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دساسح حاىح ٍششٗع قطش " " ٍاتِٞ اىْظشٝح ٗاىرطثٞق" َّزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء أشْاء دٗسج حٞاج اىَثْٚ 

" ٍ٘ه  
 

 سشا تذٝش ػثذاىحَٞذ اىسنشٛ ٗ خ٘سشٞذ خاىذ
 األص٘ش عبِؼخ – إٌٙذسخ و١ٍخ -  لسُ اٌؼّبسح

 

ABSTRACT 
The information technology has a great impact on all fields, especially the architectural field, 
which explains the importance of information through the good collection of information and the 
accuracy of their details increase their importance and thus increase the ability to employ them. 
For example, modeling the structural information of the building, we get the technology that 
enables the creation and management of the building data through the work of a three-
dimensional model The structure of the building is characterized by building specifications and 
data. The aim of the research is to clarify that modeling is a technique that can be employed 
during the building life cycle starting with the development of design proposals, (BIM-BAM-
BOOM). The research first presents the definition of building information modeling in general, 
and then clarifies the stages of building information modeling through the development of 
modeling ideas and design modeling, then implementation modeling and prototyping models, 
The application of information modeling is generally studied and then studied how to use this 
technique to model the phases of the project by dividing the life cycle of the building into three 
main stages: the design, represented by the BIM phase, the building information model (BIM), 
and the BAM (Building Assembly Model - BAM) ) Then he passed Operation Mode and 
Building Management The Building Optimized Operations Model (BOOM) 
 
 Although many users believe that the benefits of these systems are limited to employ them in the 
design phase often, they are used by various specialists in the field of construction and 
engineering construction. The research deals with the definition of each stage and timing and 
programs used and barriers to the application with the presentation of the benefit of the project 
The modeling of this stage was followed by the presentation of a case study for the "Mall Qatar" 
project where modeling was used in the stages of its construction. The design, implementation, 
operation and demonstration of the positive use of building information modeling on the building 
and all project managers to save effort, Project to save the search results. 

 

:- ٍيخص اىثحس 

ِّب ٠ٛػؼ أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛخ ِٓ خالي ’إْ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد وج١ش األصش ػٍٟ ع١ّغ اٌّغبالد ٚثخبطخ اٌّغبي اٌّؼّبسٞ 

اٌزغ١ّغ اٌغ١ذ ٌٍّؼٍِٛخ ٚدلخ رفبط١ٍٙب رض٠ذ أ١ّ٘زٙب ٚثبٌزبٌٟ رض٠ذ اٌمذسح ػٍٟ رٛظ١فٙب  فّضال ّٔزعخ  اٌّؼٍِٛبد اٌجٕبئ١خ ٌٍّجٕٟ 

ٔؾظً ػٍٟ اٌزم١ٕخ اٌزٟ رفٝ ثإٔشبء ٚإداسح ث١بٔبد اٌّجٕٟ ِٓ خالي ػًّ ّٔٛرط صالصٟ االثؼبد ٌٍّجٕٟ ٠ؾًّ ِٛاطفبد ٚث١بٔبد 

اٌّجٕٟ ٠ٚٙذف اٌجؾش اٌٟ رٛػ١ؼ أْ إٌّزعخ  رم١ٕخ ٠ّىٓ رٛظ١فٙب خالي دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٟ إثزذاءا ِٓ ٚػغ اٌّمزشؽبد 

 – BIM - BAMاٌزظ١ّ١ّخ ٚأصٕبء رٕف١زٖ ٚؽزٟ رشغ١ٍٗ ف١ّب ٠ؼشف ثّٕزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء ػٍٟ ِذاس ِشاؽً اٌّششٚع 

BOOM ) )   ِٓ ٟٕؽ١ش ٠سزؼشع اٌجؾش أٚال رؼش٠ف ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء ػِّٛب ،صُ رٛػ١ؼ ِشاؽً ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌّج



 

 
" دساسخ ؽبٌخ ِششٚع لطش ِٛي  " " ِبث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك" ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء أصٕبء دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٝ 

 

خالي ٚػغ ّٔبرط ٚػغ االفىبس ّٚٔزعخ اٌزظ١ُّ ،صُ ّٔزعخ اٌزٕف١ز ٚإٌّبرط اٌخبطخ ثّشؽٍخ اٌزفبط١ً ،ّٚٔبرط سسِٛبد 

اٌزشغ١ً صُ ّٔبرط اٌزؾ١ًٍ ِغ رٛػ١ؼ اٌفبئذح ِٓ رطج١ك ّٔزعخ ِؼٍِٛبد ػِّٛب صُ دساسخ و١ف١خ رٛظ١ف ٘زٖ اٌزم١ٕخ ٌّٕزعخ 

ّٔٛرط   BIMِشاؽً اٌّششٚع ِٓ خالي رمس١ُ دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٟ اٌٟ صالس ِشاؽً سئ١س١خ ٟ٘ اٌزظ١ُّ ٚرّضٍٙب اٌّشؽٍخ 

 ّٔٛرط )BAMصُ ِشؽٍخ اٌزٕف١ز ٚاٌزغ١ّغ ث١ٓ اٌزخظظبد  ،  Building Information Model – BIMِؼٍِٛبد اٌّجٕٝ

 اٌّضبٌٟ اٌزشغ١ً ّٔٛرطصُ ِشؽٍخ اٌزشغ١ً ٚاداسح اٌّجٕٟ    ،(Building Assembly Model – BAMاٌّجٕٝ رغ١ّغ

ٚثبٌشغُ ِٓ إػزمبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّسزخذ١ِٓ أْ  فٛائذ ، ( Building Optimized Operations Model – BOOM)ٌٍّجٕٝ

٘زٖ إٌظُ رمزظش ػٍٟ رٛظ١فٙب فٟ ؽٛس اٌزظ١ُّ غبٌجب ،فإٔٙب رسزخذَ ِٓ لجً ِخزٍف االخزظبط١ٓ فٟ ؽمً اٌجٕبء ٚاالٔشبء 

إٌٙذسٟ فزٕبٚي اٌجؾش رش٠ف وً ِشؽٍخ ٚرٛل١زٙب ٚاٌجشاِظ اٌّسزخذِخ ف١ٙب ٚاٌؾٛاعض اٌزٟ رؾٛي دْٚ رطج١مٙب ِغ ػشع ٌٍفبئذح 

ؽ١ش رُ اسزؼبٔخ ثبٌّٕزعخ فٟ (ِٛي لطش )اٌزٟ رؼٛد ػٍٟ اٌّششٚع ِٓ ّٔزعخ ٘زٖ اٌّشؽٍخ صُ ػشع دساسخ ؽبٌخ ٌّششٚع 

ِشاؽً إٔشبءٖ رظ١ُّ ٚرٕف١ز ٚرشغ١ً ٚث١بْ ِذٞ إ٠غبث١خ رٛظ١ف ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء ػٍٟ اٌّجٕٟ ٚػٍٟ ع١ّغ اٌمبئ١ّٓ ػٍٟ 

. اٌّششٚع ِٓ رٛف١ش اٌغٙذ ٚاٌزىٍفخ ٚرؾم١ك اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍّششٚع ٌٕخٍض اٌٟ ٔزبئظ اٌجؾش 

 

 ٍؼ٘قاخ إّشاء اىَشاسٝغ–  (BIM-BAM-BOOM)– َّزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء : اىنيَاخ اىذاىح 

ٍقذٍح 

 رسبسع ا٠مبع فبْ رؼٍّٕب ٚوّب اٌشل١ّخ ثبٌزم١ٕبد أوضش ِشرجطخ اٌجٕبء طٕبػخ رطٛس فؤطجؾذ ِخزٍفخ لٛاػذ ٌٗ اٌؼظش ٘زا إْ

 ظٙٛس ٠ؼٕٟ اٌّششٚع ٌّؼٍِٛبد اٌزمٕٟ فبٌزٛظ١ف اٌزسبسع ٘زا إصشاء دٚس فٟ اٌّؼٍِٛبد ٌٚزىٌٛٛع١ب عذا سش٠غ اٌشل١ّخ اٌزم١ٕخ

 .اٌجٕبء ِؼٍِٛبد ّٔزعخ ِبرمذِٗ ٚ٘ٛ سلّٟ ثشىً ػٕبطشٖ ع١ّغ ثٛػٛػ ٠ّزبص ٚاٌزٕف١ز٠خ اٌزظ١ّ١ّخ اٌألثؼبد ِؼشف ِٕزظ

 

 

