة باستمرار والتقلبات الجوية 

الشديدة.

جائحة كورونا )كوفيد–19(

نتيجة لجائحة كورونا، تعّطلت حركة األشخاص والبضائع 
داخل المناطق وفي ما بينها وتباطأت عملية إنتاج المواد 

والمنتجات وتغّيرت ظروف العمال وتم فرض قيود 
جديدة، كما أن إنتاجية القطاع تأثرت سلًبا. وفي هذا 

السياق، يواجه أصحاب العمل والمقاولون عمليات تأخير 
وتعطيل متزايدة على مستوى المشاريع وتجاوزات في 

التكاليف وانحراًفا عن تقديرات دراسة الجدوى.

التأثير: بما أن عملية تسليم المشاريع التي هي قيد 
التنفيذ أصبحت تستغرق وقًتا أطول، يرتفع عدد 

المطالبات وتتزايد تكاليف البناء الفعلية. وفي 46 
مشروًعا من المشاريع التي تم تحليلها لتقرير كروكس 

إنسايت 2021، اعُتبرت جائحة كورونا سبًبا رئيسًيا 
للمطالبات أو دافًعا أدى إلى وضع بنود جديدة تتعلق بالقوة 

القاهرة في العقود أو إلى إجراء تغيير في القانون، علًما 
أن هذه المشاريع توّزعت على 19 دولة. وقد تأثر أكثر 

من مشروع واحد من كل ستة مشاريع من تلك التي بدأ 
تنفيذها بعد انتشار الجائحة )%16(، مع اإلشارة إلى أن هذه 

المشاريع تمتد على عّدة سنوات، كما أن إجمالي قيمة 
إنفاقها الرأسمالي يتجاوز 151 مليار دوالر. أما متوسط 

التكاليف المطالب بها، فبلغ %26.7، في حين وصلت 
نسبة التمديدات الزمنية الُمطالب بها إلى %47.6 من 

متوسط الجدول الزمني. ونتوقع أن تستمر المطالبات 
والنزاعات الناتجة عن جائحة كورونا في عامي 2022 و2023 

ال سيما أن األطراف ستمتلك صورة واضحة عن التداعيات 
وستتمّكن من تحديدها بشكل كامل.

النقص في المهارات

خالل العقد الماضي، أصبح عدد من المؤسسات الدولية 
التي تقوم بتنفيذ مشاريع رأسمالية يعتمد على موظفين 

وعّمال كثيري التنقل. وقد شاع هذا االتجاه نظًرا إلى تدنّي 
تكاليف السفر وإلى وجود بيئات تشريعية تتيح حرية 

التنقل وإلى توسيع قنوات التوظيف والتوريد عبر القارات 
وفي ما بينها. ونتيجة للجائحة ولالختالفات الدولية في 

مستويات التلقيح ومتطلباته، تزايدت العقبات. وال ننسى 
ارتفاع الطلب أيًضا الذي سّلط الضوء على مشكلة ندرة 

الموارد البشرية، ال سيما في االقتصادات المتقدمة حيث 
يعجز قطاع الهندسة واإلنشاء عن استقطاب ما يكفي 

من الموارد البشرية الشابة لتجديد قوته العاملة التي 
أصبحت متقدمة في السن.

التأثير: مع تزايد الطلب على العمالة الماهرة ووجود 
منافسة في هذا اإلطار، تشهد معدالت األجور ازدياًدا غير 

اعتيادي في السوق. ويكشف تحليل كروكس 2021 أن أكثر 
من مشروع واحد من كل ثلثة مشاريع تعّطل نتيجة للنقص 

في الموارد البشرية على مدى السنوات األربعة التي تم فيها 
جمع البيانات. وفي اإلجمال، واجه 499 مشروًعا من أصل 

1,401  – والتي يبلغ إجمالي إنفاقها الرأسمالي 556 مليار دوالر 

– مطالبات تتعلق بالنقص في المهارات وبعوامل أخرى ذات 

صلة، مثل قلة الخبرة وسوء الصنعة. وتشّكل هذه المسألة 
تحدًيا بالنسبة إلى القطاع وهي ال تزال تؤثر على قدرته على 

تحقيق األداء األمثل. وبالنسبة إلى هذه المشاريع، أدت تبعات 
الفجوات الموجودة على مستوى القوى العاملة إلى تضّخم 

المبالغ المتنازع عليها لتصل إلى حوالي 95 مليون دوالر لكل 
مشروع، أي بزيادة بنسبة %47.8 عن تكاليف البناء المخطط 

لها.

النقص في المواد الخام

بهدف تعزيز الكفاءة والقضاء على الهدر، اعتمد عدد 
من المؤسسات مبادئ اإلنتاج منخفض التكاليف، مثل 

إدارة الجودة الشاملة والخدمات اللوجستية اآلنية 
والتي تعتمد عملياتها الناجحة على استخدام سالسل 

التوريد الدولية المعقدة. وال يستدعي أسلوب العمل هذا 
االستثمار في األنظمة الداعمة فحسب، بل يتطلب أيًضا 

التخطيط والجدولة المكثفين والوعي المفّصل بالمخاطر 
االستراتيجية. وخالل الفترة التي سبقت الجائحة، لم يكن 

احتمال حدوث مثل هذه الصدمة على مستوى االقتصاد 
العالمي ومنظومة المشاريع الرأسمالية وارًدا ولم يتم 
التطرق له في نماذج موّحدة أو في عقود بناء مخصصة.

التأثير: ارتفعت أسعار المواد وأسعار النقل، ولم يعد 
باإلمكان ضمان تلبية احتياجات المشاريع من المواد 

األساسية في الوقت المناسب. أما التأثيرات المترّتبة على 
تواريخ إنجاز المشاريع، فسيتم تحديدها في مجموعة 

البيانات الخاصة بكروكس إنسايت. وحتى شهر أغسطس 
2021، وهو الشهر الذي توّقفنا فيه عن جمع البيانات، الحظنا 

أن أكثر من مشروع واحد من كل 10 مشاريع )%11.3( تأثر  
بالتأخر الحاصل على مستوى تسليم المواد و / أو المعدات. إال 

أن هذا المعّدل اختلف بالنسبة إلى المشاريع التي تم إطلقها 
خلل فترة الجائحة. وبما أن تقرير كروكس إنسايت 2021 

يبّين أن األطراف طالبت بتمديد مهل إنجاز هذه المشاريع 
البالغ عددها 159 في 32 دولة بنسبة تفوق الـ%61 في المتوسط 
– على األقل جزئًيا بسبب تأخر وصول الموارد – يتزايد العبء 

على المشاريع الحالية نتيجة الضطراب سلسلة التوريد 
العالمية.
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التقنيات والرقمنة

أحد التأثيرات اإليجابية التي ترتّبت على أزمة كورونا 
كان تسريع تبّني االتصاالت والتقنيات الرقمية التي لم 
تساعد على تمكين العمل عن ُبعد وحسب، بل أتاحت 

إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب، 
وفي بعض الحاالت إلى مهارات متوافرة على المستوى 

العالمي. كذلك، حصدت النماذج الرقمية والطائرات 
المسّيرة والروبوتات والواقع االفتراضي / المعزز واألنظمة 

المتقدمة األخرى مؤيدين جدد وعرفت تطبيقات جديدة 
في قطاع ُيعتبر تقليدًيا ومحافًظا نسبًيا.

