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Abstract 

Within the rapid developments of the Fourth Industrial Revolution’s digital technologies, Building 

Information Modeling (BIM) proved its efficiency as an important technology for supporting and 

developing the AEC industry. This led many countries to adopt the BIM technology and take 

whatever measures required to invest its capabilities in developing and improving AEC sector 

performance and efficiency. Despite the efforts done and being done by Saudi government to support 

the construction industry and encourage using modern technologies, however, the reality explored 

from studies and news showed that applying BIM was due to individual project owners’ initiatives 

and without a governing standards or guidelines guiding the application process and its deliverables 

throughout project lifecycle, leading to low investment of BIM capabilities and elimination of its full 

benefits. This represented the main study problem. The paper aims, through an analytical descriptive 

methodology, to conclude a framework for BIM adoption, through which all requirements at the 

national level to put the Kingdom on the global map of BIM adoption, are determined. The results 

showed that the proper methodology for adopting BIM to promote the Kingdom to the global map of 

BIM adoption begins with establishment of a national Saudi BIM authority with specific taskforce to 

achieve BIM adoption properly, effectively and gradually in Saudi Arabia and put it to the global 

map of BIM adoption. The significance of the study could be traced in its effective role of achieving 

its results in developing Saudi construction industry sector and overcoming most of the challenges it 

faces, placing the Kingdom on the global map of BIM adoption, in addition to matching its objectives 

with the digital transformation program of the Kingdom’s Vision 2030. 

 Keywords: Architecture, Engineering and Construction Sector (AEC), Building Information 

Modeling (BIM), benefits and challenges of BIM application, Global BIM Adoption. 
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 الملخص 

في خضم التطورات المتسارعة للتقنيات الرقمية التي صاحبت الثورة الصناعية الرابعة، أثبتت نمذجة معلومات البناء كفاءتها كتقنية 

وقد أدى ذلك إلى تبني العديد من البالد لتقنية نمذجة معلومات البناء واتخاذ جميع التدابير  ،  مهمة لدعم وتطوير صناعة البناء والتشييد 

المطلوبة الستثمار إمكانيات وقدرات هذه التقنية في تطوير وتحسين أداء وكفاءة هذا القطاع. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها 

د وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، إال أن الواقع الذي تم استكشافه من الدراسات وتبذلها الحكومة السعودية لدعم صناعة البناء والتشيي

ذات العالقة بتقنيات نمذجة معلومات البناء وتطبيقها في المملكة أظهرت أن أغلبها كان بسبب مبادرات فردية من الجهات المالكة 
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توجيهية لتطبيقها، مما أدى إلى عدم االستثمار الجيد إلمكانيات للمشاريع،سواء حكومية أو خاصة، وبدون معايير حاكمة أو إرشادات  

هذه التقنية واختزال العديد من فوائدها، وهو ما يمثل إشكالية الدراسة الرئيسية التي تستهدف، من خالل منهج وصفي تحليلي، إلى 

مات البناء على المستوى الوطني ووضع المملكة استخالص منهج عمل يتم من خالله تحديد المتطلبات المتعلقة بتبني تقنية نمذجة معلو

على الخريطة العالمية لتبنى هذه التقنية. وأظهرت النتائج أن أساس تحقيق ذلك يبدأ بتأسيس" هيئة وطنية سعودية لنمذجة معلومات 

مناسبة وفعالة وتدريجية في   البناء" يكون من أهم أهدافها توحيد وتنسيق الجهود لتبني تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء بمنهجية

المملكة العربية السعودية واقتراح إطار العمل المرتبط بمسؤولياتها لتحقيق هذه األهداف. وتتضح أهمية الدراسة في الدور الفعال 

التي تواجهه، الذي يمكن أن تلعبه نتائج نجاح الهيئة الوطنية المقترحة في تطوير قطاع البناء السعودي والتغلب على معظم التحديات  

ووضع المملكة على الخريطة العالمية لتبني تقنية نمذجة معلومات البناء، باإلضافة إلى توافق أهدافها مع برنامج التحول الرقمي 

 . 2030لرؤية المملكة 

ء، الممارسات الكلمات المفتاحية: صناعة البناء والتشييد، نمذجة معلومات البناء، فوائد وتحديات تطبيق نمذجة معلومات البنا

 العالمية لتبني نمذجة معلومات البناء

 مقدمة:  .1
 قتصاد الدولمجال صناعة البناء والتشييد ودوره في إجمالي الناتج المحلي ال أهمية 1-1

ة وبالتالي اقتصاد الدول، ولذلك يتم تبنيه ومتابعة األداء فيه يخطط التنم  القطاعات المهمة المؤثرة فيالبناء والتشييد أحد    قطاعيعتبر   

وفي الناتج المحلي   [1]من قبل الجهات السيادية بكل دولة لتأثيره في القطاعات المرتبطة به والمؤثرة بدورها على اقتصاد الدول  

تريليون    1.7  بلغت  قطاع التشييد أن قيمة    [2]، وقد أشار كيني  مختلف القطاعاتالتوازن بين  الذي يؤثر على   (GDP) اإلجمالي

وقد تطور هذا المجال في ٪ من إجمالي الناتج المحلي.  7-5دوالر أمريكي في جميع أنحاء العالم، ويمثل في معظم البلدان ما نسبته  

من أكبر أسواق البناء والتشييد في   حتى أصبحت  2030ج ومبادرات رؤيتها  مي تطبيق براالمملكة العربية السعودية مع التوسع ف

% خالل المدة  5.2مليار دوالر، ومن المتوقع نمو السوق بنسبة    825بلغت قيمة المشاريع المخطط لها  ومجلس التعاون الخليجي،  

 170بما يزيد عن    2021عام    فقد بلغت مساهمة هذا المجال( ف2021الهيئة العامة لإلحصاء )، وبحسب  [3]  2026إلى    2021من  

 ( 1شكل )% من الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية، كما يتضح من )5.5مليار لاير، وهي ما تمثل 

 

 حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء 2021إلى   2011( يوضح نسبة وحجم مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي اإلجمالي لألعوام من 1شكل ) 

 [3]المصدر: 

 والتشييد البناءفي تطوير مجال صناعة  ودورها البناءتقنية نمذجة معلومات  1-2

مع التطورات العديدة والمتسارعة في التقنيات الرقمية التي صاحبت الثورة الصناعية الرابعة، ظهرت العديد من التقنيات والتطبيقات  

والتكلفة الموارد  فاعلية  تحقيق  ودعمت  اإلنتاجية  عززت  التي  بهذه  [4]  والمرونة  الرقمية  والتشييد  البناء  صناعة  مجال  وتأثر   .