اىَشنيح اىثحصٞح  

ػًّ ّٔٛرط صالصٟ األثؼبد ٠زؼّٓ ِؼٍِٛبد اٌزظ١ُّ )اٌّفَٙٛ اٌسبئذ ٌزم١ٕخ إٌّزعخ ٘ٝ ػ١ٍّخ  ّٔزعخ اٌّشؽٍخ اٌزظ١ّ١ّخ فمؾ 

ٌٚىٓ ً٘ ػ١ٍّخ إٌّزعخ ِٓ اٌّّىٓ رطج١مٙب ػٍٟ ع١ّغ ِشاؽً اٌّششٚع ِٓ رظ١ُّ ٚرٕف١ز (٠ٚؾًّ ِٛاطفبد ٘زا إٌّٛرط 

ٚرشغ١ً  ؟ ِٚب ٟ٘ اٌفٛائذ؟ 

 

اىفشضٞح اىثحصٞح  

٠ّىٓ رٛظ١ف ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء ػٍٟ ع١ّغ ِشاؽً اٌّششٚع ِّب ٠ؼًّ ػٍٟ رؾس١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌجٕبئ١خ ٚرٛف١ش اٌٛلذ ٚثبٌزبٌٝ 

   .اٌزىٍفخ ٌزفبدٞ ِخبؽش ِٚؼٛلبد اٌزٟ رزؼشع ٌٙب اٌّشبس٠غ

 

إٔذاف اىثحس  .

  رٛػ١ؼ ِفَٙٛ ّٔزعخ وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً أشبء اٌّششٚع  ِٚبٟ٘ االدٚاد اٌجشِغ١خ اٌّسزخذِخ ٚو١ف١خ االسزفبدح ِٕٙب 

  ث١بْ اْ إٌّزعخ اطجؾذ أداح ِٓ ادٚاد رٕف١ز اٌّششٚػبد ِّب ٠مًٍ  اٌّؼٛلبد اٌزٟ لذ ٠زؼشع ٌٙب اٌّششٚع. 

 رٛػ١ؼ دٚس إٌّزعخ فٟ رؾس١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌجٕبئ١خ ٌزٛفش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚاٌزىٍفخ. 

 

َّزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء - 1

ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء ٟ٘ اٌزم١ٕخ اٌزٟ رفٟ ثإٔشبء ٚإداسح ث١بٔبد اٌّجٕٝ خالي دٚسح ؽ١برخ ،اثزــــذاءا ِٓ ٚػغ اٌّمزشؽبد 

. اٌزظ١ّ١ّخ ٌخ ٚلجً اٌششٚع ثزش١ذح ٚؽزٝ ٘ذِخ ، ٌغشع اٌزؾىُ ثبٌّؼٍِٛبد ٚرجبدٌٙب ث١ٓ اٌّشبسو١ٓ ثبٌؼًّ 

:- ذؼشٝف َّزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء

( (BIM، Building Information Modeling ٝ٘ظذ اىؼذٝذ ٍِ اىرؼشٝفاخ ىَْزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء  

   :ّزمشٍْٖا 



 

 
" دساسخ ؽبٌخ ِششٚع لطش ِٛي  " " ِبث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك" ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء أصٕبء دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٝ 

 

  (NBIMS )ػشفٖا ٍعَغ ّظٌ َّزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء

ؽجمب ٌّمب٠سخ ثؤٔٙب إػبدح رّض١ً ٌٍخظبئض اٌّـبد٠خ 

ٚاٌٛظ١ف١خ ٌّزشؤ ِب ، ٟٚ٘ ِظذس ِؼشفخ ٌّؼٍِٛبد ػٓ 

ِٕشؤ ، رشىً أسبط ِؼمٛي ِٚمجٛي الرخبر اٌمشاساد 

خالي دٚسح ؽ١برٗ ، ثذءا ِٓ ٚػغ فىشح إٔشبءح ٚؽزٝ 

 .إصاٌزٗ أٚ٘ذِٗ 

 NIBS)Nationalػشفٖا اىَؼٖذ اىقٍٜ٘ ىؼيً٘ اىثْاء 

Institute of Building Sciences)   فٟ اٌٛال٠بد

 االِش٠ى١خ ثؤٔٙب  رّض١ً سلّٟ ٌٍظفبد اٌف١ض٠بئ١خ اٌّزؾذح

ٟٚ٘ ثزٌه رخذَ وّظذس ِؼشفٟ . ٚاٌٛظ١ف١خ ٌٍّٕشؤ

ِشزشن ٌٍّؼٍِٛبد ؽٛي إٌّشؤ خالي دٚسح ؽ١برٗ ِٓ 

اٌجذا٠خ ٚؽزٝ إٌٙب٠خ ، ٟٚ٘ رّض١ً سلـــــــــّٟ ِؾبوٝ 

ٌٍٛالغ ٚ٘ٛ ٠ؼًّ وّظذس ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ 

ثبٌّجٕٝ ٚخذِبرخ ٌذػُ ارخبر اٌمشاساد أصٕـــــبء ِشاؽً 

رطٛس اٌّجٕٝ اٌّخزٍفخ ثإسزخذاَ إٌّزعخ صالص١خ االثؼبد فٟ 

 . اٌزٛاطً ث١ٓ أؽشاف اٌّٛػٛع 

ٗػشفٖااالذحاد اىؼاً ىيَقاٗىِٞ فٜ اى٘الٝاخ اىَرحذج 

 Associated General Contract)  orsاالٍشٝنٞح 

of AmericaAGC (  ثؤٔٙب  رط٠ٛش ٚاسزخذاَ ّٔٛرط ثشِغٟ ؽبسٛثٟ ٌّؾبوبح رش١١ذ ٚرشغ١ً إٌّشؤ .

 ٘ٛ ِششٚع ِؾبوٝ ٌٍّششٚع اٌؾم١مٝ ٠ٚؾزٜٛ ػٍٝ ّٔٛرط صالصٝ األثؼبد BIM)) ْٕٗاك ذؼشٝف آخش ىَْزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء 

، ِغ سثؾ ٘زٖ اٌّىٛٔبد ِغ اٌؼٕبطشاألٔشبئ١خ، ٚاٌؼٕبطش  (....ؽٛائؾ ، أسػ١بد ، أسمف ، )٠ّضً اٌّششٚع اٌؾم١مٝ ثّىٛٔبرٗ 

اٌىٙش١ِٚىب١ٔى١خ ٚاٌزشو١جبد اٌظؾ١خ، ٚع١ّغ اٌزخظظبد اٌّىٛٔخ ٌٍّجٕٝ ٚأ٠ؼبً اٌشثؾ ثبٌّٛلغ ، ِغ رٛص١ك ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ثّب 

. ٠سّؼ ثبإلسزفبدح ِٕٙب فٝ اٌزظ١ُّ ، ٚاٌزط٠ٛش، ٚاٌزؼذ٠ً ، ٚاٌزؾ١ًٍ ، ٚرؾذ٠ذ اٌى١ّبد ٚاٌّٛاطفبد ٌٍّٛاد ، ٚإػذاد اٌشسِٛبد

. ٠ٛػؼ رظٛس ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚلذسرٙب ػٍٟ اٌزجبدي ف١ّب ث١ٓ ِشاؽً اٌّششٚع  (1)ٚاٌشىً 

 
 :مراحل نمذجة معلومات البناء خالل مراحل المشروع- 1

: CONCEPTUAL MODELS نمذجة وضع األفكار المبدئٌة :  ووًال 
وهذه نماذج ال تحتاج إلى تفاصٌل ، وتعتمد على التجرٌد والتبسٌط ، وهى طبٌعة التصمٌم اإلبتدائى ، حٌث تعتمد على وضع 

.  أفكار كثٌرة ، وإختٌار األفضل بٌنها ، والمناقشة بٌن فرٌق العمل ، وٌقــــوم المعمارى بتنفٌذ هذه النماذج 
 

 : DESIGN MODELSنمذجة التصمٌم  :  انٌاًال 
 

وهذه النماذج هً مجال اهتمام هذا البحث وهً تعتمد على مستوى متوسط من التفاصٌل، وتكون بمثابــــــة النقطة الحقٌقٌة 
وٌتم التعامل مع المشروع من خالل اقتراح العدٌد من البدائل التصمٌمٌــــــة المختلفة والتً تكون فً صورة . لبدء المشروع

نماذج ثالثٌة األبعاد تعبر عن اجمالً كتلة المشروع ،  ثم ٌتم مقارنة نماذج المقترحات إلختٌار األفضل بٌنها ، ثم ٌتم تبادل 
.  المعلومات مع التخصصات األخري