ومع ذلك، تجّلت معظم الفوائد التقنية في مجاالت اإلدارة 
والتخطيط والتصميم والنمذجة والخدمات المهنية. أما 
األجزاء األخرى من عملية البناء، فقد أّدت إلى إبطاء وتيرة 

تسليم المشاريع بسبب عوائق على مستوى الخدمات 
اللوجستية والمخزون والتسلسل والعمالة في الموقع. 

كذلك، غالًبا ما ال يكون استخدام نمذجة معلومات 
البناء شاماًل أو مفهوًما أو مدعوًما بشكل كاٍف لتحقيق 
إمكانيته الكاملة. ويعود سبب تدني اإلنتاجية في قطاع 

الهندسة واإلنشاء إلى بطء عملية تبّني التقنيات وإلى 
مقاومة التغيير بشكل كبير.

التأثير: بفضل األنظمة المتوافرة والرقمنة. أصبح 
باإلمكان إجراء المزيد من عمليات التخطيط للمشاريع 
وتصميمها وإدارتها وحتى مراقبتها عن ُبعد. ومع ذلك، 
ثّمة حاجة ملّحة للمزيد من االبتكار ولتطبيق التقنيات 

على مستوى القطاع بما في ذلك استخدام نمذجة 
معلومات البناء بطريقة أذكى وأوسع وأكثر تعاوًنا. وال 

شّك في أن تبعات هذا القصور الرقمي تؤثر بشكل كبير 
على التصاميم، على الرغم من أن األخطاء البشرية 

وعوامل أخرى تؤدي دوًرا أيًضا. ويكشف تقرير كروكس 
إنسايت أن التصاميم غير الصحيحة وغير المكتملة أدت 

إلى مطالبات على مستوى 537 مشروًعا – أي أكثر من 38% 
من إجمالي المشاريع.

ثّمة حاجة ملّحة للمزيد من االبتكار 
ولتطبيق التقنيات على مستوى القطاع بما 

في ذلك استخدام نمذجة معلومات البناء 
بطريقة أذكى وأوسع.  

العوامل السياسية

تعتبر مجموعة من الحكومات أن االستثمار في البنية 
التحتية وسيلة يمكن اعتمادها لتحفيز اقتصاداتها. 

فباإلضافة إلى الفوائد التي يتم تحقيقها على المدى 
القصير  وتحديًدا على مستوى النشاط التجاري والوظائف، 

ثمة مكاسب يمكن تحقيقها على المدى الطويل وهي 
تتعلق باالتصال وبإنتاجية األعمال وبالخدمات المجتمعية 

وبتدفقات اإليرادات وبمحافظ األصول واألداء البيئي 
المحّسن. ومع ذلك، تستدعي موجة المشاريع الكبيرة التي 

تدخل السوق إدارة دقيقة وتنفيًذا وتكامًلا مع التطورات 
األخرى إذا كان الهدف تحقيق القيمة مقابل المال. ويعد 
هذا المزيج الذي يجمع بين األنشطة المخطط لها جيًدا 

والمشاريع قيد التنفيذ والمنظمة بطريقة مناسبة – والتي 
يمكن االعتماد عليها من خالل سلسلة التوريد – ضرورًيا 

لضمان إمكانية تلبية الطلب من دون إرهاق القطاع أو 
التسبب بتضّخم على مستوى السوق.

التأثير: وافقت الحكومات على المشاريع وسعت إلى تسريع 
عملية التخطيط والتسليم أثناء الجائحة. ويعّد التخطيط 

االستراتيجي للمحافظ والمشاركة الحقيقية مع سلسلة 
التوريد أمرين ضروريين حتى يتمكن القطاع من االستعداد 

لتوفير القدرات واإلمكانيات اللزمة. وتجدر اإلشارة إلى أن 
الجداول الزمنية للمشاريع الرأسمالية تتأخر في حال عدم 

وضوح موعد تسليم الموارد، سواء كان ذلك بسبب عوامل 
اجتماعية وسياسية أو تنظيمية. وفي إطار أحدث تحليل 

تم إجراؤه في تقرير كروكس إنسايت، واجه أكثر من 50 
مشروًعا في 27 دولة تأخيرات لهذه األسباب وغيرها – علًما 
أن التمديدات الزمنية المطالب بها تتجاوز نسبة %79.3 من 

متوسط المدة المخطط لها.

االستدامة والمخاوف المناخية

من ألمانيا وبلجيكا إلى أستراليا، ومن أميركا الشمالية إلى 
الهند، أكدت الفيضانات المفاجئة وحرائق الغابات وغيرها من 

التقلبات المناخية الشديدة التحذيرات الصارخة والمتزايدة 
التي لطالما رفعها المجتمع العلمي الدولي. كذلك، ونتيجة 
الرتفاع أسعار النفط والغاز، تضطّر الشركات والمؤسسات 

على اختالف أنواعها إلى إعادة ضبط ميزانياتها واستخداماتها 
للطاقة. ويتزايد الضغط على كل من الحكومة والجهات 
التنظيمية للتدخل بهدف تعزيز االستدامة على مستوى 
جميع القطاعات، ومنها قطاع اإلنشاء والبيئة العمرانية.

التأثير: إن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي بدوره إلى ازدياد تكاليف 

إنتاج ونقل مواد البناء وإلى تضخم المدخلت والتكاليف 
التشغيلية. باإلضافة إلى ذلك، سوف تتعطل المزيد من 

المشاريع نتيجة للتقلبات المناخية الشديدة. بشكل 
عام، يمنع كل من أصحاب المشاريع والمقاولين وكذلك 

شروط العقد إمكانية حدوث هذه المخاطر المتزايدة. 
وفي مجموعة بيانات كروكس 2021، واجه واحد من كل 

أربعة مشاريع – أي أكثر من 350 مشروًعا - مطالبات 
كانت نتيجة للظروف المناخية المعاكسة باإلضافة إلى 

الظروف المادية الطارئة.

تغيير في النهج

تعتبر المشاريع الكبرى معقدة، وبالتالي يزداد احتمال 
نشوء المطالبات والنزاعات في هذا اإلطار. لذا، ال بّد من 

التعرف على مجموعة المخاطر وحاالت عدم اليقين 
وتقييمها وإدارتها في كل مرحلة من مراحل دورة حياة 

المشروع، بدًءا من أولى المراحل حتى البناء واالنتهاء 
والتسليم والتشغيل.

وترتبط عملية تسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد 
وضمن الميزانية والجودة المحددين بتوافر المجموعة 

المناسبة من القدرات واستخدامها في الوقت المناسب. 
وتزداد احتمالية النجاح عندما يعمل أصحاب المشاريع 
والمقاولون مًعا لخلق بيئة عمل يتم فيها االستفادة 

من المهارات والمقاولين من الباطن والتقنيات لصالح 
المشروع وجميع المعنيين. وُيعتبر استخدام إدارة 

العقود بشكل متواصل واستباقي من بين مجموعة 
األدوات المتاحة لجميع األطراف كجزء من اإلدارة الجيدة 

للمشروع، وهو يتيح إدارة المشكالت بشكل فّعال في 
حال وقوعها لتجنب احتمال تحّولها إلى نزاعات.