أدا  أدتتطورات موازية    شهدالتطورات و فيها،  إلى تحسن كبير في مستوى  المتضمنة  في ة  جوهريتغيرات  وء األنشطة والمهام 

ا  أداء  المهام واألنشطةأسلوب ومسار  نو.  [5]  لعديد من  تقنية  معلومات  تمثل  التقنيات    البناءمذجة  على تعتمد  التي  الرقمية  إحدى 

خالل مراحل دورة حياته والتي يمكن، من خالل تطبيقاتها المتعددة،   البناءإستراتيجية متكاملة وشاملة لتوثيق وإدارة بيانات ومعلومات  

الخيارات  من  ومعقدة  متنوعة  بمجموعات  العالقة  ذات  القرارات  من  العديد  اتخاذ  في  والمشغل  والمقاول  والمصمم  المخطط  دعم 

، كما يمكنها تحويل فرق العمل [6]طريقة  والبدائل التي تؤثر بصور مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق المبنى لوظائفه وأدائه بأفضل  

تعالج المشكالت المعقدة مما كان له األثر في زيادة الكفاءة وخفض ومتكاملة،  الفردية في مراحل دورة حياة المبنى إلى فرق المركزية  

إلى تيسير   البناء. وأدت التطورات المتتالية في تقنيات نمذجة معلومات  [7]  تكاليف العمليات المختلفة طوال دورة حياة المبنى بأكملها 

القائمين دعم  إلى  ومجاالت التخطيط والتصميم والتشييد والتشغيل للمباني،    تحسين وتطويرأثبتت قدرتها على  و  طرق وأساليب األداء

ذ القرارات المناسبة لتحقيق التكامل في هذه المجاالت وتطوير مخرجاتها بصورة االعالقة بها في اتخعلى هذه الصناعة والجهات ذات  

، كما صناعة التشييد واإلحتماالت العالية لحدوثهاقطاع  لهذه التقنية في    المتوقع  لتأثير القوياوإذا وضعنا في اإلعتبار  .  [8]  كبيرة
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العالمي   المنتدى اإلقتصادي  تقرير  إليها  المملكة 2والموضحة في شكل )  [9]أشار  الدراسة في تحسين موقف  تتأكد أهمية هذه   ،)

 .ضمن الجهود العالمية لتبني وتطبيق هذه التقنيةالعربية السعودية 

 

 المصدر – صناعة التشييد واحتماالت حدوثها وموقف تقنية نمذجة معلومات البناء المتكاملة ضمن هذه التقنياتالتقنيات الحديثة في مجال تأثير(: 2شكل ) 

 [9] مترجم عن

 إشكالية وتساؤالت الدراسة 1-3

على الرغم من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وتشجيع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع  

معلومات   نمذجة  تقنية  تطبيق  تؤكد  متعددة  نماذج  من وجود  الرغم  وعلى  وإدارة   البناءالمجاالت،  والتشييد  التصميم  مجاالت  في 

بصورة جزئية وكان نتيجة لتوجيهات ترتبط بالجهة المالكة أو المنفذة ولم تطبق وفق معايير موحدة مثل ما المنشآت إال أن أغلبها تم  

خمسة   التي يقترح تناولها من خاللهذه الدراسة  الرئيسية لشكالية  اإلهو حادث في الدول التي تبنت تطبيق هذه التقنية وهو ما يمثل  

 : تتمثل في التالي أسئلة رئيسية

 اء والتشييد؟ بنفي مجال صناعة ال البناءتقنية نمذجة معلومات تطبيق ائد ما هي فو .1

 ؟؟ وما هي التحديات والعقبات المتوقعةالبناءتطبيق نمذجة معلومات  ما هي البنود المؤثرة في نجاح .2

 ؟ على المستوى الوطني البناءنمذجة معلومات تطبيق   لتبنى لدعم تحقيق النجاح  التي تبذلها الدولهي الجهود  ما .3

 ؟ وتطبيقها البناءنمذجة معلومات بني على الخريطة العالمية لت العربية السعودية لمملكةالموقف الحالي لما هو  .4

 تحسين الوضع؟ ما هو المطلوب ل .5

 أهداف وأهمية الدراسة 1-4

لتبنى تطبيق نمذجة معلومات البناء بالمملكة العربي  طار عمل  الوصول إلى إ،  تستهدف الدراسة، من خالل اإلجابة على هذه األسئلة  

بنود المؤثرة في  الوفوائدها و   من تأكيد أهميتهااية  من خالل تحليل الجوانب ذات العالقة بتبنى وتطبيق تقنية نمذجة البناء بد السعودية  

التقنية والموقف الحالي للمملكة على الخريطة العالمية ي تطبيق هذه  نوالتجارب العالمية لتب  ه تطبيقهاجنجاحها والتحديات التي توا

في تطوير تفعيل توصياتها  المتوقع ل  تأثيرفي الوتتضح أهمية هذه الدراسة  .  تحسين هذا الموقف  متطلباتاستكشاف   بنهاية  و  لتطبيقها،

ومعالجة العديد من اإلشكاليات الناتجة عن القصور اء والتشييد بالمملكة ومواجهة أغلب التحديات التي تواجهها،  مجال صناعة البن

ووضع المملكة على الخريطة العالمية لتبني تطبيق هذه التقنية،  ، َفي التعامل مع أو تلبية احتياجات ومتطلبات الجهات ذات العالقة بها

 .رنامج التحول الرقميومن أهمها ب 2030إضافة إلى توافق أهدافها مع أهداف ومبادرات عدد من برامج رؤية المملكة 

 منهجية الدراسة 1-5

مراجعة الدراسات اعتمادا  على    األربعة األولى  لإلجابة على أسئلة الدراسةالوصفي التحليلي   لتحقيق أهداف الدراسة تم تبنى المنهج 

النتائج التي تم   السؤال الخامس إلىومن ثم الوصول في  ،  اءنبى وتطبيق تقنية نمذجة معلومات النب والتقاريرالعالمية ذات العالقة بت

استكشاف المطلوب الستثمار والتطلعات تجاه تحسين واقع تبنى تطبيق هذه التقنية بالمملكة    لتحقيقاستخالص اإلطار المقترح    فيها

 . طوير مجال صناعة البناء والتشييد إمكانياتها في تحسين وت

 في مجال صناعة البناء والتشييد؟ البناءتقنية نمذجة معلومات تطبيق  ما هي فوائد  السؤال األول:  .2

جميع مراحل دورة حياة ل  BIM  البناءتطبيق تقنية نمذجة معلومات    فوائد إمكانيات وأكدت العديد من الدراسات والمواقع المتخصصة  

بالمشروع، وينعكس ذلك على اإلقتصاد الوطني وخطط  المشروع، وجميع أنماط المشاريع وأنشطة تنفيذها، وجميع من لهم عالقة  

الفوائد   التنمية العديد من  الدراسات أشارت    وله  الفوائد مثلفي جميع مراحل ومستويات المشروع. بعض   إلى عدد محدد من أهم 

Hadi, Z.S  [10]    في المشاريع تضمنت تيسير مشاركة المعلومات   البناءإلى سبعة فوائد لتبني تقنيات نمذجة معلومات  الذي أشار
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بين أصحاب المصلحة، وسرعة تحليل المعلومات المطلوبة إلتخاذ القرارات المختلفة خالل دورة حياة المشروع، وضوح التكلفة 

وإمكانية التجهيز المسبق لعناصر المبنى مما يوفر الوقت والتكلفة   الفعلية لمراحل دورة حياة المشروع، وتحسين جودة المشروع، 

أثناء مراحل التشييد، وتحسين العالقات مع العمالء لوضوح النموذج وإمكانية عرضه بصريا  بطرق وأساليب مختلفة، ودعم عملية 

فوائد تطبيق تقنية نمذجة   صنفالبعض اآلخر  والمعلومات التشغيلية من النموذج،  ميع  جتشغيل وصيانة المبنى من خالل سهولة توفير  