 :  CONSTRUCTION MODELSنمذجة التنفٌذ :  ال اًال 
وتتضمن هذه النماذج مستوى أعلى من التفاصٌل ، وذلك للوصول إلى الشكل النهائى للمــــبنى ، وتقوم كل التخصصات 
وفى . بإستخدام النموذج التصمٌمى ، ودراسته وتحلٌله، ثم القٌام بالتصـــــمٌم ، وإجراء التعدٌالت على النموذج الثالثى األبعاد 

هذه المرحلة تظهر المشاكل الخاصـــــــة بالتعارض أو التداخل بٌن التخصصات المختلفة ، لٌتم التعامل معها وحلها عبر هذا 

 . النمـــــوذج
 : DETAILING MODELS التفاصٌل بمرحلةالنماذج الخاصة : رابعاًال 

 

ومثال ذلك دراسة تركٌب عناصر . وتغطى هذه النماذج تفاصٌل جمٌع أجزاء المشروع ، وتعتمد على التحلٌل البصرى فقط 
 وعالقتها باألسقف الداخلٌـــــه لألدوار ، حٌث ٌمكن مشاهدة هذه العالقة بسهوله عن Curtain wallsالحوائط الزجاجٌة 

طرٌق النموذج ، حٌث ٌمكن أن ٌــــــري التفاصٌل بشكل ثالثً األبعاد ، والدوران بزواٌا الرؤٌة لتكون أداًة مفٌدة جداً فى 
. إتخاذ قرارات صائبة فى التركٌبات والتجهٌزات وطرق التنفٌذ

 

ٝ٘ضح ذص٘س ىرثاده اىَؼيٍ٘اخ ٗقذسذٖا ػيٜ  (1)شنو 

 اىرثاده فَٞا تِٞ ٍشاحو اىَششٗع

 www.bimarabia com:اىَصذس 
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 : SHOP DRAWING MODELSنماذج رسومات التشغٌل : خامساًال 

ولذلك نجد أن العدٌد . وتعتمد هذه النماذج على مستوى عالى من التفاصٌل ، مع ضرورة وضوح معلومات التصنٌــــع والتنفٌذ
من المصممٌن اآلن ٌستخدمون هذه النماذج للوقوف على إمكــــانٌة التصنٌع لتفادى وقوع المشاكل فى مرحلة التنفٌذ ، مع 

وٌمكن تطوٌر هذه النماذج من خالل البرمجة لكى تتصل . اإلستفادة من إمكانٌات هذه النماذج من دقة وسرعة فى المحاكاة
 .مباشرة مع مرحلة التصنٌع بماكٌنات ، ومعدات األنتاج 

: ANALYSIS MODEL نماذج التحلٌل :سادسا 
 

ٌتم إعداد البرمجٌات التى تساعد على إعداد التحلٌالت على النموذج ثالثى األبعاد، والمحــاكى للمبنى فى جمٌع الظروف، 
واألحوال المحٌطة به ، وربطها بشبكة المعلومات، ووسائل اإلتصاالت، لتعطى للمصمم أمام الكمبٌوتر كل ما ٌسهل له العمل، 

وٌتم تصنٌف هذه التحلٌالت كالتالً  ، والدراسة الحقٌقٌة لألفكار المناسبة للمبنى والبٌئة المحٌطـــــة

 التحلٌالت النوعٌة والكمٌة QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS : 

تحلٌـــــالت طرق االستفادة – تحلٌالت استهالك وتولٌد الطاقة - التحلٌالت المناخٌة)تساعد التحلٌالت النوعٌة مثل 
فرٌق التصمٌم على إتخاذ  (-.  .. ..تحلٌالت محاكاة اإلضاءة اللٌلٌة للمبنً- من ضوء النهار فً اضاءة المبنً

القرارات فى كافة مراحل التصمٌم، ودراسة العالقات الوظٌفٌة لفراغات المبنى  
 : SEQUENTIAL ANALYSISالتحلٌالت المتسلسلة 

وتشٌر هذه التحلٌالت إلى الدراسات التى تعتمد على الوقت وتنظٌم مسار وخطوات العمــــــــل فى المشروع أو 
المبنى بتنظٌم مهام العمل ودخول فرق البناء والمعدات والمواد بما ٌوفر المال والوقت والمجهود وٌتم توضٌح هذه 

. التحلٌالت بواسطة الجداول والمنحنٌات الخطٌة
 : OPERATIONS AND MAINTENANCE MODELنماذج التشغٌل والصٌانة : سابعا

ٌُستجد  وتعتمد هذه النماذج على مستوٌات متعددة من التفاصٌل مع ربط دائم مع المبنى بعد التنفٌذ وتطوٌر مستمر لما 
وذلك بإعـداد مخطط للمبنى ٌجمع به كل ما ٌخص . على المبنى من متغٌرات لتحقٌق الصٌانة الدورٌة والدائمة للمبنى

: السابقة مع توافر العناصر التالٌة  ( BIM )المبنى من عناصر وأجزاء وتفاصٌل، كما تم توضٌحــــه فى نماذج 
 

. التحدٌث المستمر للمعلومات، والتطورات التى تحدث فى المبنى  .1
(.   BIM )وجود اإلتصال واإلستشعارعن بعد بجمٌع عناصر المبنى مع ربطها بنموذج  .2

إستقبال كل هذه المعلومات، ومعالجتها، وتحلٌلها، وإعطاء نتائج تخص جمٌع عناصر المبنى، وعالقتها بالتخصص 
المسئول عن صٌانتها إلتخاذ القرارات 

. المناسبة 
إدارة المشروعات عن طرٌق نماذج معلومات 

(: BIM  )البناء 
 

 BIMمن أهم الممٌزات التً أتاحتها برامج 

سهولة إدارة مشروعات البناء المختلفة ، 
: وذلك من خالل اإلجراءات التالٌة 

 

  ) BIMتحدٌد الغرض من أستخدام -أ

المشروع وتحدٌد "  البدء"تنصٌب  
 Set project and processاألهداف 

goals ) حٌث أن إستخداماتBIM  

تختلف وفقا للغرض منها وتختلف 
باختالف التخصص المستخدم للنموذج 

 .المحاكى للعملٌة التصممٌة 

 إختٌار فرٌق العمل وتوزٌع األدوار بداٌة من -ب
مدٌر المشروع ، والمنسق العام إلدارة نموذج 

BIM  إلى جمٌع المتعاملٌن مع النموذج من ، 

 .جمٌع التخصصات 

 حٌث ٌبد  BIMمراحل بدء المشروع علً برامج  (2)شكل 
المشروع كمجموعة من الطبقات إلً  ن ٌصل إلً  صغر عنصر 

 Partners, Construction Innovation. National: المصدر 

Guidelines for Digital Modeling: Case Studies .s.l. : Cooperative 

Research Center For Construction Innovation, 2009. 
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، وطرق األتصال لربط  links  ، ووصالتSoftwareإختٌار األدوات المساعدة من برمجٌات - ث 
( 2)شكل . فرٌق العمل بشبكة معلومات موحدة تسهل التواصل بٌن فرٌق العمل 

     وبعد اإلجراءات السابقة ٌتم البدء فً المشروع ومراحله المختلفة بمساعدة النماذج الثالثٌة األبـــعاد التً ٌتم 
حٌث تم تنصٌب المعلومات . توظٌفها لخدمة إدارة المشروعات عن طرٌق تصنٌفها وفقاً لطبٌعة العملٌة المطلوبة 

. المتعلقة بموقع المشروع بشكل متدرج
:- (BIM  &  BAM     BOOM)مراحل توظٌف نظم نمذجة معلومات المبانً فً حٌاة المشروع- 2

ٌمكن  تقسٌم دورة حٌاة المــــــبنى إلى   ثالث مراحل رئٌسٌة هً التصمـــــٌم والتنفٌذ والصٌانة، وبالرغــم من عــدم تقدٌر 
منافع استخدام نظم نمذجــــــــة معلومات المبانً فً المراحل الثالثة بشكل كامل واعتقــــاد العــــــــــدٌد من  المستخدمٌن أن 

فوائد هذه النظــــــــم تقتصر على توظٌفها فً طــــــــــور التصمٌم غالبا، فإنها تستخدم من قبل مختلف االختصاصٌٌن فً 
:- ، وكما ٌلً( 3)حقل البناء واإلنشاء الهندسً شكل 

 

  

 

ٝ٘ضح اىَشاحو اىصالشح ىذٗسج حٞاج اىَثْٚ (3)شنو  

  Building Information Model – BIMنموذج معلومات المبنى: - المرحلة اوولً 4-1
. ٌمثل هذه المرحلة توظٌف نموذج معلومـــــات المبنى فً طور التصمٌم ووضع األفكــــــــار فً المكاتب والشركات الهندسٌة