وفي حال وجدتم أن هذه الفكرة مثالية أو غير قابلة 
للتحقيق، فال بّد أن تحّثكم التداعيات التعطيلية التي 

قد تترتّب على التحديات الحقيقية الواردة أعاله – ونتائج 
تقرير كروكس إنسايت 2021 – على التفكير بجدية في 

أساليب بديلة.

التعاون لتعزيز اإلنتاجية

إّن المشاريع الكبرى فريدة من نوعها، وما من صيغة 
واحدة يمكنها أن تضمن تحّقق النتائج المرجوة. لذلك، 
يجب على أصحاب المشاريع اتباع نهج استراتيجي قائم 

على المخاطر عند التخطيط للمشاريع بهدف الحّد من 
حاالت عدم اليقين وإدارتها. وبدًءا من المراحل األولى 

للمشروع وصوًلا إلى مراحل التصميم والتوريد والبناء، 

ال بّد أن تعتمد عملية اتخاذ القرارات على بيانات موثوقة 
ودقيقة لتوجيه التقدم باتّجاه النتائج المرجوة.

وفي هذا السياق، يقّدر المنتدى االقتصادي العالمي أن ارتفاع 
إنتاجية قطاع اإلنشاء العالمي بنسبة %1 فقط يمكن أن 

يؤدي إلى وفورات تبلغ قيمتها 99 مليار دوالر سنوًيا.
ونحن نعتقد أن النهج التعاوني والقائم على النتائج يعّزز 

إنتاجية المشاريع )ويخّفض كميات من التكاليف المهدورة 
والوقت الضائع أكبر من تلك التي حددها تقرير كروكس(. 

وسوف يؤدي ذلك إلى تحّول في التركيز الجماعي نحو 
االكتشاف المبكر وتصحيح االختالفات. وسيتم تخصيص 

المخاطر – المتعلقة بنقص العمالة وبتأخر العرض 
وبتطوير اللوائح المرتبطة باالستدامة وبحدوث ظروف 

طارئة – بشكل معقول للطرف المناسب. فهذا التغيير 
األساسي ممكن. وما يشّجع على ذلك هو التحّول إلى آليات 

تسعير مرنة مع التركيز بشكل أكبر على التعاون والبرمجة 
والمراقبة – على غرار العناصر الموجودة في إطار العمل 

التعاقدي الخاص بالعقد الهندسي الجديد، على سبيل 
المثال.

إدارة السيولة وتحسينها

بشكل عام، يواجه قطاع اإلنشاء عدًدا أكبر نسبًيا من 
حاالت اإلعسار وذلك نتيجة لتدنّي التدفق النقدي عن 

مستوياته األمثل – مع العلم أن دورات تحصيل المال في 
قطاع اإلنشاء أطول من القطاعات األخرى – وللمخاطر 

التي تواجهها سلسلة التوريد. ونحن نتوّقع أن تستمر هذه 
المخاطر ومعدالت اإلفالس في االرتفاع. وفي حال تعاون 

أصحاب العمل والمقاولون إليجاد أساليب عمل تجارية 
مقبولة من الطرفين، من المفترض أن يساعد ذلك على 

تسريع عملية تسديد المدفوعات المرحلية وأن يمّهد 
الطريق لتسليم المشروع بنجاح.

وحيثما أمكن ذلك ومع مراعاة الشروط التعاقدية، ال بّد 
من إيجاد طرق لضمان تسديد أصحاب العمل المدفوعات 

في الوقت المحدد للمقاولين، وذلك بغية تجّنب عملية 
عرقلة التدفق النقدي. وفي حال كان الطرفان على 

استعداد لمناقشة التغييرات التي يمكن إجراؤها على عقود 
المشاريع الجديدة، قد يأخذان في االعتبار الخيارات التالية: 
تسديد المدفوعات بشكل فوري، و/أو تسديد المدفوعات 
بشكل مسبق و / أو زيادة وتيرة تسديد المدفوعات؛ إلغاء 

ضمانات األداء؛ تخفيف الشروط التعاقدية العقابية غير 
المبررة؛ ودفع التكاليف اإلضافية المعقولة التي تم تكّبدها 

نتيجة لجائحة كورونا.



58 57

ومن خالل مراقبة التدفق النقدي وتوّقعه بشكل فعال، 
قد تكتسب شركات البناء رؤية كاملة وواضحة حول 

التزاماتها. وفي هذا السياق، يمكن تدريب الموظفين، 
بمن فيهم المدراء في الخطوط األمامية، للتفاعل 

بشكل استباقي مع أصحاب العمل بغية الحفاظ على 
العالقات اإليجابية وضمان عملية التسديد الفورية. ومن 

شأن هذه الخطوة أن تساعد الشركات على تعزيز مكانتها 
المالية بموجب الشروط التعاقدية المحددة من دون 

المساومة على عالقاتها مع العمالء. ومن خالل تعزيز 
المكانة النقدية السليمة، يحمي المقاولون أنفسهم 
من االضطرابات غير المتوقعة ومن تكاليف سلسلة 

التوريد المتقلبة. وبهذه الطريقة، لن تكون العمليات 
أكثر مرونة وحسب، بل ستتاح أيًضا الفرصة الستثمار 

رأس المال العامل والمفرج عنه في األعمال والتقنيات 
والمواهب.

إدارة الموردين بشكل استباقي

من المرجح أن تكون الضائقة التجارية مشكلة متزايدة 
عبر سالسل التوريد. وفي هذا السياق، على الشركات 
أن تكون في حالة تأهب وأن ترصد عالمات الخطر وأن 

تراقب مقاوليها من الباطن ومورديها لتجّنب الفشل 
على مستوى المشاريع. ويبدو أن أصحاب المشاريع 

والمقاولين يسعون على حد سواء للحصول على ضمانات 
وكفاالت وسندات مناسبة من شركائهم في سلسلة 

التوريد. وقد الحظنا أيًضا أنه يتم فرض مستوى أعلى من 
العناية المالية الواجبة والتدقيق المالي في السوق للتحقق 

من الرفاه المالي للموردين.

ومن بين التدابير المعقولة األخرى التي يمكن اتخاذها 
إلدارة ميزانيات المشروع وحاالت الطوارئ نذكر:

التوصل إلى ميزانية “حية” وأساسية ومعتمدة   •
يتفق عليها جميع األطراف.

مواءمة إجراءات الضبط المركزية وعملية رفع   •
التقارير المتعلقة بمؤشرات األداء الرئيسية مع 

نموذج التسليم.

وضع نظام متين إلدارة المقاولين من الباطن   •
يبّين التوقعات واإلجراءات التي يجب اتّباعها 

لتصعيد المشكالت وحلها بشكل واضح.

تبادل سجالت واضحة بين جميع األطراف المعنية   •
لضمان امتالك صورة واضحة ومشتركة عن 

التقدم المحرز مقارنة مع الجدول الزمني والتكلفة 
والجودة.

إعداد خطط للطوارئ بهدف ضمان استمرارية   •
عملية التسليم في حال حدوث أي تعطيل على 

مستوى سلسلة التوريد. 

