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ABSTRACT 
After project agreement and before Starting BIM process, it is recommended to prepare a BIM 
project execution plan (PxP or BxP).The BIM plan should outline the overall vision with 
implementation details to be as a clear guide to all project stakeholders.The BIM Execution Plan 
is a living document should be developed by the project BIM manager and refined throughout the 
project’s life cycle.There are some steps procedure to develop a detailed BIM plan, starting from 
identifying the appropriate BIM goals and uses, designing BIM process maps, and identifying the 
supporting infrastructure to successfully implement the plan.The plan should be prepared by 
designer lead company in accordance with all parties’needs, and should be a restricted reference 
to be followed by all. 
 
KEYWORDS : BIM, Project execution plan, PxP, BxP, Coordination,  Information    
                           Exchange, Consultants firms, Designers. 

 
 إعداد خطة تنفیذ المشروع بواسطة نمذجة معلومات البناء

  
  عبدالحكیم محمد طلعت

 ، القاھرة ، جمھوریة مصر العربیة جامعة عین شمس، كلیة الھندسة،قسم الھندسة المعماریة
  ملخص

قبل البدأ في تنفیذ أي مشروع بواسطة نمذجة معلومات البناء وبعد توقیع العقد مباشرة یجب وضع خطة عمل واضحة وشاملة 
ن ھذه الخطة تخضع للتحدیث الدوري بواسطة مدیرنمذجة ویجب األخذ في االعتبار أ. لتكون دلیال لجمیع أطراف المشروع

 .معلومات البناء  تبعا الحتیاجات المشروع وظروفھ عبرمراحلھ المختلفة
وتمر خطة اإلعداد بعدة مراحل ابتداء من تحدید الھدف والرؤیة الشاملة لتنفیذ المشروع بواسطة نمذجة معلومات البناء وحتى 

  ً.ذجة معلومات البناء لتكون بمثابة مرجع موحد لجمیع أطرف المشروع یلتزمون بھ جمیعاصیاغة خطة تنفیذ المشروع بنم
  

     ، التنسیق ، الریفیت ، تبادل المعلومات ، PxP ، BxP ، خطة عمل BIMنمذجة معلومات البناء : مفتاحیھ الكلمات ال
  .المكاتب االستشاریة ، المصمم                        

  مقدمة 
  :ألساسي من خطة تنفیذ المشروع بواسطة نمذجة معلومات البناءالغرض ا
 بیان الھدف الرئیسي من تنفیذ المشروع بواسطة نمذجة معلومات البناء §
 التأكد من أن كل أطرف المشروع على درایة تامة بمسئولیاتھم اتجاه المشروع  §
 توحید المعاییر التي سیتبعھا المشروع  §
 التنسیق التام بین جمیع فرق عمل المشروع  §
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 سھولة تبادل المعلومات   §
وال یمكن إعداد خطة نمذجة معلومات البناء بواسطة أحد أطراف المشروع بمعزل عن اآلخرین ، إذ ال بد من التعاون المشترك 

وبة إلعداد الخطة بما یتناسب مع بین جمیع األطراف من خالل عقد عدة اجتماعات تضم صانعي القرار لدراسة التفاصیل المطل
  .ظروف المشروع واحتیاجاتھ

  
وربما ال یھتم العدید من المكاتب االستشاریة بإعداد مثل ھذه الخطة في بدایة المشروع رغم تنفیذه بنمذجة معلومات البناء 

الذي قام بھ فریق عمل وخصوصا في المشاریع الصغیرة والمتوسطة ، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل ظھرت في ھذا االستبیان 
BIMForum ٢٠١٨ وحتى نھایة ٢٠١٧ شركة في الفترة ما بین أكتوبر ٤٥٠ عن طریق االنترنت ألكثر من  

  

 عدم توفرالوقت

 عدم الدرایة بالمعاییر القیاسیة 
عدم توافر الكفاءات المطلوبة إلعداد خطة نمذجة معلومات 

 البناء

 عدم درایة كل األقسام بنمذجة معلومات البناء

عدم توافر المھندسین ذي الخبرة بأعمال التنسیق بین كافة 
 التخصصات

  

  نتیجة السؤال عن سبب عدم استخدام خطة نمذجة معلومات البناء في المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الوالیات المتحدة:  ١شكل 
BIMForum BxP Guide V0.00 Page 65 