وٌشترك عادة فً هذا الطور المهندســــــــــــون المعماري واإلنشائً والكــــــــــــهرباء والمٌكانٌكا، كما ٌفضل اشتراك 
مهندسو التصمٌم الداخلً وممثلو شركـــــــــات التصنٌع المسبق ومجهزوا المـــــــــواد لألمور االستشارٌة واللذٌن غالبــا ما ال 

.  ٌسمح لهم بالوصول إلى المعلومات فً هذه المرحلة
 

:  فً مرحلة التصمٌم وماٌمكن  تطبٌقه فً دراسة الحــــــالة BIMمزاٌا الـــ    
للمبنً مما ٌشمل  وجود دراسة دقٌقة للمشروع وأخذ إعتبارات الموقع أثناء التصمٌم  بالمعلمومات غنً دقٌق نموذج عمل .1

 . التصمٌم فً تعارضاً  هناك الن بنٌته ما لتكسٌر مضطر غٌر  ٌجعلكBIM ال استخدام المعماري بداٌة

 جداول الكمٌات أن كما للمشروع المبكرة المراحل فً خاصة جداً  مهم أمر وهو المشروع فً األجزاء لجمٌع الدقٌق الحصر .2

 البٌانات  تعدٌل عند تلقائٌاً  نفسها تعدل
 وغٌرها من برامج Autodesk QTO أو  Cost Estimateوكذلك حساب التكلفة بشكل دقٌق عن طرٌق برنامج  التكلفة .3

 (5).حساب الكمٌات كما بالشكل و بالنمذجة الدارسة الجهة تقوم حٌث Revit برنامج ومنها التكلفة
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.  

ٝ٘ضح حساب اىنَٞاخ ترقْٞح تشٍعٞح ذسَح تحصش ٗحساب مَٞاخ اىَششٗع تذقح (5)شنو  

 Building Assembly Model - BAMنموذج تجمٌع المبنى :  المرحلة ال انٌة 4-2

 ٚرسزخذَ. اٌؼًّ ِٛلغ فٟ ٚاٌّمبٚالد اٌزٕف١ز ششوبد لجً ِٓ اإلٔشبء ؽٛس فٟ اٌّجٕٝ رغ١ّغ ّٔٛرط رٛظ١ف اٌّشؽٍخ ٘زٖ ٠ّضً

 ٚاٌّؼشفخ اٌزٛاطً فغٛاد خطش ٌزم١ٍض ٚاٌزفبط١ً اٌج١بٔبد ٌٕمً ساثطخ وؤداح اٌطٛس ٘زا فٟ اٌجٕبء ِؼٍِٛبد ّٔزعخ ٔظُ

 ١ٌؼًّ اٌزٕف١ز ؽٛس إٌٝ اٌزظ١ُّ ؽٛس ِٓ ٠ٕزمً ٌٍّٕشؤ اٌّغسُ فبٌّٕٛرط. ثزظ١ّّٗ اٌّؼّبسٞ لبَ اٌزٞ إٌٙذسٟ اٌؼًّ ٚرفس١شاد

 ِّب ثزٕف١زٖ اٌششٚع لجً ؽزٝ ٌٍّجٕٝ افزشاػ١خ ِؾبوبح ػٓ ػجبسح اٌّّضً اٌّغسُ ٠غذٚ إر ٚاٌزٛع١ٙبد، اإلسشبداد ٌزمذ٠ُ وؤداح

   .ثذلخ ٚأغبصٖ اٌؼًّ إلرمبْ ث١ُٕٙ ف١ّب اٌزٛاطً ٚأدٚاد اٌزؼ١ٍّبد ِٓ ٚاػؾخ ِغّٛػخ اٌّشبسو١ٓ ٌغ١ّغ ٠ٛفش

 

 :Benefits to the Contractors  ىيَقاٗىُ٘ BAMف٘ائذ اسرخذاً 

  ٟرؾذ٠ذ األِبوٓ اٌزٟ رؾذس ف١ٙب ػذَ رطبثك ِغ اٌؼٕبطش اإلٔشبئ١خ أٚ اٌزخظظبد األخشٞ اٌّسزخذِخ ف

 .اٌّششٚع

 إِىب١ٔخ ِؾبوبح ِب س١زُ إٔشبئٗ فٟ اٌج١ئخ اإلفزشاػ١خ.  

 اٌزم١ًٍ ِٓ األخطبء. 

  إِىب١ٔخ اٌزظ١ٕغ فٟ ِشاؽً ِجىشح ِٓ اٌّششٚع ٔظشاً ٌّشبسوخ

اٌٍّفبد، ٚاٌشسِٛبد فٟ ِشاؽً ِجىشح ِٓ اٌّششٚع ِّب 

 .٠سبػذ ػٍٟ رٛف١ش اٌٛلذ

  ،إِىب١ٔخ اٌزؾؼ١ش ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌس١ٕبس٠ٛ٘بد فٟ ِشؽٍخ ِجىشح

ٚاٌزشر١ت األفؼً ٌخطٛاد ؽً اٌّششٚػبد ، ٚٚػغ اٌؼذ٠ذ 

 .ِٓ اٌجذائً ثّب ٠سبُ٘ فٟ رم١ًٍ اٌزىٍفخ

  ًرز١ؼ ٌىً ِٓ اٌؼ١ًّ ٚاٌّسزخذَ ِشب٘ذح إٌّزظ إٌٙبئٟ ٚلج

اٌزٕف١ز ، ٚ٘ٛ ِب ٠سبػذ ػٍٟ رم١ًٍ اٌزؼذ٠الد ٚرط٠ٛش 

 .اإلٔشبءاد ثؤلً ٔسجخ خطؤ

 ِب اٌٛالغ ِؼشفخ أسع رٕف١ز٘ب ػٍٝ ِٕٗ اٌّٛاطفبد اٌّطٍٛة ِؼشفخ 

 أخشٜ ِسزٍضِبد ٚ ثٕبء ِٛاد دل١ك ِٓ ٚ ثشىً طؾ١ؼ ٠ٍضَ

 رمذ٠شٞ وشف – إٌّشآح   ثٕبء  إلرّبtoolkitsَ)اٌؼذد ِٓ ٕ٘بٌه ِب اWENCHٌٝ -سافؼبد ٚ  - Scaffolding سمبالد(

 .اٌؼبٍِخ األ٠ذٞ ألرؼبة طؾ١ؼ ِجذئٟ

 Building Optimized Operations Model – BOOMنموذج التشغٌل الم الً للمبنى :   ال ال ة   المرحلة4-3

ٌمكن للجهات التخطٌطٌة المتخصصة االستفادة من كم المعلومات الٌومٌة المتراكمة ضمن النموذج والمتعلقة بسلوك وأداء 
المنشآت لألغراض التصمٌمٌة والتخطٌطٌة للمبانً األخرى، وألغراض تحسٌن عمل المبانً والتحكم والسٌطرة على 

 والبشرٌة والموارد المالٌة والتخصٌصات توفٌرها الواجب الكلف مٌزانٌة  تقدٌر.الفضاءات وأغراض تقٌٌم المبانً وغٌرها

 WWW. bimarabia.blogspot.com:اىَصذ
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 والحفاظ التوثٌق أعمال فً النظم هذه أهمٌة ٌعكس ما وهو ،(الخامس البعد )الترمٌم أو الصٌانة أو التعدٌالت إلجراء المطلوبة
  .والقطاعات المبانً على

المخاطر التً تتعرض لها المشروعات   
 Technical Risks مخاطر  فنٌة

 تقٌٌم غٌر صحٌح للتكنولوجٌا المطلوبة أو لطرق البناء أو لمراحل المشروع. 

 تعدٌالت للتصمٌم وألسالٌب البناء والتنفٌذ. 

 عمل إضافً أو زائد لربط اإلنجاز الحالً بإنجاز سابق. 

 Financial Risks المخاطر المالٌة

 ارتفاع أسعار المواد المستخدمة فً تنفٌذ المشروع. 

 التغٌرات فً أسعار الفائدة. 

 اإلفالس الذي قد ٌتعرض له أحد المقاولٌن أو الموردٌن أو المستفٌد من المشروع. 

  (Zoning Risksالموقعٌة)المخاطر المكانٌة 

 وجود عوائق للعمل فً مكان التنفٌذ. 

 وجود المواسٌر واألنابٌب والكابالت الخاصة بخدمات الصرف الصحً واالتصاالت أو غٌرها. 