االستفادة من قوة البيانات
ا من أصحاب المشاريع والمشّغلين يتأثرون  الحظنا أن كّلً

بالتأثيرات التي تخّلفها البيانات  – أي جودتها ومدى 
توافرها واستخدامها – على أداء المشروع، سواء كان 
جيًدا أو ضعيًفا. وفي هذا السياق، ال بّد أن يقوم كل من 

أصحاب المشاريع وأصحاب العمل في القطاع في تسريع 
عملية جمع البيانات بصيغ مشتركة، وذلك بغية تسهيل 

عملية تحليلها واتخاذ اإلجراءات وفًقا لها. وبفضل 
هذا التحليل، يمكن تحديد فرص تحسين الكفاءات 

التشغيلية وتقليل الهدر. وقد تشمل المنافع األخرى 
توفير مرئيات حول كيفية تحسين أداء األصول واتخاذ 

القرارات المتعلقة باستبدال األصول، ال سيما أن األطراف 
ستمتلك صورة واضحة عن إجمالي تكلفة تشغيل 

األصول.

يتعّين على قادة القطاع إيجاد طرق لجمع وتخزين 
وتوليف مجموعات البيانات المتعلقة بالمشاريع والتي 

يتم توليدها يومًيا. ويكمن الهدف من هذه الخطوة 
في استخدام البيانات بغية تحسين ممارسات العمل، 

وبالتالي جودة البيانات التي تم جمعها وتحليلها، بحيث 
يتم ربط عملية جمع البيانات وتحليلها وعمليات 

المشروع في حلقة فعالة هدفها التحسين المستمر. 
إال أن هذه الخطوة لن تتحقق بسهولة. فلالستفادة من 

قوة البيانات بشكل كامل – وللتوّصل إلى التحسينات 
المرجّوة – ال بّد أواًل من فهم هذه البيانات. فمن شأن 

ذلك أن يحدد طبيعة البيانات التي يجب جمعها وتحليلها 
ثم اتخاذ اإلجراءات وفًقا لها بحيث يمكن إجراء تغييرات 
مهمة على األداء المرتبط بالتسليم. باإلضافة إلى ذلك، 

يمكن جمع البيانات التي قد ال تكون قيمتها واضحة بعد، 
إذ أنها قد تكون مهمة وضرورية لتحليل حاالت الفشل 

واعتماد التطبيقات التقنية المستقبلية.

من المعروف أن االستثمار الهادف في المجال الرقمي 
يعتبر تحّوًلا ذهنًيا كبيًرا ضمن القطاع، ال سيما عندما 

ال يكون من المتوقع تحقيق عائد سريع على االستثمار. 
ومع ذلك، ال بّد من اإلشارة إلى أن الرقمنة أصبحت تغّير 

المعادالت القائمة اليوم، ومن المتوقع أن تكتسب 
الجهات التي تسارع إلى تبّنيها ميزة تنافسية. فقد تبّين 

أن أولئك الذين يستفيدون من قوة تحليالت البيانات 
والتقنيات يتعاملون مع فترات الركود بشكل أفضل 

بكثير من أقرانهم ويتفوقون على المدى الطويل.

االستثمار في المواهب
من المرجح أن يتحسن عائد االستثمار في التقنيات بشكل كبير 

عندما يتم استخدامه من قبل أشخاص متمرسين في المجال 
ومدركين لديناميكيات قطاع الهندسة واإلنشاء. فهذا المزيج 

من المهارات والخبرات سيمّكن هؤالء المهنيين من اتخاذ 
إجراءات مدعومة بالبيانات والتقنيات المعتمدة حديًثا. ومع 

ذلك، يكافح القطاع الستقطاب هؤالء – فضًلا عن المهنيين 
الذين يتمتعون بمهارات والتجار على اختالف أدوارهم. وفي 

األسواق الناضجة على وجه الخصوص، ينضم عدد أقل من الناس 
إلى القوى العاملة ليحلوا محل مهنيي البناء الذين يصلون إلى 

سن التقاعد.

وتعتبر أزمة المواهب التي يواجهها القطاع تحدًيا منهجًيا 
وثقافًيا يفتقر إلى حل سريع، ال سيما أن هجرة المهنيين بين 

البلدان غير ممكنة أو مستدامة. لذا، تتطلب المسألة استجابة 
متعددة األوجه. فال بّد من توسيع نطاق المبادرات الجارية – بدًءا 

من التواصل مع تالميذ المدارس والشابات اللواتي يفكرن في 
الخيارات الوظيفية، وصوًلا إلى تنظيم المزيد من التدريبات 

المهنية التي من شأنها أن تستقطب األفراد الذين تركوا 
المدرسة والعاملين من ذوي الخبرة في قطاعات أخرى والذين 

يتمتعون بمؤهالت متنوعة، من المستوى الفني إلى مستوى 
الدراسات العليا. كذلك، سوف تساهم تدابير التحديث األخرى 

الواردة في هذا التقرير في التغيير الثقافي وفي إصالح الصورة التي 
يمكن أن يستفيد منها قطاع الهندسة واإلنشاء.

إّن اعتماد شروط أكثر عداًل وتقاسم المخاطر 
سوف يمّكنان المقاولين القادرين مادًيا من 

تعزيز االستثمار في األفراد.

باإلضافة إلى ذلك، إّن اعتماد شروط أكثر عدًلا وتقاسم المخاطر 
سوف يمّكنان المقاولين القادرين مادًيا من تعزيز االستثمار 

في األفراد. من جهة أخرى، سوف يساهم االستخدام المتزايد 
للبيانات والتقنيات في إعادة تشكيل األدوار الوظيفية ضمن 

مجموعة من التخصصات التي من شأنها أن تعزز جاذبية القطاع 
بالنسبة إلى جيل جديد من العمال يفتقر إلى المهارات. فالقطاع 

الذي ُيعتبر جزًءا من الحل المستدام للمشكالت التي تطرحها 
حالة الطوارئ المناخية سوف يوّفر للشباب وظائف ذات هدف.

ووفًقا لتقرير كروكس إنسايت 2021، يتم هدر مليارات الدوالرات 
كل عام من دون مبّرر ألسباب متكررة ومتوقعة ويمكن 

تجنبها. وال شّك أن المخاطر تتزايد في ظل حالة عدم اليقين 
التي سببتها أزمة كورونا وقوى السوق األخرى التي حددناها في ما 

سبق.
وعلى غرار تحليل كروكس، يمكن لهذه التغييرات العالمية التي 

نقترحها على مستوى النهج – وللتدابير العملية التي اقترحها 
استشاريونا لمواجهة التحديات في مناطقهم – أن تساعد على 

توجيه كافة عناصر بيئة المشاريع الرأسمالية التي تعمل في 
أوقات عصيبة.
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الدروس المستفادة – والمطّبقة

إن المالحظات والتوصيات التي يقّدمها هذا التقرير ترتكز إلى الخبرة العملية في التحقيق في 
المطالبات والنزاعات وحلها وتقديم المشورة بشأن كيفية إعداد المشاريع الرأسمالية لتحقيق 
النجاح. وتبّين المشاريع التالية كيف تم تطبيق المبادئ التي تطّرقنا إليها عملًيا لتحقيق أفضل 

النتائج الممكنة.

 

“سيدني ووتر”، برنامج تطوير البنية 
التحتية، أستراليا

تعاونت شركة “سيدني ووتر” مع شركة إتش كيه إيه 
لدعم عملية تصميم وتسليم نموذج التسليم التجاري 

الخاص بشراكتها المبتكرة “الشراكة من أجل النجاح” 
.)P4S(

وقد احتاج هذا النموذج الحائز على جوائز إلى أن يضمن 
نتائجه للعمالء وإلى تعزيز التعاون عبر سلسلة التوريد. 