البناء إلى أربعة   عملية تشمل ثالثة فوائد في كل تصنيف: األول الوقت ويشمل فوائد لدورة حياة المشروع، و  اتتصنيفمعلومات 

المشروع، والتواصل األفضل، شمل فوائد الوصول لجميع معلومات  يسرع، وتقليل التأخير في المشروع، والثاني الوظيفة وأ  يةتصميم

التوفير المؤثر على تكلفة المشروع ويشمل اكتشاف التعارضات مبكرا ، وزيادة الكفاءة، الثالث  ورؤية المشروع في أبعاد مختلفة، و

هناك ، و[11]  ، والرابع الجودة ويشمل فوائد التخطيط األكثر دقة، وتحسين األمن والسالمة، والجودة األعلى لألداءتحقيق التنافسيةو

الفوائد وفق مراحل دورة حياة المشروع التي شملت التصميم والتخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة من الدراسات من تم فيها تصنيف  

 (. 3كما يتضح من شكل )

 

 [12] المصدر – التي يقدمها في كل مرحلةفوائد دورة حياة نمذجة معلومات البناء وعالقتها بدورة حياة المشروع وال( 3شكل ) 

تنظيم العالقة بين جميع المشاركين في المشروع من جميع   في  وإضافة إلى الفائدة المهمة التي حققتها تقنية نمذجة معلومات البناء

 Common Data Environmentالمشتركة  بيانات  الالتخصصات وتحسين التواصل بينهم من خالل نموذج المبنى الذي يمثل بيئة  

(CDE)    ات البناء مع تقنيات تقنيات نمذجة معلومربطت بعض الدراسات فوائد أكثر وأشمل عند تحقيق التكامل بين  فقد  أ(،  4)شكل

أخرى: فعلى سبيل المثال بتكامل تقنيات نمذجة معلومات البناء مع تقنيات المحاكاة تدعم فريق العمل في تحقيق اإلستدامة والعمارة 

استثمار االرتباط الذكي بين ، وBuilding Energy Model (BEM)  [13]الخضراء من خالل اإلستفادة من نمذجة طاقة البناء  

فيما أطلق عليه مصطلح    مكونات العناصر الرقمية لنموذج لمشروع في البعد الثالث مع المعلومات المتعلقة بالوقت أو الجدولة الزمنية

المشروع والتواصل الفعال لفريق العمل   تصور وضع والتي تدعم إمكانيات 4D BIM "[14]"البعد الرابع لنمذجة معلومات البناء 

بما فيهم المالك حول تسلسل مراحل البناء ومتطلبات الموقع بشكل مرئي على خط زمني يمكن من خالله مراجعة متواليات البناء  

الرابع،   البعد  والمقاولين  كما  باستخدام  المعماريين والمصممين  المهندسين  التخصصات من  للمشاركين من مختلف  والعمالء  يتيح 

الحصول على تصور كامل لمدد األحداث بالمشروع وعرض تقدم أنشطة البناء ضمن الخطة الكاملة لعمر مشروع التشييد، وفهم 

وإضافة بيانات إضافية    والتقنيات األخرى  البناءتكامل تقنية نمذجة معلومات  كما أدى    .[15]  أفضل لمراحل المشروع وخطة البناء

   (ب4إلى البعد الخامس والسادس والسابع والثامن كما يتضح من شكل ) ظهور فوائد في أبعاد تخطت البعد الرابع للنموذج إلى
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   [16] مترجم عن المصدر –وفوائدها في تحسين التواصل حول نموذج معلومات البناء   CDEبيئة البيانات الموحدة  : أ(4) على اليمين ( 4شكل ) 

 فوائد تطبيق نمذجة معلومات البناء في أبعاد متعددة )مترجم مع التصرف عن مراجع ومواقع انترنت متعددة( : ب(4)  على البسار

 ؟ البناءتطبيق نمذجة معلومات جاح  والجوانب المؤثرة في تحقيق ن البنودما هي السؤال الثاني:  .3

معلومات   نمذجة  تقنيات  تطبيق  نجاح  المبنى  البناءيرتبط  حياة  دورة  مراحل  من  مرحلة  أي  البنود مبالعديد    في  أشار،  ن   .I  وقد 

Lozinski  [17]   في دراسة لتقييم سوق البناء والتشييد لتطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء على ستة عشر عامل من عوامل نجاح

موضح السياسات واللوائح كما هو  بالعمليات والثالث  بالبنية التحتية والثاني  يرتبط بأولها    تطبيق هذه التقنية مصنفة إلى ثالثة تصنيفات

 (  5في شكل )

 

   [17]مترجم عن المصدر  –تحقيق نجاح تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء في المملكة العربية السعودية عوامل ( 5شكل ) 

البنود  و الدراسة أمكن تصنيف هذه  الجزء من  التي تمت حول هذا  الباحث والمراجعات األدبية   ستة تصنيفات إلى  من واقع خبرة 

 وفق التالي:، (6كما يتضح من شكل )متسلسلة هرميا ، 

توافر بيئة عمل تفاعلية محفزة للعمل   دارة والمالك:ودعم فريق اإل  بيئة العمل أ. 

و وتشمل  واإلنتاجية  التطبيق  عملية  إدارة  وفريق  يمثله،  ومن  بالمالك  ترتبط 

القناعة بفوائد التطبيق، المشاركة مع الفريق، توفير  عوامل متعددة من أهمها  

برامج  دعم  المطالبات،  وتسوية  حل  التغييرات،  تقييد  النموذج،  معلومات 

 وخطة إدارة الجودة. التدريب، 

من أهم بنود هذا الجانب قابلية المشروع للتنفيذ   التنفيذ:  طبيعة المشروع وموقع ب.

ومدى التعقيد في مكونات ونظم المشروع ومراحل تنفيذه ومستوى التفاصيل  

وإمكانيات   الملزمة في كل مرحلة والمخرجات المطلوبة، وطبيعة موقع التنفيذ 

    الوصول له.

التطبيق ج. لعملية  المنظمة  والقوانين  التطبيق ومستو  التشريعات  وتشمل    :ى 

عوامل متعددة من أهمها المواصفات والسياسات والتشريعات التي تنظم تطبيق 

رتبط  ي، وما  أسلوب التعاقد والشروط التعاقديةنوعية وو  نمذجة معلومات البناء،

جة المعلومات وفق الموضح في التطبيق لتقنية نمذ   النضج في  بذلك من مستوى

 .أ(7شكل )

 

الجوانب المؤثرة في تسلسل مستويات ( 6شكل ) 

 تطبيق نمذجة معلومات البناء  حنجاتحقيق 

 )المصدر: الباحث( 
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من أهمها  التخطيط الجيد لعملية لتطبيق نمذجة معلومات البناء في المشروع، وتنظيم أسلوب   خطة العمل واإلجراءات المنظمة:.   د 

 راءات وجدولة استالم وتبادل معلومات المشروع.العمل، هيكل ومواصفات النموذج المطلوب للمشروع، إج

تلعب دورا  كبيرا  في دعم التطبيق وتحقيق النجاح له سواء على مستوى توافر الشبكات    البنية التحتية والتقنيات المستخدمة: هـ.  