 وجود تلوث فً المنقطة ٌؤدي إلى تعقد عملٌة التنفٌذ. 

  :-والمشكالت التى تواجة المشارٌع نوعان

 مشاكل داخلٌة أي أنها ناجمة من أحد العوامل التً ٌقوم علٌها المشروع .

  مشاكل خارجٌة أي تكون ناجمة من عوامل خارجٌة كالمنافسة أو تغٌر إحتٌاجات السوق وغٌرها من المعوقات. 
 اٌّشبوً ٚاٌّؼٛلبد اٌذاخ١ٍخ ٌٍّشبس٠غ

 :مشاكل ومعوقات إدارٌة:-  ووًال  
وهً تكون ناجمة عن عدم توافر الخبرة والكفاءة لدي اإلدارة وهً ُتعد من أهم األسباب الداخلٌة التً تواجه المشروعات  

 وهً التً ٌترتب علٌها باقً األسباب 
  :تنفٌذ المشروع دون وضع خطة عمل المشروع  و دراسة جدوي للمشروع:  انٌاًال 

  المختلفة المشروع بمراحل مروراً  التسوٌق الً الفكرة من بداٌة المشروع مراحل لكل تخطٌط هً :المشروع خطة و

المشروعات  ُمعظم تقابل التً التسوٌقٌة المشاكل:  ال اًال 
 .جٌدة دعــــــــــــائٌة بطرق المنتج عرض وكٌفٌة المستهلك ورغبات السوق بدراسة مرتبط فالتسوٌق

. للمشروع  مالئم غٌر مكان إختٌار: رابعاًال 
. المشروع  بإدارة اإلهتمام عدم: خامساًال 

: دٗس َّزظح ٍؼيٍ٘اخ اىثْاء فٜ اىحذ ٍِ اىَشامو اىرٜ قذ ٝرؼشض ىٖا اىَششٗع - 5

لتالفً المخاطر الفنٌة ٌتم عمل نموذج متكامل للمشروع موضح به مواصفات كل عنصر مع امكانٌة التعدٌل فً اي  -1
 .مرحلة  ٌتبعه التعدٌالت علً االقسام االخري وجداول الكمٌات  ومع تجنب أخطاء التنفٌذ 

لتجنب المخاطر المالٌة ٌتم عمل جدولة مالٌة وعملٌات حصر للكمٌات فً زمن سرٌع جدا مما ٌوفر الحصول علً  -2
 .المعلومات التموٌلٌة 

لتالفً المخاطر المكانٌة ٌتم توافر كافة المعلومات عن بٌئة العمل وتوضٌح ما اذا كان الموقع به اي عوائق ومعرفة اماكن  -3
 .الوصالت والكابالت ومدي الحاجة لبناء مرافق وتسهٌالت للمرور ووسائل االمان والذي ٌتضمنه عملٌات التنفٌذ

لتجنب المشاكل االدارٌة تتم عملٌات النمذجة فً تعاون بٌن جمٌع اطراف العمل مماٌسهل لالدارة التحكم والمراقبة  -4
. ووجود البدائل والحلول الي عائق والتاكد من صحة القرار ووضوح مسئولٌة كل فرد فً العمل 

 

 

 



 

 
" دساسخ ؽبٌخ ِششٚع لطش ِٛي  " " ِبث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك" ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء أصٕبء دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٝ 

 

 

 اىرؼشٝف

٠ّضً ٘زٖ اٌّشؽٍخ رٛظ١ف ّٔٛرط ِؼٍِٛبد اٌّجٕٝ فٟ ؽٛس اٌزظ١ُّ ٚٚػغ األفىبس فٟ 

٠ٚشزشن ػبدح فٟ ٘زا اٌطٛس إٌّٙذسْٛ اٌّؼّبسٞ . اٌّىبرت ٚاٌششوبد إٌٙذس١خ

 ٚاإلٔشبئٟ ٚاٌىٙشثبئٟ ٚا١ٌّىب١ٔىٟ

 اصٕبء اٌؼ١ٍّخ اٌزظ١ّّخ اىر٘قٞد

اىح٘اظض اىرٜ ذح٘ه دُٗ 

 اسرخذاً اىَْزظح
 إٌّزعخ ال٠غبد فش٠ك ػًّ ِز١ّض ثشِغ١بد ػٍٝ ٌٍزذسة اٌؾبعخ .

  ال ٠ٛعذ وٛد فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٠زُ اٌؼًّ ٚفمب ٌششٚؽٗ ٠ٚزُ اٌؼًّ فٟ ثؼغ

 اٌّشبس٠غ اٌزٟ أشبد فٟ دثٟ ثىٛد اٌٍّّىخ اٌجش٠طب١ٔخ

 

 اىثشاٍط اىَسرخذٍح

 Autodesk :اىَؼَاسٝح

Revit Architecture)     

            -    Graphisoft 

ArchiCAD Bentley 

Architecture) 

                   االّشائٞح

(Autodesk Revit 

Structure- Bentley 

Structural Modeler-  

Tekla Structures)   

 Autodesk :اىَٞناّٞل ٗاىرنٞٞف

Revit MEP Designer )      

  -)Bentley Hevacomp 

Mechanical ) 

اىف٘ائذ 

اىْاذعح ػِ َّزظح اىَشحيح 

 ٍِ اىْاحٞح اإلّشائٞح

 اٌزفى١ش اٌسشِذٞ ٚ اٌغٛص دْٚ فمؾ اٌّطٍٛثخ اٌغٍّخ اإلٔشبئ١خ ػٕبطش( طؾ١ؼ ثشىً إٌّٛرط أخز 

. )٠شغت اٌزٟ ١ٌظجؼ ثبٌظ١غخ ػ١ٍٗ اٌؼًّ إػبدح ٚ إٌّٛرط فُٙ فٟ

 ِغ إٌّٛرط إػبدح صُ ِٓ ٚ ساؽخ ثىً ٠ؼًّ ػ١ٍٗ اٌزٞ ثشٔبِظ االٔشبئٟ ػّٓ إٌّٛرط رؾ١ًٍ إِىب١ٔخ 

ِغ  ػ١ٍٗ اٌؼًّ ِزبثؼخ ثؼذ ف١ّب  ١ٌزBIM Serverُ اي ِخذَ ػٍٝ األسبسٟ اٌّششٚع اٌزؼذ٠الد إٌٝ

 .ٚاٌّزؼذدح اٌّىٍّخ رٚ اإلخزظبطبد إٌٙذسٟ اٌطبلُ ٌجبلٟ اٌؾبطٍخ ٌٍزؼذ٠الد اٌزٕج١ٗ

 ِجبششح عذاٚي و١ّبد اسزخشاط ٚاٌؾغَٛ ٚ ثبٌّسبؽخ رزؼٍك اٌزٟ ٌٍى١ّبد ِجبشش إؽزسبة ِٓ 

 .ا١ٌّىب١ٔى١خ  اٌىٙشث١خ ٚ ٚ اٌظؾ١خ وبٌّؼّبس٠خ ٚ اٌٍٛؽبد اٌّخزٍفخ إٌٝ اٌؼٛدح دْٚ إٌّٛرط

اىف٘ائذ 

اىْاذعح ػِ َّزظح اىَشحيح 

ٍِ اىْاحٞح اىنٖشتٞح 

 ٗاىَٞناّٞنٞح ٗاىصحٞح

 

  ْاٌسؾت ٚ اٌذفغ داساد ٌؾغَٛ اٌؾبي ٔفبر٘ب وّب أِبوٓ ٚ اٌىبثالد أللطبس اٌّجٕٝ ؽبعخ ث١ب 

 … اٌّبٌؾخ ا١ٌّبٖ ٚ اٌؼزثخ داسح ا١ٌّبٖ ألٔبث١ت ثبٌٕسجخ األِش وزٌه ٚ اٌزجش٠ذ ٚ فٟ اٌزى١١ف اٌّسزخذِخ

  .اٌخ

 ِسجك  ثشىً رى١١فٙب ٚ ثزذفئزٙب اٌزٟ س١مِْٛٛ اٌؾغَٛ ِؼشفخ

 

 

 اىرؼشٝف
٠ّضً ٘زٖ اٌّشؽٍخ رٛظ١ف ّٔٛرط رغ١ّغ اٌّجٕٝ فٟ ؽٛس اإلٔشبء ِٓ لجً ششوبد 

ٚرسزخذَ ٔظُ ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء فٟ ٘زا اٌطٛس . اٌزٕف١ز ٚاٌّمبٚالد فٟ ِٛلغ اٌؼًّ

وؤداح ساثطخ ٌٕمً اٌج١بٔبد ٚاٌزفبط١ً ٌزم١ٍض خطش فغٛاد اٌزٛاطً ٚاٌّؼشفخ 

فبٌّٕٛرط اٌّغسُ ٌٍّٕشؤ ٠ٕزمً . ٚرفس١شاد اٌؼًّ إٌٙذسٟ اٌزٞ لبَ اٌّؼّبس ثزظ١ّّٗ

.ِٓ ؽٛس اٌزظ١ُّ إٌٝ ؽٛس اٌزٕف١ز  

 ٍشحيح االّشاء ٗاىرْفٞز اىر٘قٞد

اىح٘اظض اىرٜ ذح٘ه دُٗ 

 اسرخذاً اىَْزظح
 اىَعاه ٕزا فٜ ٍطي٘ب اىؼَو ٍِ ٗاىَضٝذ اىنفاٝح فٞٔ تَا ٍرقذٍح ىٞسد اىقٞاسٞح اىؼَيٞاخ .