وفي هذا اإلطار، ساعدنا العميل على تبني الدروس 
المستفادة من مشروع 13 التابع لمعهد المهندسين 

المدنيين في المملكة المتحدة وعلى تعزيز التعاون بينه 
.NEC4 وبين المقاول من خالل نموذج عقد

تمّثلت التحديات التي واجهناها في الحصول على الدعم 

لتبّني شكل جديد من العقود وتغيير الطريقة السائدة التي 
يتم اعتمادها لتوريد السلع والخدمات.

ولمواجهة هذه التحديات، قمنا بتصميم وتطوير وتنفيذ 
نموذج التسليم التجاري الجديد الخاص بـ”الشراكة من أجل 

النجاح” وتولّينا توجيه البرنامج، وقد اشتملت أعمالنا على 
عقد الشراكات وتحويل األعمال لتبّني ترتيبات عمل أكثر 

تعاوًنا.

وقد تم اختيار الشركاء اإلقليميين وإطالق نموذج 
التسليم الجديد والخاص بـ “الشراكة من أجل النجاح” في 

يوليو 2020
 

“ساوثرن باور جينيرايشن”، مشروع 
طاقة بالغاز الطبيعي، ماليزيا

تولّت شركة “ساوثرن باور جينيرايشن” )SPG( إنشاء 
هذه المحطة التي تبلغ طاقتها 1.44 جيجاوات، وهي 

مزودة بتقنيات طاقة متقدمة، بما في ذلك أول توربينات 
9HA.02 غازية من شركة “جنرال إلكتريك” في العالم، 

والتي تشتهر بكفاءتها العالية وبانبعاثات الكربون 
المنخفضة.

وفي هذا اإلطار، تعاقدت الشركة مع شركة إتش كيه 
إيه في وقت مبكر من دورة حياة هذا المشروع المعّقد 

لتقديم خبرتها االستشارية في إدارة عقد الهندسة 
والتوريد والبناء الممنوح التحاد شركات تايواني وفرنسي.

وقد تمحور عمل إتش كيه إيه على تسهيل عملية تجّنب 
المطالبات والنزاعات من خالل مراقبة المخاطر وإجراء 

مراجعات آنية للتقدم المحرز بهدف التخفيف من حاالت 
التأخير والتكاليف. وفي المراحل األولى من المشروع، 

تمت استشارة خبراء الهندسة الداخليين في إتش كيه 
إيه أيًضا للتحقيق في العناصر الفنية لألعمال التي أدت إلى 

مشكالت تعاقدية.

وخالل شهر مارس 2020، تغّير مسار عملنا إذ تم اإلبالغ 
عن أول حالة تأخير في البرنامج بعد انتشار جائحة كورونا 

وإصدار الحكومة الماليزية أوامر لضبط عملية التنقل. 
بعدها، بدأنا بالتحقيق في سلسلة من المطالبات بتكاليف 

إضافية وبتمديدات زمنية نتيجة للقوة القاهرة. وقد أظهر 
لنا التحليل الذي أجريناه أن المطالبات المقدمة عن التأخير 

والخسائر والنفقات ليست نتيجة مباشرة لحدث القوة 
القاهرة.

وفي هذا السياق، أّدت الخبرة التي تمتلكها إتش كيه إيه في 
إدارة العقود دوًرا أساسًيا في تحديد المشكالت في وقت 

مبكر وفي وضع تدابير تخفيفية. فقد حّلل خبراؤنا المطالبات 
فور ظهورها، والتي تمحورت حول المطالبة بتمديدات زمنية 

وبتكاليف إضافية وبفروقات وخسائر أخرى.
وتجدر اإلشارة إلى أن محطة الطاقة التي تبلغ تكلفتها 1.1 

مليار دوالر أميركي بدأت عملياتها التجارية بنجاح في يناير 
.2021
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مقاول نرويجي، تطوير خط سكك حديد 
مزدوج المسار، اسكندنافيا

هيئة الموانئ، بناء الجسور، أميركا 
الشمالية

تم تكليف عميلنا بتطوير مشروع سكك حديد شديد 
التعقيد يضم 22 كيلومتًرا من خط سكك حديد مزدوج 
المسار بين محطة أوسلو المركزية ومركز النقل العام 

في سكي. ويشمل المشروع إنشاء نفق لسكك الحديد 
يبلغ طوله 19 كلم والقيام بأعمال واسعة النطاق في 

محطة أوسلو المركزية وبناء محطة جديدة في سكي 
وإعادة تنظيم خط أوستفولد الحالي.

وقد تم إحراز تقّدم على مستوى المشروع، إال أن الحكومة 
الوطنية اتخذت في مارس 2020 تدابير صارمة للحد من 

انتشار جائحة كورونا. وقد أدى ذلك إلى تأخير سير األعمال 
وتعطيلها، األمر الذي انعكس سلًبا على أداء المقاولين 

وعلى سالسل التوريد المعنية. ونتيجة لذلك، دعت 
الحاجة إلى إجراء عملية مراجعة مستقلة لكيفية معالجة 

كل طرف للتداعيات المترتبة على هذه الظروف.

وفي هذا اإلطار، استعان كل من صاحب العمل والمقاول 
الرئيسي بشركة إتش كيه إيه لتقّدم رأًيا مستقًلا حول 

التأخير والتعطيل والمسائل الكمية المتعلقة بتأثير 
جائحة كورونا على الجدول الزمني للمشروع. وقد قام 

بهدف تحديث ميناء بحري مهم على الصعيد الوطني 
في الواليات المتحدة وضمان إمكانية وصوله إلى طريق 

سريع بين الواليات، كان ال بّد من إنشاء جسر جديد مؤلّف 
من ستة خطوط كجزء من برنامج رأسمالي تبلغ قيمته 

مليارات الدوالرات. 

ونتيجة لتعقيد المشروع من الناحية التعاقدية وللحاجة 
إلى هدم جسر قائم، تم تعيين شركة إتش كيه إيه إلجراء 

تقييم للجدول الزمني القانوني في الموقع ولتقديم 
المشورة بشأن تجنب المطالبات ولتقديم خدمات دعم 

ضوابط المشروع.

وقد عملنا عن كثب مع العميل لتقييم آلية معالجة 
المطالبات وتحليلها وكذلك تحليل الجدول الزمني 

والتكاليف وإجراء التقييم الجيوتقني ذي الصلة وتقييم 
استراتيجية النزاعات.

وبهدف تعزيز الممارسات التجارية، قمنا بتقييم إجراءات 
تسوية النزاعات الحالية المعتمدة على مستوى المشروع 

وبتحليل المتطلبات التعاقدية ذات الصلة وبتقديم 

فريق عملنا بجمع ومراجعة كل البيانات الحديثة والمتعلقة 
بتأّخر المشروع وبتعطيله وبالتكاليف اإلضافية. بعد ذلك، 
سّهلنا عملية تنظيم جلسات عمل مشتركة وافتراضية 

علًما أنها كانت عبارة عن مناقشات تعاونية كي يتفق 
الطرفان على كيفية معالجة هذه التحديات.