  التفكیر في النھایة منذ البدایة
 بمكان أن یستوعب فریق العمل لتطبیق نمذجة معلومات البناء بنجاح ال بد من النظرة بعیدة المدى ، حیث إنھ من الضروري

االستخدام المستقبلي للمعلومة التي یتم دمجھا في المودیل ، حتى یتمكنوا من بنائھا على الوجھ األمثل بشكل یسھل استخدامھا 
مات فیما بعد ، فعلى سبیل المثال عندما یرید المعماري إضافة حائط للمودیل المعماري فإن ھذا الحائط یحوي العدید من المعلو

مثل نوعھ وحجمھ وتشطیبھ وخصائصھ المیكانیكیة وكذلك االنشائیة ، وطریقة استخدام أي من ھذه المعلومات في المستقبل تحدد 
طریقة دمجھا في المودیل منذ البدایة ، حیث یقرر المعماري من البدایة طریقة بناء الحائط وكیفیة تطویر المعلومات التي 

  . تصاحبھ عبر مراحل المشروع
  المراجع الدولیة لخطة عمل نمذجة معلومات البناء

  
  .یوضح الجدول التالي أشھر المراجع الدولیة في ھذا اإلطار ومقارنة سریعة بینھما

 BIM Project Execution Planning اسم المرجع
Guide 

BIM Project Execution Plan 
Guide 

آخر نسخة تم 
 إصدارھا

Version 2.1, May 2011 Version 0, September 2018 

 Building Smart Alliance / NBIMS-US BIM Forum جھة اإلصدار
 PxP االختصار المعتمد

BIM Project Execution Plan 
BxP 

BIM Execution Plan 
یركز على شرح كیفیة إعداد خطة العمل بدایة من  المحتویات

 التحضیر لھا ثم تطویرھا ثم كیفیة العمل بھا
یركز على ذكر محتویات خطة العمل نفسھا 

 وما یجب أن تتضمنھ
 مقارنة بین أشھر المراجع الدولیة لتنفیذ خطة نمذجة معلومات البناء : ١جدول 

  )من إعداد الباحث(
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  مراحل إعداد خطة عمل نمذجة معلومات البناء

 

  
  مراحل إعداد خطة عمل نمذجة معلومات البناء : ٢شكل 

  
 تحدید  أھداف واستخدامات نمذجة معلومات البناء عبر مراحل المشروع

في البدایة یجب تحدید األھداف المرجوة من استخدام تقنیة نمذجة معلومات البناء في المشروع ، ویجب أن تكون ھذه األھداف 
ون واضحة ومحددة وقابلة للقیاس ومن األمثلة على األھداف المرجوة من استخدام نمذجة خاصة بالمشروع ولیست عامة ، فتك

  :معلومات البناء
 تقلیل المدة الكلیة للجدول الزمني للمشروع §
 تقلیل تكلفة المشروع §
 رفع كفاءة وجودة مخرجات المشروع  §
 منع التعارض بین أنظمة المشروع المختلفة §
 تقلیل استھالك الطاقة والموارد في المشروع §
  

وبمجرد االنتھاء من تحدید أھداف استخدام نمذجة معلومات البناء في المشروع یبدأ بعدھا فریق العمل في تحدید المھام التي 
  .یجب أن یتم تنفیذھا باستخدام نمذجة معلومات البناء لتحقیق تلك األھداف

  
ما للبیم عبر مراحل المشروع تم رصدھم من خالل عدة لقاءات واستبیانات مع خبراء صناعة  استخدا٢٥وعن ھذه المھام فھناك 

 المسئول عن تطویر نمذجة معلومات البناء building SMART alliance (bSa)البناء قام بھا تحالف المبنى الذكي 
 ) لالستخدامات األكثر أھمیةاألخضر الغامق(بالوالیات المتحدة األمریكیة ، كما ھو موضح في الجدول التالي 
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  استخدامات نمذجة معلومات البناء  : ٢جدول 
BIM Project Execution Planning Guide V2.1 Page 12 

  

 مرحلة التشغیل مرحلة التنفیذ مرحلة التصمیم مرحلة الدراسة األولیة 
       بناء محددات المشروع ١
       حساب التكلفة التقدیریة ٢
       تخطیط مراحل المشروع ٣
       دراسة الجدول الزمني ٤
       تحلیل الموقع ٥
     مراجعة التصمیم   ٦
     اعتماد التصمیم   ٧
     تحلیل استھالك الطاقة   ٨
     التحلیل االنشائي   ٩