 اىثْاء صْاػح فٜ ٍٗخريفح ٍرط٘سج ىٞسد ذؼرثش ٗٗشائق َّارض ٍِ ذرطية ٍٗا اىفنشٝح اىَينٞح 

 ٗاىرشٞٞذ

 

 اىثشاٍط اىَسرخذٍح

 Autodesk Navisworks)اىَحاماج ٗاىرحيٞو ٗمشف اىرؼاسضاخ 

-Bentley ConstrucSim 

-Tekla BIM Sightىحساب اىرنيفحCost Estimate Autodesk QTO 

 

اىف٘ائذ 

اىْاذعح ػِ َّزظح اىَشحيح 

 ٍِ اىْاحٞح اإلّشائٞح

 دقٞق  ٗ تشنو صحٞح ٝيضً ٍا اى٘اقغ ٍؼشفح أسض ذْفٞزٕا ػيٚ ٍْٔ ٍؼشفحاىَ٘اصفاخ اىَطي٘ب

 ٍا ااىWENCHٚ -سافؼاخ ٗ  - Scaffolding سقاالخ(أخشٙ ٍسريضٍاخ ٗ تْاء ٍ٘اد ٍِ

 اىَْشآج   تْاء  إلذَاtoolkitsً)اىؼذد ٍِ ْٕاىل

 اىؼاٍيح األٝذٛ ألذؼاب صحٞح ٍثذئٜ ذقذٝشٛ مشف. 

 اىؼَو اإلحضاساخ ى٘سشح ٍِ ٝيضً ٍا ٗ ىيَسر٘دػاخ صحٞح ظشد. 

 أفضو ىيَْٖذسِٞ ذقاسٝش إػطاء ٗ ىيرْفٞز اىضٍْٜ اىعذٗه ٍغ اىشتط Feedback ِسٞش حسِ ػ 

 .اىَ٘قغ فٜ اىؼَو

Building Information Model – BIM Building Information Model – BIM المبنى معلومات نموذج

 



 

 
" دساسخ ؽبٌخ ِششٚع لطش ِٛي  " " ِبث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك" ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء أصٕبء دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٝ 

 

اىف٘ائذ 

اىْاذعح ػِ َّزظح 

اىَشحيح 

ٍِ اىْاحٞح اىنٖشتٞح 

 ٗاىَٞناّٞنٞح ٗاىصحٞح

 أؽذ ٠ؼزشع أٚ س١زؼبسع األٔبث١ت ً٘ ٚ اٌىبثالد ٚ اٌذاساد  رّذ٠ذ أْ ِؼشفخ 

 س١زُ رشو١جٗ ِّب غ١ش٘ب ٚ اٌّسزؼبسح األسمف ِضً أٚاٌالإٔشبئ١خ اإلٔشبئ١خ اٌؼٕبطش

اٌىبثالد ٚاالسمف  رّذ٠ذ س١زُ اٌزٟ Trays اي ِىبْ ٠ظٙش اٌّجٕٝ ٚرّذ٠ذ فٟ

 .اٌّسزؼبسح

 ًاٌّشوضٞ اٌزى١١ف ٌذٚاساد وبًِ رّض١ Air Ducts ًّ٠سّٝ ِب ِغ ػ 

Collision Detectionْاإلٔشبئ١خ اٌؼٕبطش ِغ اػزشاع أٞ وبْ ٕ٘بن إرا  ٌج١ب 

 .اٌّضجزخ ؽب١ٌب

 

 

 

 اىرؼشٝف
ٚرّضً ِشؽٍخ رٛظ١ف ّٔٛرط اٌزشغ١ً اٌّضبٌٟ ٌٍّجٕٝ فٟ ؽٛس اٌظ١بٔخ 

ٚإداسح اٌّجٕٝ، ٚ٘ٛ اٌطٛس األخ١ش اٌزٞ ٠ّىٓ ف١ٗ رٛظ١ف ٔظُ ّٔزعخ 

 .ِؼٍِٛبد اٌجٕبء ٌذ٠ِّٛخ ؽ١بح اٌّجٕٝ ٚرمذ٠ُ وبًِ لذسارٗ ٌٍّسزخذَ

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌزٕف١ز ِٓ خالي اداسح اٌّجٕٟ ٚط١بٔزٗ  اىر٘قٞد

 

اىح٘اظض اىرٜ ذح٘ه دُٗ 

 اسرخذاً اىَْزظح
  ذنيفح االظٖضج اىالصٍح ىرطثٞق  اىْظاً ٗاىحاظح اىٜ اىؼَاىح اىَذستح

 

 

 اىثشاٍط اىَسرخذٍح

 Facility Managementاالداسج 

(Bentley Facilities-Onuma System 

 

اىف٘ائذ 

اىْاذعح ػِ َّزظح اىَشحيح 

 ٍِ اىْاحٞح اإلّشائٞح

 اه ٝساػذ BIM ٜماٍيح ٍ٘اصفاخ تٞاّاخ ٍِ ٍا ذحر٘ٝٔ ٗ ىيَْشؤج صحٞح ػَش ذقذٌٝ ف 

. األٍش إُ ىضً اىحعً٘ حرٚ ٗ اىَساحح ٗ اىَ٘قغ ػِ

 ٌٝحصو ىٖا اسرٖالك ضَِ ظذاٗه صٍْٞح ذرٌ ادساظٖا فٜ ػق٘د  اىرٜ اىؼْاصش ٗضغ ٝر

 اىصٞاّح

اىف٘ائذ 

اىْاذعح ػِ َّزظح اىَشحيح 

ٍِ اىْاحٞح اىنٖشتٞح 

 ٗاىَٞناّٞنٞح ٗاىصحٞح

 ىَضٝذ اىطاقٌ اىْٖذسٜ تٖا ٝؼَو األخشٙ اىرٜ اىثشٍعٞاخ اىَْ٘رض إىٚ ّقو اٍناّٞح  ٍِ

ٍطاتقح اىَ٘اصفاخ ٗذسٖٞو اداسج اىَثْٜ  ٗصٞاّح ػْذ حذٗز اٛ خيو ٝرٌ  ٗ اىرحيٞو

 .ٍؼشفح اىؼْصش ٍِ َّ٘رض ذشغٞئ ٗاىَصْغ ٗاىحو ىٖزٓ اىَشنئ تشنو ف٘سٛ

اىذساسح اىرطثٞقٞح   

"دساسح حاىح ٍششٗع قطش ٍ٘ه  "   

:اى٘صف اىَؼَاسٛ ىيَششٗع .  