والتطبيقات  وقدراتها  المطلوبة  األجهزة  على  أو  المشروع،  في  العاملة  الفرق  أعضاء  بين  للتواصل  المستخدمة  والمنصات 

بينها وبين بعضها وبين األجهزة المستخدمة،    ب(، والتوافق 7والبرامج المناسبة لمراحل ومتطلبات المشروع والنموذج )شكل  

 وإمكانيات تبادل المعلومات الخاصة بالنموذج بسهولة بينها، إضافة إلى توافر القدرات التخزينية اآلمنة لمعلومات المشروع.

ر اختيار وتعيين أفراد  وترتبط بفرق التنفيذ المختلفة متعددة التخصصات وتتضمن معاييالكوادر البشرية ذات العالقة بالتطبيق:    و.

الفريق ومستوى الخبرة والتأهل بالتخصص وبأساليب وطرق تطبيق نمذجة معلومات المشروع ، والتأهيل الجيد للكوادر الجديدة  

والحالية، والتزام جميع المشاركين ومسؤوليتهم تجاه متطلبات بناء النموذج واستكمال جميع مكوناته، والتعاون الفعال بين هذه  

 در لبناء النموذج المطلوب ولتحقيق أهداف المشروع الكوا 

     

   [18] المصدرمترجم عن  –أ(: مستويات تطبيق نمذجة معلومات البناء والتفاصيل الملزمة في مراحل المشروع 7) ( على اليمين7شكل ) 

 [19]المصدر -معلومات البناء في مراحل المشروع المختلفة: أمثلة لتطبيقات وبرامج نمذجة ب(7على اليسار )

نمذجة معلومات   اتتطبيق  مجالتتعدد هذه التحديات في  ، وهذه التقنيات  التي تواجه تطبيقمن التحديات    الرقمية  التقنيات  مجال لو  اليخو

لتبنى وتطبيق نمذجة معلومات البناء في     Gerges et al.  [20]  الدراسة التي أجراهامنها  ديد من الدراسات،  عوتناولتها الالبناء  

المقارنة التي يجريها البعض بين تقنية نمذجة معلومات   تضمنت  BIMأهم العوائق لتطبيق   عدد منالشرق األوسط وخلص فيها إلى  

تحديات مالية "مقاومة التغيير" و  ، وتحديات نفسية ترتبط بـCADوبين تقنيات التصميم أو الرسم بمساعدة الحاسب    BIM  البناء

الكوادر   وتدريب  هيلتوافر وتأ  ، وتحدياتتكلفة إضافية"ين إلى تطبيق تقنيات نمذجة معلومات البناء على أنها "المقاولترتبط بنظرة  

اعتبارها عقبة   المواقع  في  ين متخصصال  لندرة"نظرا   رئيسية  البشرية وتم  العديد من  في  التقنية  بها هذه  قام  التي  الدراسة   ، ومنها 

Mostafa and Yaser  [21]    بتقنية نمذجة معلومات البناء وهي تحديات تصنيفات للتحديات ذات العالقة  ثة  ثال  اإلشارة إلىوتم فيها

)وشملت ضعف المهارات الكوادر البشرية  تحديات  و،  )وشملت توافق األجهزة المستخدمة وإمكانيات تبادل الملفات بينها(   ياتنالتق

النموذج، وتعدد نظم تسمية العناصر والملفات، وتحديات وندرة الخبرات المتخصصة(، وتحديات البيانات )وشملت عدم كفاءة بيانات  

النموذج( لبيانات  المستمر  أيضا   التحديث  الحمود ، ومنها  بها  قام  التي  وفن  [22]  الدراسة  اقتصادية  تحديات  وتنظيمية وتضمنت  ية 

من قبل األطراف األخرى المشاركة في المشاريع   BIMالتحديات اإلقتصادية على عدم وجود طلب على  اشتملت  وقانونية وإنسانية:  

الفنية اشتملت على   البناء(، والتحديات  التطبيق، وتعيين متخصصين في نمذجة معلومات  المتوقع من  ، وعدم وضوح االستثمار  

البيني، والتحديات احتماالت حدوث انقطاعات باإلنترنت، وعدم كفاية  المعايير   البناء، وقابلية التشغيل  المتعلقة بنمذجة معلومات 

ال   لتبني وتطبيق  الحكومية  الجهود  كفاية  المختلفة، وعدم  التخصصات  بين  التعاون  اشتملت على ضعف  ، وتعقد BIMالتنظيمية 

، وعدم وضوح .BIMحاجة إلى صياغة عقود  البيانات وعدم ربطها بمستوى تطور النموذج، بينما اشتملت التحديات القانونية على  ال

المسؤوليات بين أطراف المشروع، واشتملت التحديات البشرية على  قلة الخبرة ونقص الموظفين المرهلين والمدربين على برامج 

  ، والمقاومة الحادة للتغيير(.BIMنمذجة معلومات البناء، وضعف المعرفة بفوائد تطبيق ال 

نمذجة معلومات في مجال تبني تطبيق تقنيات    التي تبذلها دول العالمالوطنية  لجهود  ما هي ا  السؤال الثالث: .4

 ؟البناء

في مجال صناعة البناء والتشييد، بدأت البلدان في جميع أنحاء العالم   البناءمع ازدياد أهمية نمذجة معلومات  على المستوى العالمي،  

 موقف الدول من تبني، وتم إعداد خرائط متعددة توضح  العاملين في قطاعات البناء باستخدامه  وإلزام،  في تبني واعتماد هذه التقنية

(، وتتنافس الدول لتحسين ترتيبها العالمي في أ8شكل  هذا المجال )الدول الرائدة في  نمذجة معلومات البناء عالميا  وخرائط توضح  

التقنية   التقنية )شكل    مجال تبنى هذه  الدراسة على  وب(.  8وتوضيح موقفها من تبني    لجهودل  رصد ملخصيركز هذا الجزء من 

  علومات البناء في بلدانهم.ودور الحكومات والهيئات المهنية فيها لدعم تبني نمذجة م للدول الرائدة عالميا  في هذا المجال الوطنبة
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 [23]المصدر:   مترجم عن –نمذجة معلومات البناء  التي الرائدة في تبنيالدول  أ(8) على اليمين ( 8شكل ) 

 [24]المصدر مترجم عن  –في مجال تبني نمذجة معلومات البناء أوروبية أفضل سبعة دول ب(8)  على اليسار

صاءات التي تستهدف معرفة الدول التي تقود الطريق لتبني هذه التقنية أن استخدام نمذجة معلومات البناء بدأ أول مرة حأظهرت اإل

شركات التشييد في المملكة المتحدة في الثمانينيات. منذ ذلك الحين ، بدأ عدد متزايد من البلدان في استخدام وتطبيق تقنية   بواسطة

 نمذجة معلومات البناء  أن المملكة المتحدة تظل رائدة في تنفيذ   Sam Steers  [25]  شاريعها،  وأشارنمذجة معلومات البناء في م

ولديها أهداف تتعلق بالمهارات واألطر   مقارنة بالدول األوروبية األخرى، ومع هذا فإن دوال  مثل روسيا وألمانيا تشق طريق ا واضحا  

( موقف تبنى نمذجة 9ويوضح شكل )لم يصل بعد إلى إمكاناته الكاملة في أوروبا.    BIM  نمذجة معلومات البناء  ن اعتماد القانونية، وأ

 معلومات البناء عالميا  وتوقعات نموها.