     تحلیل اإلضاءة   ١٠
     التحلیل المیكانیكي   ١١
     التحالیل الھندسیة األخرى   ١٢
     (LEED)تقییم االستدامة    ١٣
     المطابقة مع الكود   ١٤
   التنسیق ثالثي األبعاد     ١٥
   تصمیم مرافق الموقع     ١٦
   تصمیم أنظمة البناء     ١٧
   التصنیع الرقمي     ١٨
   حكم ثالثي األبعادالت     ١٩
 )مطابق للطبیعة(تسجیل المودیل        ٢٠
 الصیانة       ٢١
 تحلیل نظام المبنى       ٢٢
 إدارة المبنى       ٢٣
 إدارة الفراغات       ٢٤
 التخطیط للكوارث       ٢٥

ویجب التنویھ أن األھداف تكون مرتبطة باستخدامات معینة دون أخرى، فعلى سبیل المثال إذا كان من احد أھداف المشروع 
التنسیق ثالثي (خدمات ، فال بد األخذ بعین االعتبار استخدام زیادة جودة التنفیذ في الموقع ورفع كفاءة العمال أثناء تركیب ال

عند تطبیق نمذجة معلومات البناء فعن طریقھ یلتزم فریق العمل بحل كافة التعارضات بین الخدمات المختلفة على جھاز ) األبعاد
  .الحاسب اآللي قبل التنفیذ في الموقع 

  .البناء لمشروع معمل طبي ، وما یحویھ من بیانات وفیما یلي مثال لجدول استخدامات نمذجة معلومات 
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  استخدامات نمذجة معلومات البناء لمشروع معمل طبي  : ٣جدول 

BIM Project Execution Planning Guide V2.1 Page 13 
  :وإلعداد مثل ھذا الجدول السابق ال بد من اتباع الخطوات التالیة

 .تحدید استخدامات نمذجة معلومات البناء حسب أھداف المشروع المعلنة -١
/ المصمم / المالك (تحدید الجھة المسئولة عن كل استخدام للبیم  -٢

 / . . . . )مقاولي الباطن / المقاول الرئیسي 
 تنفیذ استخدامات نمذجة معلومات البناء المسئولة عنھاتحدید مدى قدرة كل جھة على  -٣

 / . . )الدعم التقني / األجھزة / البرامج / التدریب / فریق العمل (الموارد الحالیة  §
 الكفاءة الحالیة لتنفیذ كل استخدام للبیم §
 الخبرة  الحالیة من خالل تنفیذ مشروعات مشابھة في الماضي §

 لوبة من موارد وكفاءات لتلبیة احتیاجات تنفیذ المشروع بنمذجة معلومات البناءتحدید المتطلبات اإلضافیة المط -٤
وفي النھایة یتم اتخاذ القرار النھائي اتجاه كل استخدام للبیم ، إذا كان سیتم تطبیقھ في المشروع أم ال أم ربما یتم تطبیقھ  -٥

  الحقا في وقت آخر
  :الخرائط التوضیحیة لعملیة تنفیذ نمذجة معلومات البناء

  :ویمكن تقسیمھا إلى مستویین
  خریطة نمذجة معلومات البناء العامة: المستوى األول

وھي خریطة توضیحیة تبین العالقات بین جمیع استخدامات نمذجة معلومات البناء التي تم تحدیدھا سلفا وكیفیة تبادل المعلومات 
  . لمشروععبر مراحل ا
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  نموذج لخریطة نمذجة معلومات البناء العامة  : ٣شكل     

BIM Project Execution Planning Guide V2.1 Page 19  
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  خرائط نمذجة معلومات البناء التفصیلیة: المستوى الثاني
لكل استخدام من استخدامات نمذجة معلومات البناء على حدة، وتوضح في ھذا المستوى یتم أعداد خریطة منفصلة تفصیلیة 

  .أیضا الجھات المسئولة عن ھذا االستخدام وكیفیة تبادل المعلومات بینھم

  
  نموذج لخریطة نمذجة معلومات البناء التفصیلیة للتكلفة التقدیریة  : ٤شكل 

BIM Project Execution Planning Guide V2.1 Page 77  
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 شرح األشكال المستخدة في خرائط نمذجة معلومات البناء : ٥شكل 