 فٟ 2022 اٌؼبٌُ وؤط ِجبس٠بد ِٓ اٌؼذ٠ذ ثٗ س١مبَ اٌزٞ إٌبدٞ ٘ٛ ٚ اٌش٠بػٟ اٌش٠بْ ٔبدٞ ِٕطمخ فٟ اٌّششٚع ٠مغ

 ١ِضٖ اٌفش٠ذ اٌّٛلغ ٘زا ٠ؼطٟ ٚ ِزش388000ة رمذس ٌٍّجٕٟ االعّب١ٌخ اٌّسبؽخ اٌّششٚع ِسبؽخ الْ ٔظشا اٌذٚؽٗ

 ٌٍّششٚع اٌٛطٛي ثسٌٙٛخ اٌّششٚع ٠زّزغ وّب.اٌؼبٌُ وؤط ٌغّٙٛس اٌشئ١سٟ اٌّشوض ٘ٛ س١ظجؼ ؽ١ش ٌٍّششٚع ٘بئٍٗ

 ٍِؼت 50 رؼبدي ِسبؽٗ ػٍٝ ٠مبَ اإلسزخذاِبد اٌّزؼذد اٌّششٚع ٘زا.ثٗ خبطٗ ِزشٚ ثّؾطخ اٌّٛي س١زظً ؽ١ش

 ٌٍس١ّٕب ِشوض ٚ ِمبٟ٘ ٚ ػب١ٌّب ِطؼّب 82 إٌٝ ثبإلػبفٗ ٔغَٛ 5 فئخ ِٓ فٕذق ٚ ِزغش 400 اٌّٛي ٠ؼُ ٚ لذَ وشح

 .غشث١ٗ ٚ أس٠ٛ١ٗ ٚ خ١ٍغ١ٗ دٚي ِٓ ٌٍضٚاس اٌغبرثٗ اٌزشف١ٙ١ٗ اٌخذِبد ِٓ غ١ش٘ب ٚ

 

 – Building Information Model – BIM Building Information Model اىَثْٚ ٍؼيٍ٘اخ َّ٘رض

 



 

 
" دساسخ ؽبٌخ ِششٚع لطش ِٛي  " " ِبث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك" ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء أصٕبء دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٝ 

 

 

:  دٗس َّزظح اىَؼيٍ٘اخ فٜ اىرغية ػيٜ صؼ٘تاخ اىرشٞٞذ 

 ٚرؼذد ِٚسبؽزٗ اٌّششٚع ٌزىٍفخ ٔظشاً  .اسزخذاِٙب ِٓ ثذ ال وبْ ٚاٌزٟ اٌّششٚع ٘زا فٟ BIM اي رىٌٕٛٛع١ب اسزخذاَ

  ٚاٌّبي اٌٛلذ فٟ اٌخسبسح ٌزغٕت ف١ٗ اٌٛظبئف

 

 

: ٍصاه ٝ٘ضح دٗس اىَْزظح فٜ اىَششٗع  

ػًّ عذاٚي ص١ِٕخ ٌٍّششٚع ٌغ١ّغ االٔشطخ ٚرؾذ٠ذ اٌضِٓ اٌالصَ ٌىً ٔشبؽ  ٚرٌه ٌزٕس١ك رذفك اٌؼًّ فٟ  -

اٌّٛلغ ِٚٛاػ١ذ اٌزٛس٠ذاد ٌٍّٛاد ٚاٌؾذ ِٓ اٌٙبٌه ٚرالفٟ اٌزؼبسػبد ثبسزخذاَ ثشٔبِظ 

NAVIASWORKS 

 

اىضٍْٞح  اىعذاٗه ػَو فٜ شنو ٝ٘ضح ذسيسو األّشطح 
                                                                                                                                                                                                                  

 ٍْظ٘س ػاً ىيَْٞٚ

ٍْظ٘سَّ٘رض ىيرقسٌٞ اىؼاً 

 ىيَششٗع 

 المختلفة االنشطة استعماالت يوضح  للمبني أفقي مسقط

 



 

 
" دساسخ ؽبٌخ ِششٚع لطش ِٛي  " " ِبث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك" ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء أصٕبء دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٝ 

 

 اىَشحيح اىصاىصح

BOOM 

 اىَشحيح اىصاّٞح

BAM 

 اىَشحيح االٗىٜ 

 BIM  

 اسٌ اىَشحيح

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌزٕف١ز ِٓ خالي 

 اداسح اٌّجٕٟ ٚط١بٔزٗ

 اىر٘قٞد اصٕبء اٌؼ١ٍّخ اٌزظ١ّّخ ِشؽٍخ االٔشبء ٚاٌزٕف١ز

 

 ُ  اٌزٟ اٌؼٕبطش ٚػغ ٠ز

٠ؾظً ٌٙب اسزٙالن ػّٓ 

عذاٚي ص١ِٕخ رزُ ادساعٙب فٟ 

 ػمٛد اٌظ١بٔخ

 

  ٌزٛف١ك ث١ٓ إٌّٛرط االٔشبئٟ ٚاٌّؼّبسٞ ٚاٌىٙش١ِٚىبٔه

 ٚٚػغ ّٔٛرط سئ١سٟ  ٌزالفٟ اٌزؼبسػبد 

   ٌٍٓزغبسح اٌخ١بؽ ششوخ :ٌٍّششٚع إٌّفزح اٌششوبدرغ١ّغ ث١ 

رٌٛذ  وّب اٌّمبٚالد ٚ ٌٍزغبسٖ  أٚسثبوْٛ ٚششوخ ٚاٌّمبٚالد

 آٔذ دس٠ه ششوخ ِٓ اٌفشػ١خ اٌششوخ" لطش سىً آٔذ دس٠ه"

ٚرٌه .اٌىٙش١ِٚىب١ٔى١خ األػّبي رٕف١ز ِٙبَ أزشٔبشٛٔبي سىً

ٌسٌٙٛخ اٌزٕس١ك ث١ٓ أؽشاف اٌّششٚع  

 ٚاالداسح إٌّفزح االؽشاف ث١ٓ رشثؾ ِؼٍِٛبد شجىخ ٚعٛد  

 اٌٛالغ  أسع رٕف١ز٘ب ػٍٝ ِٕٗ ِؼشفخاٌّٛاطفبد اٌّطٍٛة

 ٚ ثٕبء ِٛاد دل١ك ِٓ ٚ ثشىً طؾ١ؼ ٠ٍضَ ِب ِؼشفخ

 -سافؼبد ٚ  - Scaffolding سمبالد(أخشٜ ِسزٍضِبد

WENCHٌٝاٌؼذد ِٓ ٕ٘بٌه ِب اا(toolkitsَثٕبء  إلرّب 

 إٌّشآح 

 
 أفؼً  رمبس٠ش إػطبء ٚ ٌٍزٕف١ز اٌضِٕٟ اٌغذٚي ِغ اٌشثؾ

 .اٌّٛلغ فٟ اٌؼًّ س١ش ؽسٓ ػٓ Feedback ٌٍّٕٙذس١ٓ

 إٌّزعخ   اسزؾذاَ ثشاِظbim  رؾؼ١ش اي

Shop drawings ػٓ ؽش٠ك ثشٔبِظ 

 Rivetاي

 3 اٌش٠ف١ذ ثشٔبِظ ث١ٓ اٌزٛافكDRevit ٚ 

رُ  أْ ؽ١شNaviswork 4D ثشٔبِظ   

 اٌّششٚع  ٌّٕٛرط ػًّ اٌغذٚي اٌضِٕٟ 

  اؽز١بعبد ؽست ٌالسزخذاَ عب٘ضٖ ٌزظجؼ 

  .إٌّٙذط

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذقْٞح اىَشحيح 

 

 

 

 Facilityاالداسح 

Management 

 

 Autodesk)اٌّؾبوبح ٚاٌزؾ١ًٍ ٚوشف اٌزؼبسػبد 

Navisworks 

 

 Autodesk Revit :اىَؼَاسٝح

Architecture)                 االّشائٞح 

(Autodesk Revit Structure )  

 Naviswork 4Dاىعذٗه اىضٍْٜ  تشّاٍط 

 

اىثشٍعٞاخ 

 اىَسرخذٍح

 ذطثٞق ٍشاحو اىَْزظح ػيٜ ٍششٗع اىَ٘ه
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 اىَشحيح االٗىٜ  اسٌ اىَشحيح

BIM 

 اىَشحيح اىصاّٞح

BAM 

 اىَشحيح اىصاىصح

BOOM 

 

 

 

اىرؤشٞش ػيٜ 

 اىَششٗع

 اٌّششٚع رم١١ُ رفبط١ً اٌّجٕٝ ِٚؼب٠ٕخ 

 سالِخ ثّؼب٠ٕخ ٠سّؼ  ثّب وبًِ ثشىً

 أَ ػذَ د٠ِّٛزٗ ٚ األطٍٟ اٌزظ١ُّ

 رٌه رؾمك

 ٚعٛد دساسخ دل١مخ ٌٍّششٚع 

 ػٓ ِجبششح ٚ طؾ١ؾخ لشاءاد أخز 

إٌّٛرط  ِٓ ٚ رمس١ّٙب اٌّسبؽبد

 فٟ األعضاء ٌغ١ّغ اٌذل١ك اٌؾظش 

اٌّششٚع ٚػًّ اٌغذٚي اٌضِٕٟ   

 

 ً  اٌزؼبسػبد ؽ

 ثؼغ فُٙ فٟ األخشٜ األلسبَ ِسبػذح . 