 

 [26]المصدر   -  موقف تبني نمذجة معلومات البناء عالمياً وتوقعات نموها ( خريطة9شكل ) 

   :المملكة المتحدةأهم الجهود الوطنية لتبني نمذجة معلومات البناء ب 4-1

وأصبحت رائدة على مستوى العالم   ،في مشاريعها  البناءتعتبر المملكة المتحدة من اوائل الدول التي تبنت تطبيق نمذجة معلومات  

وتم تأسيس العديد من الجهات وزيادة اهتمام جهات قائمة بدعم  ،  2016عام  في تنفيذ هذه التقنية بفضل الدعم الحكومي منذ أبريل  

 BIM"، و"وحدة نمذجة معلومات البناء  UK BIM Allianceهذا التوجه مثل "تحالف المملكة المتحدة لنمذجة معلومات البناء  

Task Force  والبناء الذكي للمملكة المتحدة وأيرلندا ،"Building Smart : United Kingdom & Ireland وبناء على ."

معهد المواصفات   أعلن  2018وفي يوليو  وضع المواصفات المختلفة الخاصة بتطبيق هذه التقنية في مشاريعها،  هذه الجهود أمكن  

، 2018اية عام  ن المقرر نشر أول معيارين دوليين لنمذجة معلومات البناء بحلول نهم  نشر أول معيارين وأنه(  BSIالبريطاني )

تم إلزام جميع الشركات التي تعمل في المشاريع الحكومية بالعمل  ووفقا  لذلك فقد  .  [27]  2020في أوائل عام  الثالث والرابع  ونشر  

الثاني من مستويات المستوى  معلومات    وفق  نمذجة  المصلحة   BIM  2  البناءتقدم ونضج  وبذلك أصيح على جميع أصحاب 

 مشترك.  CADالمعنيين التواصل باستخدام تنسيق ملف 
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 لواليات المتحدة األمريكيةأهم الجهود الوطنية لتبني نمذجة معلومات البناء با 4-2

في الواليات المتحدة األمريكية اعتماد ا وتبني واسع النطاق من قبل الجهات الحكومية الكبرى، ت تقنية نمذجة معلومات البناء  شهد 

البناء  لالوطنية    المواصفات"ا  وتم إنشاء وحدة خاصة إلعداد  كمبادرة  من   "National BIM Standardsنمذجة معلومات 

  البناءلجميع مشاريع خدمات    BIM(، قامت إدارة الخدمات العامة األمريكية بصياغة برنامج  NIBSالمعهد الوطني لعلوم البناء )

وأشير إلى أن العديد من الواليات األمريكية والجامعات والمنظمات مثل إدارة الخدمات العامة وفيلق ،  2003العامة منذ عام  

القدامى   المحاربين  شؤون  ومكتب  األمريكي  بالجيش  مدينة  المهندسين  في  والبناء  التصميم  وإدارة  المرافق  وإدارة  للمقاوالت 

نيويورك وبروتوكول والية أوهايو وواليات القطاع العام األخرى مكتب والية تينيسي ، ولجنة مرافق تكساس ، ومدارس والية  

في الواليات المتحدة   تقنية نمذجة معلومات البناء  من شعبية  على الرغم. و[26]ماريالند وواشنطن العاصمة، ووالية ويسكونسن  

،  [17]  هذه التقنية  ٪ من المكاتب المعمارية داخل الواليات المتحدة األمريكية اعتمدت48، وما أشير إلى ان أكثر من  األمريكية  

أن هناك العديد من العوامل التي تقف في طريق تبنى الحكومة لتطبيقه،   البناءفقد أشار مدير البرنامج في المعهد الوطني لعلوم  

حيث أكد أنه ال يوجد هيكل محدد لمجموعة مشتركة من ،  على األقل على المدى القصير، ومن أهم هذه العوامل هو الالمركزية

  .[28]ال البناء مثل المملكة المتحدة هم وكالة واحدة متخصصة ومسؤولة عن جميع أعملديالممارسات الحكومية، وأنه ليس  

 اإلتحاد األوروبي أهم الجهود الوطنية لتبني نمذجة معلومات البناء ب 4-3

ا، ففي عام   ، تم إنشاء "مجموعة نمذجة معلومات البناء التابعة لإلتحاد األوروبي    2016تعتبر حالة أوروبا بشكل عام أكثر تقدم 

European BIM Task Group EUBIM  مشترك حتى يمكن تطوير و" بهدف توحيد الجهود الوطنية في نهج أوروبي موحد

لمدة  هذه المجموعة تمويال     منحت المفوضية األوروبية  ،البناء  توتطبيق نمذجة معلومارقمي عالمي. ولدعم تبني    تشييد قطاع  

، [26]  ( لتقديم شبكة أوروبية مشتركة تهدف إلى مواءمة استخدام نمذجة معلومات البناء في األشغال العامة2017- 2016عامين )

، وتطور األمر [29]نمذجة معلومات البناء في العديد من البلدان األوروبية    اعتماد و  مراحل تبني  فيوأدى ذلك إلى تطور كبير  

نمذجة معلومات البناء، بل ويتجاوزأحيان ا   تطبيق  من يطلب  وبعض البالد األوروبية مثل فرنسا يكون القطاع الخاص هأنه في  

نمذجة معلومات البناء    التي تهدف إلى التنفيذ الكامل لمنهجية"  خطة االنتقال الرقمي للبناء نسا إلى "طلبات الحكومة مما دفع فر

كمال  ستتخطط إيطاليا إل، وبريطاني واتبعتهألمانيا على نموذج النشر البينما اعتمدت  .2022في جميع أنحاء البالد بحلول عام  

حتى بالنسبة للمشاريع التي تقل    2025في عام  أن يكون اإلستخدام إلزاميا   ويع  لجميع المشار  2022مرحلة التنفيذ األولية في عام  

، والذي    2015في عام    المستوى الثاني لنمذجة معلومات البناء  أطلقت اسكتلندا برنامج تنفيذ ، و[30]ميزانيتها عن مليون يورو  

في المشاريع التي   2017بحلول أبريل  يق نمذجة معلومات البناء ستكون إلزامية  الثاني لتطب  المستوىمتطلبات    ينص على أن

 [26] مليون جنيه إسترليني 4.32 ميزانيتها ز تتجاو

 اســـترالياأهم الجهود الوطنية لتبني نمذجة معلومات البناء ب 4-4

المتحدة    بفضل عالقة استراليا المملكة  ا  ونيوزيلندامع  تقدم  فقد أحرزوا  البناء،  تقنية نمذجة معلومات  تبني وتطبيق  ، كبيرا  في 

، وأصبح نشرها في المشاريع المعمارية أكثر  هذه التقنيةالمشاريع العامة الكبيرة في أستراليا يتم تنفيذها بالفعل باستخدام    وأغلب

بعضها وال توجد منهجية بمعزل عن    تعملاإلدارات الحكومية األسترالية  مقابل نوهت أحد الدراسات أن  الولكن في  .  [30]شيوع ا  

مما   النضج  مستوى  لقياس  التوريد ثابتة  سلسلة  في  االرتباك  ل يسبب  والمعاناة  ومتطلبات   فيلشركات  ،  والعمليات  النهج  فهم 

إلى   التوجه  عمالء القطاعين العام والخاصوهذا ما دعا  .  ارات الحكومية التي تتعامل معهاإدارة من اإلد المعلومات المختلفة لكل  

، وتم تأسيس "المجلس اإلستشاري  [29]هذه التقنية    تطبيق  المملكة المتحدة للحصول على الدعم والتوجيه للتقدم في مستوى تبني

اإلسترالية   البناء  معلومات  الذكي "Australian BIM Advisory Board ABABلنمذجة  البناء  "وحدة  وإصدرت   ،

" تقرير مبادرة نمذجة معلومات البناء الوطنية متضمنا  استراتيجية تبنى هذه التقنية،  Building Smart Australiaاإلسترالية 

البناء اإلسترالي، كما أصدر تحالف المواصفات الوطنية عدد من اإلصدارات عن تبنى     والتقنيات ذات العالقة بها في قطاع 

 تطبيق هذه التقنية ومستوى التفاصيل المطلوبة للمشاريع. 