BIM Project Execution Planning Guide V2.1 Page 22 

  :تبادل المعلومات
یجب تحدید المعلومات المطلوبة من كل جھة من أطراف المشروع في مرحلة مبكرة ، ویتم ذلك عن طریق ورقة تبادل 

  : ، ویجب أن تحوي ھذه الورقة اآلتي (Information Exchange Worksheet)المعلومات 
 (Model Receiver)أطراف المشروع المسئولة عن استقبال المعلومات 

 (Model File Type)سیتم تداول المعلومات من خاللھا نوع الملفات التي 
 (Information) المعلومات الضروریة فقط الستخدامات نمذجة معلومات البناء التي تم تحدیدھا 

 (Notes)أیة مالحظات أخرى 
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  (Information Exchange Worksheet)مثال لورقة تبادل المعلومات  : ٤جدول 

BIM Project Execution Planning Guide V2.1 Page 26 

  األدوات المساعدة وصیاغة خطة نمذجة معلومات البناء
الخطوة األخیرة ضمن مراحل إعداد خطة نمذجة معلومات البناء ھي تحدید األدوات والمتطلبات التي یحتاجھا المشروع لتنفیذه 

  :ذكر ھذه المتطلبات في خطة إعداد نمذجة معلومات البناء من خالل عدة فصول نوجزھا فیما یليبنمذجة معلومات البناء ، ویتم 
  نظرة عامة على خطة تنفیذ نمذجة معلومات البناء §
 بیانات المشروع  §
  مواعید التسلیمات الرئیسیة في المشروع §
  بیانات قادة فریق العمل بالمشروع §
  ستخداماتھأھداف نمذجة معلومات البناء في المشروع وا §
  الھیكل التنظیمي للشركة وفریق العمل §
  خرائط عملیة نمذجة معلومات البناء §
  كیفیة تبادل المعلومات §
  متطلبات المالك من استخدام نمذجة معلومات البناء §
 كیفیة التعاون المشترك بین أطراف المشروع §
 إحداثیات المشروع والمستویات §
 طرق تسمیة الملفات وعناصر المودیل واللوحات §
 (LOD)مستوى تطویر النموذج  §
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 المخرجات النھائیة للمشروع §
 التنسیق وحل التعارضات/ ضبط الجودة  §
  المتطلبات التقنیة الستخدام نمذجة معلومات البناء §
  الھیكل التنظیمي للمودیل  §
  قائمة التسلیمات §
 طریقة التسلیم §

  
وكما یمر المشروع بعدة مراحل بدءا من الفكرة األولیة حتى التنفیذ والتشغیل فإن مستند خطة التنفیذ ھو اآلخر یمر بعدة مراحل 

  .حیث یتم تطویره باستمرار لیتماشى مع طبیعة كل مرحلة

  
  مستند خطة التنفیذ أثناء مرحلة التصمیم) ٦(ل شك

CIC Building Information Modeling 
Standards, Page 12 

  مستند خطة التنفیذ أثناء مرحلة التنفیذ) ٧(شكل 
CIC Building Information Modeling Standards, Page 13 

  :نماذج خطة تنفیذ المشروع بواسطة نمذجة معلومات البناء
ًھناك العدید من النماذج الدولیة المعدة مسبقا لتكون دلیال إرشادیا إلعداد خطة تنفیذ نمذجة معلومات البناء ومن أشھر ھذه  ًً

  :النماذج
  النموذج األمریكي .١

 Computer Integratedوالذي تم إعداده بواسطة جامعة والیة بنسلفانیا ، قسم أبحاث كمبیوتر البناء المتكامل 
)CIC(Construction وھو متوفر مجانا على االنترنت على ھذا الرابط ً :edu.psu.bim://http  
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  النموذج البریطاني .٢
 Construction Project Information Committeeوالذي تم إعداده بواسطة لجنة معلومات مشروع البناء 

)CPIC(وھو متوفر مجانا على االنترنت على ھذا الرابط ، ً: -bim-cpix/cpix/uk.org.cpic.www://https
plan-execution  

 
  :النتائج

ترید إعداد خطة تنفیذ المشروع بواسطة اعتمدت ھذه الورقة البحثیة على مراجع دولیة اھتمت بوضع معاییر قیاسیة ألي شركة 
  :نمذجة معلومات البناء ، وخلصت إلى ھذه النتائج