وقد ساعدت شركة إتش كيه إيه األطراف على تطوير 
وسيلة لتقليل مخاطر المشروع إلى أدنى حد ممكن 

وتوسطت بنجاح في اتفاقية تفاوضية لمعالجة تداعيات 
انتشار جائحة كورونا.

توصيات لتنفيذ عملية تسوية المنازعات بفعالية أكبر.
وتجدر اإلشارة إلى أن التوصيات والدعم المستمر الذي 

قّدمناه ساعدت على المضّي قدًما في هذا المشروع المهم 
والبارز وقّللت في الوقت نفسه من النزاعات المكلفة كما 

وحافظت على العالقات التعاونية بين فريق المشروع.

وبفضل هذا النهج التعاوني، تم افتتاح الجسر في العام 2020.
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شركة إنشاءات صينية، تطوير سكني، 
المملكة العربية السعودية

قام عميلنا، وهو شركة إنشاءات صينية 
من الدرجة األولى، بتشكيل اتحاد مع 

مقاول محلي بهدف بناء أكثر من 790 
فيال عالية الجودة في شرق المملكة 

العربية السعودية. إال أن هذا المقاول أعلن 
إفالسه خالل المشروع الممتّد على خمس 

سنوات.

وتعاونت شركة اإلنشاءات الصينية مع 
إتش كيه إيه كي تقّدم لها المشورة 

بشأن الموقف التعاقدي للعميل، كونه 
يتحمل كامل مسؤولية التسليم. وفي 
مرحلة الحقة، توّسع نطاق الدعم الذي 

قّدمناه ليشمل إجراء مراجعة استراتيجية 
للمشروع بأكمله وتقديم المشورة بشأن 

أفضل مسار إلكمال البرنامج.

ومن خالل العمل بشكل تعاوني مع 
العميل، قمنا بما يلي:

احتساب تكلفة البرنامج حتى   •
اكتماله، معتمدين على تقييمات 

األضرار التي لحقت بالعقارات 
المبنية جزئًيا وعلى متطلبات 

المواد والعمالة

إعادة تقييم الجدول الزمني   •
للمشروع، ووضع خطة تسليم 

متينة مّدتها 10 أشهر وتعميمها 
على جميع أصحاب المصلحة

مراجعة أداء المقاولين من الباطن   •
والتوّصل إلى نتيجة مفادها أنه 

ال بد من استبدال أكثر من 90% 
من المقاولين من الباطن البالغ 

عددهم 20 نتيجة للتقاعس. 
كذلك، تم اختيار موردين بديلين 

ضمن جداول زمنية ضّيقة كي ينجز 
كّل منهم حزمة واحدة تضم من 
20 إلى 25 فيال. وبعد أن تراوح عدد 

العّمال في الموقع بين 80 و90 ، 
ارتفع عدد القوى العاملة إلى حوالى 

2,200 خالل األشهر األربعة األولى 
من البرنامج المحّدث.

إدارة العقود والمطالبات   •
والنزاعات. فبصفتنا “مدير ضوابط 

المشروع المعتمد” لدى العميل، 
وضعنا خطط التسليم الخاصة 

بكل فيال وأشرفنا على أداء المقاول 
من الباطن مقارنة مع البرنامج. وفي 

ظل وجود ضوابط سليمة على مستوى 
المشروع، قمنا بإدارة المطالبات 

الالحقة التي تقّدم بها المقاولون من 
الباطن. وبما أن ثقافة الثقة المتبادلة 
أصبحت سائدة، تم التفاوض على هذه 

المطالبات ودًيا، وفي بعض الحاالت 
اإلعفاء من أعمال إضافية مقابل أسعار 

مخفضة.

وتجدر اإلشارة إلى أن المشروع شارف على 
االنتهاء، ما يؤكد على واقعية الجدول الزمني 

المعّدل وعلى قيمة إدارة العقود وضوابط 
المشروع التي وضعناها.
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كيفية استخدام كروكس                                                    

يقوم برنامجنا البحثي المتكامل بتقديم أدلة عملية 
على األسباب المؤكدة للمطالبات والنزاعات. إن الغرض 

من تقرير كروكس إنسايت هذا هو مشاركة هذه 
المعرفة –  ومرئيات استشاريينا – لمساعدة العمالء 

وأصحاب المصلحة اآلخرين في القطاع على تحسين نتائج 
مشاريعهم.

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم ذكر تقارير كروكس إنسايت 
السابقة في حلقات النقاش والندوات عبر اإلنترنت 

والمحاضرات والمقابالت والمقاالت المنشورة في جميع 
أنحاء العالم.

كذلك، بإمكان أصحاب العمل والمقاولين ومقدمي 
خدمات التأمين والمصممين والموردين والممولين 

والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة االستفادة 
من التحليل المعّمق لتقرير كروكس. فالنتائج عالية 

المستوى التي توّصل إليها هذا التقرير تستند إلى عملية 
تحليل للمطالبات والنزاعات المتعلقة بمشاريع 

الهندسة واإلنشاء في جميع أنحاء العالم، علًما أن هذا 
التحليل هو األكثر شموًلا وهو قائم على الحقائق.

ويتم استخالص مرئيات جديدة من التحليل المخصص 
تساعد العمالء على تشكيل االستراتيجية وعلى تحديد 

األولويات على مستوى التخطيط والتوريد وضوابط 
المشروع والحوكمة.

ويمكن أن يجيب تقرير كروكس على مجموعة من 
األسئلة التي يطرحها العمالء – مثل كيفية اختالف نتائج 

المشروع وفًقا لنوع العقد؛ أو نسبة النزاعات التي تمت 
تسويتها في مناطق معّينة؛ أو القيم النموذجية السائدة في 

الخالفات التي تطرأ على مستوى أنواع مختلفة من مشاريع 
الطاقة المتجددة أو األحفورية؛ أو فترة التمديدات الزمنية 

المطلوبة في مشاريع البنية التحتية حسب المنطقة.

فهذه المعلومات يمكن أن تساعد العمالء على:

إجراء مقارنة معيارية لألداء الراهن.   •

تحليل مخاطر المشروع بشكل أدق والحّد منها.    •

قياس المخاطر في األسواق الجديدة المستهدفة.  •

إعادة معايرة المخاطر على مستوى الشركة، أو حسب   •
المنطقة أو القطاع.

تحسين عملية صنع القرارات التجارية.  •

مقارنة خيارات التوريد.  •

تقييم أساليب تسوية النزاعات.  •

وبفضل لوحة واجهة كروكس التفاعلية ومحللي البيانات، 
يمكن تطبيق أبحاثنا هذه بشكل مستمّر.

1- استعراض لجنة اإلدارة العامة والشؤون الدستورية بمجلس العموم كيفية إدارة الحكومة للمشاريع الكبرى

نشّجع الجهات المعنية بالقطاع والهيئات 
المهنية على نشر الدروس التي توّصل 
إليها تقرير كروكس على نطاق واسع. 

فبإمكان الحكومات تطبيقها على مستوى 
التشريعات والسياسات والممارسات – كما 

هو مقترح في المملكة المتحدة، وحيث 
استشهد تحقيق برلماني في إدارة مشاريع 

الدولة الكبرى بالنتائج التي توّصل إليها 
تقرير كروكس إنسايت 2018. 1 
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منهجية كروكس                                                    

لمحة عامة

يعرض تقرير كروكس إنسايت 2021 النتائج عالية 
المستوى التي تم التوّصل إليها من تحليلنا للمطالبات 

والنزاعات على مستوى أكثر من 1,400 مشروع في 94 
دولة من حول العالم من يناير 2017 وحتى أغسطس 2021.