 (والصين ســنغافورة) آسياأهم الجهود الوطنية لتبني نمذجة معلومات البناء ب 4-5

،  BIM Steering Committeeفي سنغافورة تم تأسيس لجنة قيادة نمذجة معلومات البناء في سنغافورة ضمن هيكل الحكومة 

، نتج عن تطبيقها استخدام هذه  معلومات البناءتبنى تطبيق نمذجة  هيئة البناء والتشييد في سنغافورة خارطة طريق لووضعت  

أما في  لزيادة اإلنتاجية داخل القطاع العام.  ثانية    وضع خارطة طريق، وتبع ذلك  2015التقنية على نطاق واسع بحلول عام  

في تطوير المعيار الوطني الصيني "  China BIM Allianceنمذجة معلومات البناء الصيني    اتحاد تأسيس    ساعد الصين فقد  

اذج أصدرت مجموعة العمل التابعة لمجلس صناعة البناء في هونج كونج خارطة طريق للتنفيذ االستراتيجي لنم، واذجالموحد لنم

البناء في عام   فيها  تحدد ،  2014معلومات  لنمذجة   9مبادرة، في إطار    17ت  التنفيذ على مستوى الصناعة  لتحقيق  مجاالت، 

 .[26]معلومات البناء في هونغ كونغ 

 دبي -العربية المتحدة  اإلمارات أهم الجهود الوطنية لتبني نمذجة معلومات البناء ب 4-6

، وعلى الرغم من انه مليار دوالر 30تتوقع اإلمارات العربية المتحدة أن ترى خالل الدورة التالية من طفرة البناء ما يقدر بنحو 

إلى قيام بلدية ما تم تطويره من المعايير الستخدام نمذجة معلومات البناء في دولة اإلمارات، إال أن هذه الطفرة في المشاريع أدت  

للمباني   وإلزام استخدامها  في اإلمارة  لتبنى تطبيق نمذجة معلومات البناء  بإصدار نشرة معلومات معمارية  2013دبي في عام  
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ا مربع ا  27871طابق ا، أو تلك التي تمتد على أكثر من    40لتي يزيد ارتفاعها عن  ا ، تم إصدار تعميم   2015في يوليو  ، ومتر 

طابق ا   20لمباني التي يزيد ارتفاعها عن  ل  تطبيق نمذجة معلومات البناء وإلزام استخدامها  محدث يوضح نية بلدية دبي لتوسيع

ألف قدم مربع، والمباني والمرافق   200مباني والمنشآت والمجمعات التي تبلغ مساحتها أكثر من  ، واللجميع المشاريع الحكومية

"مجموعة نمذجة معلومات    . تم تشكيل المجموعات الحالية مثلالخاصة مثل المستشفيات والجامعات، ومشاريع المكاتب األجنبية

ألولئك الذين بدأوا في العمل   الالزمة  التدريبية والتأهيلية  لبرامجللمساعدة في تقديم ا"  Emirates BIM Group  البناء اإلماراتية

تم إلزام جميع مشاريع التشييد الممولة من الحكومة   2016. ومنذ أبريل  [26]  في مجال هذه التقنية  أو يرغبون في تعزيز خبرتهم

المركزية بـتسليم نموذج للمبنى بتقنية نمذجة معلومات البناء ثالثي األبعاد ومتكامل األنظمة بالكامل. وكشفت دراسة استقصائية 

عملون في مشاريع البناء في اإلمارات  من المتخصصين الذين ي  500ألكثر من    2015أجريت في جامعة هيريوت وات في عام  

٪ 52، بينما توقع  ألكثر من مشروع واحد   BIM٪ استخدموا    62في مؤسساتهم وأن    BIM٪ استخدموا    87العربية المتحدة ، أن  

 Gerges et al  في دراسةو  .[29]  سنوات  5سيستخدم بشكل شائع في دولة اإلمارات العربية المتحدة في أقل من    BIMأن  

معلومات البناء في الشرق األوسط خلصت إلى أن اإلمارات العربية المتحدة هي الدولة التي لديها   ذجةعن تبنى تطبيق نم[20]

في الشرق األوسط، بينما تعتبر لبنان واألردن من البلدان التي لديها أقل عدد من المشاريع التي   BIMأكبر عدد من مشاريع  

م من أن البحث حدد دوال  أخرى مثل الجزائر والعراق وليبيا والسودان  . على الرغBIMيستخدم فيها تقنية نمذجة معلومات البناء   

 بشكل كامل. BIMوإيران وتونس واليمن حيث ال يمكن حساب اعتماد 

ما هو الموقف الحالي للمملكة العربية السعودية على الخريطة العالمية لتبني وتطبيق نمذجة  :  السؤال الرابع  .5

 ؟ البناءمعلومات 

طبقا  لعوامل متعددة من أهمها مستوى النضج في استخدام   BIM  تقنية نمذجة معلومات البناء  تطبيقتبني وخرائط    تتواجد الدول على

ففي أوروبا . التطبيقعملية م يتنظالملزمة ل المعايير المواصفات و، وإصدار مدى تبني الدولة لعملية التطبيق في المشاريع، وهتطبيقات

عدد الحكومات األوروبية ومنظمات القطاع العام التي قدمت وتقدم مبادرات لتعزيز التبني األوسع لنمذجة   ازدادتعلى سبيل المثال  

في   هذه التقنية( مستوى التقدم في استخدام أو تبنى  10معلومات البناءعلى المستوى الوطني أو اإلقليمي أو العام. ويوضح شكل )

،  [31]اقي دول العالم، ويتضح منه أن المملكة العربية السعودية تعتبر كمستخدم "عادي" لتطبيقات نمذجة معلومات البناء اوروبا وب

التي أجراهاو الدراسة  السعودية  McAuley et. al  [26]  وفق  العربية  الحالي على   فالمملكة  الوقت  في  للمملكة  ال يوجد ظهور 

، وباستثناء اإلمارات وقطر، فال يوجد أي دولة عربية  أو إفريقيه في هذه الخرائط كما يتضح BIMالخرائط العالمية لتطبيق الـ  

 (. 11الخريطة الموضحة في شكل )

 

ودول ( مستويات تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء في أوروبا 10شكل ) 

 [31]المصدر مترجم عن  العالم

 

 ( تبنى واعتماد تقنية نمذجة معلومات البناء في دول العالم 11شكل ) 

 [32]، [26] المصدر مترجم عن 

هناك إال أن    ،ة معلومات البناء حتى اآلنجالعربية السعودية على الخرائط العالمية لتبنى تقنية نمذ على الرغم من عدم ظهور المملكة  و