 ع

  اٌّسئ١ٌٛبد ٌٛػٛػ  اٌّٛلغ فٟ اٌؼًّ رٛلف دَ

 ٚ

  اٌزٕف١ز اصٕبء  اٌفبلذ ِٓ ٠مًٍ ٚاٌجٕٛد  اٌؼٕبطش ػٛػ

 ًِّشالجخ عٛدح اٌؼ 

   اسسبي ٔزبئظ اٌزفز١ش ٚاالخزجبساد ِجبششح اٌٟ االداسح

 

 

. ِٓ خالي اٌذساسخ اٌسبثمخ ٚرٛػ١ؼ أصش ّٔزعخ وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً اٌّششٚع ٚاٌزٟ أصشد ثبال٠غبة ػٍٟ اٌّششٚع 

                                                                  

 ذطثٞق ٍشاحو اىَْزظح ػيٜ ٍششٗع اىَ٘ه
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:  النتائج 

 ًوصناع الباطن، من والمقاولون والمقاولون والمهندسون المعمارٌون حٌث تعاونٌة بٌئة تنفٌذ المشروع ف  
 ومراجعة التنسٌق تحسٌن مع .المعلومات وتبادل تنسٌق ٌمكنهم الفرٌق فً اآلخرٌن األعضاء وجمٌع القرار،

 الفرٌق الذٌن أعضاء جمٌع فإن ذلك، على وعالوة .كبٌر حد إلى األخطاء ٌقلل وقت مبكر مما  فً التصمٌم

 .العمل عن اوضح صورة لدٌهم  ٌكونBIMٌستخدمون  

  ًٌستطٌع القائمون علً المشارٌع من انجازها بشكل اسرع وافضل وذلك بتوفٌر نمذجة معلومات البناء الت
تعطً الرؤٌة الصحٌحة عن كل مرحلة من مراحل المشروع وبالتالً التوفٌر فً الوقت والجهد والتكلفة 

 .مع تحقٌق المشروع بكفاءة أعلً 

  سهولة مراقبة العمل سواء فً الموقع أو فً المكاتب للشركات وذلك لتوافر شبكة من االتصاالت  لتتوافق
 علً نموذج  المشروع مما ٌوفر وضوح المسئولٌات وسرعة اتخاذ القرارات والتعدٌالت والرد علٌها 

 وعمل مباشرة المبنى تصمٌم مرحلة بعد اإلنشائٌة األجزاء تصنٌع مرحلة وتبدأ: االنشائٌة األجزاء تصنٌع 

 المبنى لهذا رقمً نموذج

 وهذه اإلنشائٌة، المراحل أثناء التصمٌم عملٌة النمذجة استمرار أتاحت:التصمٌم عملٌة استمرارٌة 

 اإلنشاء عملٌة فً مركزي دور فً المعماري وضع مما التقلٌدٌة، الحدود تتخطى االستمرارٌة

 بالتصمٌم شفافٌة الطرق أكثر باعتبارها اإلنشائٌة المشارٌع إلنجاز جدٌد نهج المبانً معلومات نمذجة تعد 
 المخاطر من ٌقلل التشٌٌد من المنهج هذا أن على عالوةً  التقلٌدٌة، الطرق من أقصر زمنٌة وبمدة والبناء

  المبانً وتشغٌل إدارة طرق وٌحسن التنفٌذٌة واألخطاء

 أو المخططات سواء المستندات بٌن ما تعارض وجود عدم ضمان هو البناء معلومات نمذجة استخدام فائدة 
 المخططات، بٌن ما والتضارب التعارض عن الناتجة التغٌٌرٌة األوامر ٌلغً أو ٌقلل وهذا غٌرها،

 علٌه الحصول سٌتم شًء كل ألن للواقع، األقرب تقدٌرٌة قٌمة على الحصول اآللٌة هذه وستضمن
 .البرامج طرٌق عن أوتوماتٌكٌاً 

 الجدول وتحدٌد المشروع لمراحل الرقمً التمثٌل خالل من للمشارٌع التسوٌقٌة السٌاسات إرساء سهولة 
 عن لألفراد الالزمة المعلومات لتوصٌل بها االستعانة تتم التى التروٌجٌة الوسائل تحدٌد فٌتم الزمنى

  .المشروع

 أم  دٌمومته و األصلً التصمٌم سالمة بمعاٌنة ٌسمح  بما كامل بشكل المشروع تقٌٌم تفاصٌل المبنى ومعاٌنة
 ذلك تحقق عدم

 ٌتم كما ٌمكن أن دقٌق بشكل كمٌته ومعرفة , معٌن عنصر الى االشارة حٌث من البصري التحقق سهولة 

   المواد أو المقاطع كتغٌر النموذج تغٌر عند الكمٌات جدول على مباشرة التعدٌل

: التوصٌات 

 مستوي علً أو المؤسسات مستوي علً سؤاء المحلٌة التشٌٌد  لمنظومة المتكامل بالتطوٌر الدراسة توصى 
 مما للمشارٌع المخصصة المٌزانٌات فً التوفٌر تستطٌع المشروع لمراحل المتكاملة فالنمذجة  األفراد

 قبل المخاطر وتالفً بدقة واالنشاء العمل تفاصٌل كل لوضوح وذلك باالٌجاب المحلً االقتصاد علً ٌؤثر
   .وقوعها

 التطور عناصر لجمٌع الكامل والوعى التفهم على تقوم التى العمٌقة العلمٌة ٌوصً البحث بالدراسة 
 ٌمكن حتى والسلبٌة اإلٌجابٌة الجوانب على الوقوف بهدف البناء معلومات نمذجة وخصوصا التكنولوجى

 .لتطبٌقه ٌصلح ما انتقاء

  ًضرورة التفكٌر فً التقنٌات واالدوات علً أنها مادة خصبة للتطوٌر والتحدٌث فً العمارة والتمٌز ف   
 .تطوٌعها ٌثمر فكرا جدٌد فً العمارة 

  تكنولوجٌا المعلومات بٌئة متكاملة من النضج المعرفً والتً ٌجب ادماجها مع التطبٌقات العملٌة   
 المختلفة فً جوانب العمارة خصوصا والحٌاة عموما 

 مع ٌتواصل أن ٌستطٌع مبدع معمارى ٌفرز أن ٌمكن حتى المعمارى التعلٌم توصً الدراسة بتطوٌر 
 .الوقت ذات فى المحلى والتراث الغربى التكنولوجى التطور

 
 

 



 

 
" دساسخ ؽبٌخ ِششٚع لطش ِٛي  " " ِبث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك" ّٔزعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبء أصٕبء دٚسح ؽ١بح اٌّجٕٝ 

 

:- المراجع 
 السكنٌة للمناطق العمرانً التطوٌر مشروعات إلدارة متكاملة آلٌة تفعٌل نحو ،عفٌفً نور محمد أٌمن) .1

 (حلوان جامعة، المتدهورة
 (34 ص 3العدد  IPD.bimarabia  للمشارٌع المتكامل ،التسلٌم السٌاري سامر.د ) .2

أكتوٌر  /bim-bam-b-المبنى-حٌاة-مراحل-ضمن-المبانً-معلومات-نمذجة-نظمعماد هانً العالف ، . د ) .3
2015 Www.arch-news.net 

4. ( AGC. The Contractors' Guide to BIM. 1st ed., Associated General Contractors 

of America, 2006, p 41.( 
 (17 ص1العدد  bimarabiaمجلة .البٌم والبعد الثامن ،سامر السٌاري .د). .5

 لندن،  ،Middlesex بجامعة والتكنولوجٌا الحدٌثة العمارة أستاذ صلٌب، مجدي نهً /د .6

(   156.،صBIM دلٌل االفراد والشركات نحو ال.عمر سلٌم .م). .7
( 8 ص4العدد  bimarabiaمجلة .bim-bam-Boomكمال شوقً مراحل حٌاة المبنً .م). .8
 ( ص12العدد  bimarabiaمجلة -عقبات تواجه البٌم فً المنطقة–عمر محمد الشٌخ ..م). .9

10. ( Ju Gao & Martin Fischer - Framework & Case Studi es   Comparing    

Implementations & Impacts of 3D/4D Modeling Across Projects  -     MARCH    

2008) 
( 22العدد التاسع ص  bimarabiaمجلة– BIM and project phasingم ٌوسف ربٌع ، .11
12. (f http://cife.stanford.edu/sites/default/files/TR172.pd)  

13. /h ttp://draftsman.wordpress.com/2014/04/04/waytobim 

 

 

 

http://www.arch-news.net/
http://www.arch-news.net/
http://cife.stanford.edu/sites/default/files/TR172.pd
http://cife.stanford.edu/sites/default/files/TR172.pd