ًیمر إعداد الخطة بأربع خطوات أساسیة ، بدءا من تحدید أھداف نمذجة معلومات البناء في المشروع ومن ثم  .١
مشروع لتنفیذه بواسطة نمذجة استخداماتھ ثم كیفیة تبادل المعلومات وأخیرا تحدید بقیة األدوات التي یحتاجھا ال

معلومات البناء ومن ثم تدوین وصیاغة كل ما توصل إلیھ في مستند یكون بمثابة مرجع یوحد الرؤى ویبین مسئولیات 
  .جمیع أطراف المشروع

یلزم ھذا المستند كل طرف مشارك في المشروع بكل ما جاء فیھ من تفاصیل حتى ال یحدث أي تضارب من شأنھ  .٢
  . التنفیذ واستغراق وقت وجھد إضافیینتعطیل عملیة
  :الخالصة والتوصیات

إن أغلب الشركات التي اھتمت بتنفیذ تقنیة نمذجة معلومات البناء ثم تعثرت وتراجعت وعادت إلى استخدام األوتوكاد كان سببھا 
اث بوضع معاییر راسخة وتوفیر األساسي ھو النظرة الضیقة واالھتمام بإتقان برامج نمذجة معلومات البناء وحدھا دون االكتر

الوقت الكافي لتطویر نظام العمل بالشركة بشكل شامل وإعداد المستندات القیاسیة التي توضح كیفیة استخدام ھذه التقنیة الجدیدة 
  . نسبیا وكیفیة تتابع األعمال من خاللھا وإن من أھم ھذه المستندات ھو خطة تنفیذ نمذجة معلومات البناء

لمردود االقتصادي والزمني لتطبیق تقنیة نمذجة معلومات البناء ال یظھر إال على المدى البعید وال یتضح أثره إال ولذلك فإن ا
  :بعد تطبیق اآلتي

  .تطویر نظام العمل بالشركة بالكامل لیتواءم مع تطبیق المنظومة الجدیدة ، وإعداد المستندات القیاسیة الخاصة بھا .١
  .التأھیل الكافي للمھندسین ورفع كفاءة كافة أدوات المنظومة .٢
ًتطبیق ھذه التقنیة على أغلب مراحل المشروع أو جمیعھا بدءا من الفكرة األولیة وحتى التنفیذ والتشغیل لالستفادة  .٣

  .الكاملة من الوقت المبذول في بناء النموذج وتغذیتھ بالمعلومات
  :یات الھامة بعض التوص وخلصت ھذه الورقة إلى

ًمبكرا كلما أمكن بعد توقیع العقود مباشرة لوضع ) المعروفین والمحتملین(ضرورة اجتماع جمیع أطراف المشروع  .١
  .خطة التنفیذ بشكل متكامل ولیس عن طریق شركة واحدة بمعزل عن بقیة األطراف

لھا نموذجا قیاسیا خاصا بھا لخطة على كل شركة تعتمد تطبیق تقنیة نمذجة معلومات البناء في مشروعاتھا أن یكون  .٢
تنفیذ نمذجة معلومات البناء یناسب احتیاجاتھا وحجم المشروعات التي تقوم بتصمیمھا ، وعند بدایة كل مشروع یتم 
تناول ھذا النموذج كمرجع أساسي یتم تعدیلھ وتطویره حسب ظروف واحتاجات كل مشروع ومن ثم تعبئتھ بالبیانات 

جمیع األطراف لیكون بمثابة قانون مرور ینظم السیر ویحد من وقوع أیة حوادث ویضمن المطلوبة بعد مشاركة 
 .سالمة وصول مودیل نمذجة معلومات البناء إلى نھایة الطریق في كامل صحتھ ولیاقتھ

یق ضرورة تعیین مھندسین ذو خبرة بمجال نمذجة معلومات البناء یقومون بقیادة ھذه المنظومة وتوجیھ جمیع أفراد فر .٣
 .العمل وإلزامھم باتباع المعاییر وخطة التنفیذ التي تم اعتمادھا

 .العمل على تأھیل جمیع المشتغلین بالمنظومة وتدریبھم التدریب الكافي .٤
 .العمل على رفع كفاءة أجھزة الحاسب اآللي المستخدمة وشبكة المعلومات الداخلیة للشركة .٥

  :االختصارات المستخدمة
BIM: Building Information Modeling 
BxP: BIM Execution Plan 
CIC: Construction Industry Council 
LOD: Level of Development 
NBIMS-US: National Building Information Modeling Standards of United States 
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