، ولكن لم يمكن تتبع أي جهود على في السوق المحلي بصورة مباشرة وغير مباشرة  هذه التقنيةجهود مؤسسية متعددة لدعم تطبيق  

 ابة هذا السؤال البحثيجو تطبيقها، وهذا ما يوضحه إالمستوى الوطني لتبنى تقنية نمذجة معلومات البناء أ

 بذلت جهود على المستوى التعليمي والتدريبي وجهود على المستوى العملي والتطبيقي:فعلى المستوى المؤسسي: 

دد كبير من فقد أدرجت الجامعات السعودية نمذجة معلومات البناء في مناهج البرنامج الدراسي لع  على المستوى التعليمي والتدريبي

الكليات الهندسية، كما تقدم بعض المعاهد الخاصة دورات عن نمذجة معلومات البناء يتم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمهندسين 

ومن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتم تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية من قبل عدد من 

رات والهيئات المهنية  مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان التي أعدت دورات متعددة لتاهيل منسوبيها منها دورة الوزا

نمذجة معلومات  مجاالت  دورات ومحاضرات في    ،على فترات مختلفة   ،، والهيئة السعودية للمهندسين تقدم[33]نمذجة معلومات البناء  

الجمعية قدمت  ، كما  [35]  البناءإلى نمذجة معلومات    مدخال  تمثل  دورة  ،  لمقاولينالسعودية ل  هيئةالمن خالل  نظمت،  ، و[34]البناء  

. ويضاف إلى كل ذلك  ضرات والدورات وورش العمل في مجال نمذجة معلومات البناءالسعودية لعلوم العمران العديد من المحا

نمذجة   ومعرض   آخرها "مؤتمر  البناءلمؤتمرات المتخصصة في مجال نمذجة معلومات  لمن الوزرات والهيئات السعودية    رعاية عدد 

 " الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين. 2022معلومات البناء السعودي 
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حديات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الحالية في مجال نمذجة معلومات البناء وتخطي التفي طريق  مهمة  خطوات  هذه الجهود  تمثل  و

ذي القرار وبين الممارسين في مجال صناعة البناء بأهمية من جهة، وفي طريق نشر الوعي بين متخ  النفسية والعملية المرتبطة بها

خالل اإلجابة على السؤال وفق ما تم توضيحه    وفوائد وتحديات تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء في المشاريع من جهة أخرى

 الثاني

تبنت العديد من الجهات الحكومية تطبيق تقنية نمذجة المعلومات في مشاريعها بمستويات مختلفة   وعلى المستوى العملي التطبيقي

البناء   معلومات  نمذجة  مراحل  أولى  تطبيق  في  التي شرعت  النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة   BIMمثل 

ي جانب التدريب والتمهير للكوادر والسواعد الوطنية المتميزة بالحرمين الشريفين ضمن خطة التحول الرقمي الهندسي والمتمثلة ف

، ومثل أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة التي سجلت اسمها كأول أمانة على مستوى المملكة تتبنى دراسة وتطبيق تقنية [36]بالرئاسة   

في االرتقاء بجودة أعمال المشاريع خصوصا في   بيق الحكومة الرقمية، ورغبة  مع توجه الدولة لتطتوافقا   نمذجة معلومات البناء،  

. كما تبني صندوق اإلستثمارات العامة بالمملكة تطبيق هذه التقنية في المشاريع التابعة له، وال أدل [37]أعمال مشاريع البنية التحتية  

تم الشركة المطورة ألحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا  في العالم،  وهي  ،  "مر للتطويرالبحر األح"شركة  أن  على ذلك من  

، BSIأول شركة مالكة ألصول عقارية عالميا  تحقق رخصة “كايت مارك” للجودة الممنوحة من المعهد البريطاني للمعاييراعتبارها  

   .[38]رقميا    وذلك العتمادها نمذجة معلومات البناء في تسليم المشاريع

وذلك  و البناء  معلومات  تقنية  وتطبيق  لتبنى  النجاح  لتحقيق  التأسيس  في  مؤثرة  مهمة  جوانب  أيضا   الجهود  هذه  هذه  تمثل  لتأثير 

البنية   وتأسيس  إلعداد  الجهود  هذه  تبنت  التي  الجهات  اتجاه  في  التطبيقية  العملية  )الشبكات الممارسات  للتطبيق  الالزمة  التحتية 

والمنصات، األجهزة والتطبيقات(، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية التي شاركت في هذه المشاريع وزيادة خبرتها في مجال تطبيق 

البناء معلومات  نمذجة  ومت  تقنيات  أنشطة  من  تتضمنه  لخطط  وما  الحاجة  بأهمية  الجهات  هذه  إحاطة  جانب  إلى   ل العمطلبات، 

 .  واإلجراءات والتشريعات والقوانين المنظمة لعملية التطبيق

دعم نجاح وإنجاز المشاريع بالمملكة العربية ع عدد من الجهود الوطنية في مجال  ب: على الرغم من تتأما على المستوى الوطني

صناعة البناء والتشييد، إال أنه لم يمكن تتبع أي السعودية وجهود أخرى في مجال التحول الرقمي وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال  

)وهو ما يمثل الفجوة البحثية والعملية التي يسعى هذا البحث   جهود على المستوى الوطني لتبنى تقنية نمذجة معلومات البناء أو تطبيقها

 :  إلى وضع األساس لتجسيرها(

تم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تناولت هذا الموضوع، ففي مجال دعم إدارة وإنجاز المشاريع في وقتها وحسن تشغيلها  

، كما تم تأسيس [39]وتم تأسيس برنامج "نزاهة" لمراقية وضمان تحقيق النزاهة في المشاريع والقضاء على أي مظاهر للفساد بها  

والقروية واإلسكان لضمان تأهيل المقاولين المشاركين في مشروعات التشييد نظام تصنيف المقاولين التابع لوزارة الشؤون البلدية  

المشاريع  و،  [40] وتشييد  ترسية  إجراءات  كفاءة  لتحسين  الحكومية  والمشتريات  المنافسات  نظام  برنامج [41]تطوير  وتأسيس   ،

وتطويره الحقا  بدمجه مع هيئة كفاءة اإلنفاق التي تعني بوضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية في مجال كفاءة   "مشروعات"

 .[42]التخطيط واإلنفاق وإدارة المشروعات واألصول والمرافق 

لوطنية للتحول الرقمي ضمن برنامج التحول الرقمي أحد برامج وفي مجال تطبيق التقنيات الرقمية في المشاريع فقد تم إنشاء اللجنة ا

،  وتبع ذلك إنشاء وحدة التحول الرقمي لتكون الذراع التنفيذي للجنة وتقوم بقيادة التحول الرقمي في المملكة 2030رؤية المملكة  

الل التوجيه االستراتيجي وتقديم الخبرة من خ  2030العربية السعودية بهدف تسريع التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية  

واإلشراف عبر التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص وتم وضع استراتيجية خمسية تضمنت ثالث خطط عمل يسعى آخرها 

 . [43]للوصول إلى مفهوم "الحكومة الذكية" 

جهود   أغلب  أن  السابق  العرض  من  الحكومية   تطبيقويتضح  الجهات  من  العديد  قبل  من  تمت  التي  البناء  معلومات  نمذجة  تقنية 