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

نتيجة لجائحة كورونا وللتداعيات المحتملة التي قد 
تخّلفها على المستوى االقتصادي الكلي والجزئي، قررت 

شركة إتش كيه إيه فصل المشاريع التي تم إطالقها 
خالل فترة انتشار الجائحة عن تلك التي تم إطالقها في 

وقت سابق. لذلك، لم يجمع تقرير العام 2020 سوى 
البيانات المتعلقة بالمشاريع التي كانت قيد التنفيذ حتى 
شهر فبراير 2020. أما البيانات التي تم جمعها هذا العام، 

فتمحورت حول كل المشاريع التي كانت قيد اإلنشاء أو 
التي قد بدأت في فبراير 2020 أو بعده وحتى أغسطس 

2021. وبالتالي، قام تقرير العام 2021 بدراسة المشاريع 

التي تزامنت مع جائحة كورونا فقط وتحليلها مقارنة 
بمجموعة البيانات الخاصة بأعوام 2018 و 2019 و 2020 

والتي لم تتأثر بجائحة كورونا.

ما هي األسباب الرئيسية للمطالبات 
والنزاعات؟

كما ورد في تقريري كروكس لعامي 2018 و 2019، نحن 
نعمل على تحسين أسباب المطالبات والنزاعات بشكل 

مستمر لتفادي الذاتية وتحسين الموثوقية. وفي 
العام 2019، قارن فريق كروكس تصنيف األسباب مع 

57 منشوًرا أكاديمًيا استعرضها األقران ومع تقارير من 

القطاع وغيرها من المصادر المتاحة على مستوى العالم. 
ونتيجة لذلك، توّصل فريقنا إلى قائمة تضّم 1750 سبًبا 

للمطالبات والنزاعات في قطاع الهندسة واإلنشاء.
ومن خالل التحليل المفّصل وتحديد االتجاهات 

واالختالفات في المصطلحات، تمكنا من ترشيد هذه 
األسباب ليصبح عددها 50 سبًبا للمطالبات أو النزاعات. 

بعدها، قامت لجنة المراجعة التي تضم خبراء من شركة 

إتش كيه إيه بمراجعة هذه القائمة الختبار هذه العناصر 
التي كان معظمها نظرًيا مقارنة مع خبرتهم العملية التي 

اكتسبوها من العمل على مشاريع حية. ونتيجة لذلك، 
توّصلت اللجنة إلى وضع قائمة مصقولة رتّبت فيها األسباب 

وفًقا لتكرارها، فحّددت بالتالي األسباب الـ30 األكثر شيوًعا 
للمطالبات و النزاعات.

بعدها، تمت مشاركة القائمة على نطاق أوسع مع خبراء 
شركة إتش كيه إيه الذين ينتمون إلى جميع التخصصات 

والمناطق للتأكد من أن األسباب المستخدمة في استبياننا 
شاملة وتمثل النزاعات والمشاريع الشائعة على مستوى 

القطاع. ونتيجة لهذه الخطوة، تم إجراء المزيد من 
التحسينات خالل العام 2020، فعلى سبيل المثال، أضيفت 

ثالثة أسباب تشمل المطالبات والنزاعات المتعلقة على وجه 
التحديد بجائحة كورونا، قبل االتفاق بشكل نهائي على قائمة 
األسباب الرئيسية التي سترد في االستبيان المخصص لتقرير 

هذا العام.

تحليل النتائج وتقييمها

مع ازدياد عدد المشاريع التي تم تحليلها، قمنا بفصل 
قارة أفريقيا عن الشرق األوسط وقارة أوقيانوسيا عن 

آسيا، وبذلك وصل عدد المناطق إلى ستة. وقد تم تقديم 
النتائج بما فيها األسباب الرئيسية للمطالبات والنزاعات 

في كل منطقة إلى المساهمين في تقرير إتش كيه إيه 
كروكس لمراجعتها. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اختيار الخبراء 

واالستشاريين والمستشارين من جميع التخصصات ومن 
مكاتب شركة إتش كيه إيه المتواجدة في كل أنحاء العالم 

لتقديم مرئيات ووجهات نظر مرتبطة بالقطاع بناًء على 
معرفتهم وخبرتهم.

إذا أردتم معرفة المزيد عن المنهجية التي اعتمدناها إلعداد 
تقاريرنا، يرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني

CRUX@hka.com 
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يقوم برنامج كروكس البحثي المتكامل الخاص 
بشركة إتش كيه إيه بإعداد بنك فريد من المعرفة 

المتعلقة بأسباب المطالبات والنزاعات الخاصة 
بالمشاريع الرأسمالية الكبرى في جميع أنحاء العالم. 

وُيعتبر هذا البنك مورًدا قّيًما ومحتمًلا لصناع القرار 
– بدًءا من أصحاب المشاريع والممولين وشركات 

التأمين والمستشارين القانونيين وصوًلا إلى المقاولين 
والموّردين – وجميع أطراف المعنية بعقود الهندسة 

واإلنشاء.
تتيح لكم لوحة واجهة كروكس التفاعلية استكشاف 

مجموعة البيانات هذه والمرتبطة بأكثر من 1,400 
مشروع تتجاوز قيمتها اإلجمالية 2 تريليون دوالر. 

كذلك، يمكنكم مراجعة األسباب الرئيسية للمطالبات 
والنزاعات في منطقتكم األساسية ومنطقتكم الفرعية 

www.hka.com/crux-interactive-dashboard

 
لوحة واجهة كروكس التفاعلية         

والقطاع األساسي أو القطاع الفرعي. ويمكنكم أيًضا مقارنة 
أنماط األسباب عبر المناطق والقطاعات. كذلك، تتيح لكم 

لوحة العام 2021 تحديد نطاق البيانات التي تحتاجون إليها 
لتحليلكم وذلك عن طريق تحديد تاريخ بدء عملية البناء 

وتاريخ االنتهاء.
نحثكم على المشاركة واالطالع على نتائج برنامج كروكس 

البحثي كي تستفيدوا من الدروس التي يمكن استخالصها 
من هذه البيانات ومن التحليل الذي أجريناه لتوجيه عملية 

التخطيط والتوريد وضوابط مشاريعكم وحوكمتها. 
وسيقوم فريق كروكس بالتعمق أكثر في مجموعة 

البيانات وبمشاركة مرئيات جديدة من خالل وسائل اإلعالم 
المختلفة. ال تترددوا في التواصل مع أحد أعضاء فريق 

كروكس إذا كنتم مهتمين بالتعاون معنا.

امسحوا رمز االستجابة السريعة أو زوروا موقع

http://www.hka.com/crux-interactive-dashboard
https://www.hka.com/crux-insight-variables/
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إتش كيه إيه هي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال 
التخفيف من حدة المخاطر وتسوية النزاعات. ونحن 

نعتمد على خبرتنا متعددة التخصصات لتقديم مجموعة 
شاملة من الخبرات والخدمات المتعلقة بالمطالبات 

والخدمات االستشارية لقطاع المشاريع الرأسمالية 
والبنية التحتية.

كذلك، نقدم أيًضا خدمات المحاسبة الجنائية واألضرار 
التجارية لجميع أنواع العقود، بما في ذلك النزاعات 

التجارية وتلك المتعلقة بمعاهدات االستثمار.

ويعد األمن السيبراني والخصوصية مجاًلا إضافًيا تتخصص 
فيه شركة إتش كيه إيه. فنحن نحمي األنظمة والبيانات 
الهامة ونساعد عمالءنا على االمتثال للمعايير القانونية 

والتعاقدية وندّرب فرق تقنية المعلومات الخاصة بهم.

كذلك، نحن متخصصين في عقود الحكومة الفيدرالية 
األميركية. فاستشاريو شركة إتش كيه إيه يقّدمون 

الدعم للمقاولين والموّردين العاملين في هذه البيئة 
التجارية والتنظيمية المعقدة.

تمتلك شركة إتش كيه إيه سجاًل حافًلا بالخدمات 
الممتازة واإلنجازات المهمة لمواجهة تحديات اليوم. 
وبصفتنا استشاريين وخبراء ومستشارين مستقلين 

موثوقين، نساعد عمالءنا على إدارة النزاعات والمخاطر 
وحاالت عدم اليقين بشأن العقود المعقدة والمشاريع 

الصعبة.

نحن نتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية 
والمقاولين والشركات القانونية ومقدمي الخدمات 

المهنية اآلخرين، وكذلك أصحاب المشاريع والمشغلين 
والمؤسسات المالية وشركات التأمين. ونحن نتيح 

للعمالء إمكانية الوصول إلى القادة واألفراد المتخصصين 

 
نبذة عن شركة إتش كيه إيه                  

نحن نساعد عملءنا على تجاوز التعقيدات 
التي تتم مواجهتها على مستوى النطاق 

ونقاط التفاعل المتعددة والتقنيات 
الجديدة.

في إيجاد حلول لمشاكل المشاريع من خالل العمل التعاوني 
والتفكير المبتكر، ما يضمن لعمالئنا أفضل النتائج الممكنة 

على الدوام.

وفي الوقت الراهن، تمتلك شركة إتش كيه إيه أكثر من 
500 شاهد خبير وما يزيد عن 500 مستشاًرا واستشارًيا – 

عبر أكثر من 40 مكتًبا في 15 دولة – يمتلكون المهارات 
والخبرة الالزمة للتعامل مع أكثر المشكالت تعقيًدا. ويتمتع 

موظفونا بخبرة مباشرة وواسعة تغطي جميع القطاعات 
الرئيسية والمشاريع الكبرى األكثر تعقيًدا في العالم، فضًلا 

عن سجل حافل بالنتائج الناجحة.

وتضّم محفظة إتش كيه إيه العالمية بعًضا من أكبر وأعرق 
اللجان في العالم عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما 

في ذلك اإلنشاء والصناعة والتصنيع والنفط والغاز والطاقة 
والمرافق والبنية التحتية الخاصة بالنقل والتقنية والخدمات 
المالية والعقود الحكومية والمؤسسات غير الهادفة للربح.

إن تحقيق نتائج ناجحة وعادلة هو شغفنا، لذلك دائًما ما 
نسعى إلى تقديم المشورة المحايدة فضًلا عن مرئيات 

الخبراء. نحن فخورون ألننا نحدث فرًقا يعود بالفائدة على 
العمالء ومشاريعهم وعلى قطاعنا ومجتمعنا بشكل عام.
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المساهمون في تقارير كروس                  

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. قّدم هؤالء الخبراء مرئياتهم ووجهات نظرهم اإلقليمية 
التي اكتسبوها من خبرتهم المباشرة في العمل على مجموعة من أكبر 

مشاريع الهندسة واإلنشاء وأكثرها تعقيًدا في العالم.

حسام غاويش 
شريك

husamgawish@hka.com

نيام نيشروانين  
مساعدة مدير تنفيذي 

nihamhnichroinin@hka.com

دان فينبلوم   
شريك 

danfeinblum@hka.com

كارين فولير    
مديرة تنفيذية  

carynfuller@hka.com

دانييل كوون     
شريك  

danielkwon@hka.com

داوسون جينر 
مدير تنفيذي 

dawsonjenner@hka.com

سيكاي نيامبو  
مساعدة مدير تنفيذي  

sekainyambo@hka.com

جاريد ويلكينسون  
استشاري أول   

jaredwilkinson@hka.com

إدوارد بون      
مدير تنفيذي   

edwardpoon@hka.com

ماكس بنز       
مساعد مدير تنفيذي    

maximillianbenz@hka.com

بيروديا لويير 
استشارية أولى 

pirodjalawyer@hka.com

شاميال نيالخادان 
شريكة، رئيسة قسم 

العمليات في ماليزيا 
وسنغافورة  

shamilaneelakandan@hka.com

باو زينغ 
شريك   

baoqiangzheng@hka.com

بول كاشيولي 
مدير تنفيذي    

paulcacchioli@hka.com

نيكوال كالي 
 رئيسة 

nicolacaley@hka.com

هيلين كولي  
مديرة فنية  

helencollie@hka.com

كولين جونسون 
شريك   

colinjohnson@hka.com

شارل ويلسونكروفت  
شريك   

charleswilsoncroft@hka.com

هارون نيازي
 شريك، رئيس فرع 

الشرق األوسط
haroonniazi@hka.com

إيرينا أكولينكا 
 استشارية أولى    

irynaakulenka@hka.com

كولن راسل 
 مدير تنفيذي    

collinrussell@hka.com

جايسون ويلير 
 مدير تنفيذي     

jasonweller@hka.com

كارل شولير 
 مدير تنفيذي     

carlchouer@hka.com

نيكوليت كامبو  
 استشارية أولى      

nicolettecumbo@hka.com

ديفيد هارديمان   
 شريك      

davidhardiman@hka.com

كوروش كايفاني    
 رئيس      

kouroshkayvani@hka.com

كيلفين إن جي     
 مدير تنفيذي       

kelvinng@hka.com
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فريق إتش كيه إيه كروكس                   

تشكر شركة إتش كيه إيه ريني بورهان )شريك، رئيس تنفيذي(، 
وتوبي هانت )شريك وراعي لتقرير كروكس( وجيفري بادمان )شريك( 
والمساهمين في تقرير كروكس على المراجعات التي قاموا بها وعلى 

التوجيهات التي قدموها طوال فترة إعداد هذا التقرير.

جاستن أكستن 
مدير البرامج الرقمية

جوزفين غوكيان 
رئيسة التسويق العالمية

يوجين سيلك 
سيلك آند كو، قسم االستشارات 

التحريرية

آيان دافيس 
محلل بيانات

حفصة إمام هشمت مير 
مصممة غرافيكية عالمية

هاري كوليدج 
رئيس 

كاثرين هييبكو 
ر باحثة في مراكز المعرفة ئيس 

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

حقوق النشر.

 حقوق النشر © 2021 إتش كيه إيه العالمية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

https://www.facebook.com/HKAGlobal
https://www.linkedin.com/company/11118657/admin/
https://twitter.com/HKAGlobal


CRUX@HKA.COM

 كروكس إنسايت 

تبسيط
 التعقيدات.

https://www.hka.com/
mailto:CRUX%40HKA.COM?subject=