"جزر  في  وتمت  فردية  مبادرات  تمثل  التطبيقي،  العملي  المستوى  على  أو  والتدريبي  التعليمي  المستوى  على  سواء  والخاصة، 

بالصورة التي تساهم   هذه التقنية  واعتماد   نىمنفصلة"، دون معايير أو مبادئ توجيهية مشتركة، وهذا اليمثل المنهجية الصحيحة لتب

في مجال الوطنية التي تم اتخاذها وتفعيلها واإلجراءات وضع المملكة على الخريطة العالمية لتبنيها. وأنه على الرغم من الجهود في 

في وقتها وتحقيق كفاءة تشغيلها، وفي مجال التحول الرقمي، إال أنه لم يمكن   تطوير وإنجاز المشاريعالتحول الرقمي وفي مجال  

  البناء مجال تبني تطبيق تقنيات نمذجة معلومات    بإجراءات على المستوى الوطني في   الحصول على تقارير أو درسات سابقة ترتبط  

المجال والتي يسعى البحث إلى المشاركة في وضع هو ما يؤكد الفجوة البحثية في هذا  التي ترتبط بكل من مجال المشروعات، و

إجراء الدراسات إلى  قرار بشأنه على المستوى الوطني، و  ذ ايحتاج إلى تضافر الجهود لدعم اتخاللبنات األولية ألسس تجسيرها، وهذا  

 . لذلك على جميع المستويات الكافية لتحديد متطلبات وآليات الدعم المطلوب

 ؟)النتائج والتوصيات( لمطلوب لتحسين الوضعالسؤال الخامس: ما هو ا .6

التوصية الرئيسية لهذه    ج التالية التي تقودنا إلىئمن واقع ما تم استعراضه وتحليله في األسئلة األربعة السابقة، يمكن استخالص النتا

 لتبنى تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء على المستوى الوطني بالمملكة العربية السعودية. األساس المطلوب الدراسة والتي تمثل
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 النتائج:  6-1

ويؤكد   حاجة لتفعيل تبني تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء على المستوى الوطني بالمملكة العربية السعودية:هناك   .أ

في المملكة العربية السعودية  الحادث في الوقت الحالي  صناعة البناء والتشييد    قطاع  على الرغم من التطور الكبير فيذلك أنه  

حتى أصبحت   2030  ة المملكةع في تطبيق برامج ومبادرات رؤيالتوسخالل الفترة القادمة، و  والمتوقع نموه بصورة أكبر

ه  أشارت أن أداءتمت حول هذا القطاع  إال أن الدراسات التي  من أكبر أسواق البناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي،  

مما يؤثر على وقت وتكلفة تنفيذ وتشييد المشاريع واإلستفادة منها في خطط التنمية،   منخفض، وبه نسبة تأخر وتعثر عالية،

يق ومع الفوائد التي تم اإلشارة إليها في اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة هذا البحث تتضح أهمية الحاجة إلى تبنى تطب

اإلستفادة من المشاريع في وقتها وفق خطط  ة وتقنية معلومات البناء لتحسين األداء وتقليل نسبة المشاريع المتأخرة والمتعثر

  التنمية المحددة لها.

الموقف العربية السعودية، إال أن    على الرغم من الجهود المبذولة لتطبيق تقنيات نمذجة معلومات البناء في المملكة .ب

هناك جهود عديدة تبذل  :  على الخريطة العالمية لتبني هذه التقنية  يكفي لوضع المملكةالتقنية  هذه اللتبني تطبيق    الحالي

لتحسين الوضع القائم، ولكن من الواضح أن أغلب الجهات تعمل منفصلة عن الجهات األخرى، وهذا اإلنفصال اليساعد  

ق الفائدة الكاملة الستخدام تقنية نمذجة معلومات البناء نتيجة الالمركزية التي عاني منها تطبيق هذه التقنية في  على تحقي

بداية تبنى تطبيقها في الواليات المتحدة األمريكية )كما أشير إليها في إجابة السؤال الرابع(، وقد يؤدي عمل الجهات بمعزل 

لى االرتباك والمعاناة للمكاتب اإلستشارية وشركات المقاوالت والموردين في فهم  عن بعضها وعدم وجود منهجية ثابتة إ

 المطلوب في كل مرحلة من مراحل تطبيق هذه التقنية.  

تفعيل ومتابعة ذلك من خالل صورة كبيرة على  يعتمد ب  تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناءوأساس نجاح عملية تبنى   .ج

اتضح من مراجعة وتحليل    :الخاص بالتطبيق من جهة أخرى  اتالكود  وإصدار،  لجنة متخصصةف أو هيئة أو جهة او  تحال

جميع الحاالت الدراسية للدول التي نجحت في تبني تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء تأسيس أو تشكيل لجان لقيادة تبنى 

، كما في حالة المملكة Consortium / Allianceورة، أو تحالفات  فوتطبيق نمذجة معلومات البناء، كما في حالة سنغا

وبالتالي اإلتحاد األوروبي.    ةحال  فيكما    Task Groupأو مجموعات عمل    Task forceالمتحدة والصين أو وحدات عمل  

تحسين الوضع القائم لتبنى تقنية نمذجة المعلومات بالمملكة العربية السعودية بتشكيل أو تأسيس هيئة   جهود بدأ  تأن  من المهم  

إلتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء ، والتنسيق مع جهات المواصفات والمقاييس  لنمذجة معلومات البناء  الوطنيعلى المستوى  

 .إصدار الكودات الخاصة بالتطبيقإعداد و 

   التوصيات: 6-2

 ا لنمذجة معلومات البناء ويقترح أن يكون مسماه الوطني  على المستوى    هيئةبتشكيل أو تأسيس    بناء  ما سبق توصي الدراسة

يتم توزيع المهام الخاصة بها في إطار  ويقترح أن  ،  (Saudi BIM Authorityنمذجة معلومات البناء  الهيئة السعودية ل)

والمتضمن ثالثة مستويات من المهام: مستوى التأسيس والتخطيط، مستوى الركائز والموجهات،  (  12العمل الموضح في شكل )

 التالي: يمكن تلخيص هذه المستويات والمهام في ومستوى متطلبات التطبيق، و

  خارطة الطريق لنمذجة معلومات البناء بالمملكة، وإعداد    وإعداد الخطة اإلستراتيجيةتوحيد الجهود  "التأسيس والتخطيط":   أ.

 تبنى تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء في المملكة العربية السعودية:  متطلبات ومراحل ل

،  تحت مظلة واحدةللعمل والتعاون مع جميع الجهات ذات العالقة بتبنى وتطبيق تقنية نمذجة   التنسيق  توحيد الجهود: 1-أ

 ر موحدة للتطبيق،  ووفق معايي

مراجعة وتطوير لرؤية ورسالة وما يرتبط بها من    : لنمذجة معلومات البناء في المملكةإعداد الخطة اإلستراتيجية   .2-أ

والمبادرات عملية  وأهداف   السعودية،  العربية  بالمملكة  والتشييد  البناء  في قطاع  البناء  معلومات  نمذجة  تقنية  تبنى 

   .بذلكوخطط مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة 

تحديد مراحل التطبيق   :نمذجة معلومات البناء في المملكةتطبيق  متطلبات ومراحل تبني وإعداد خارطة الطريق ل .3-أ

التي يجب البدء بها لبدء هذا  وانماط المشاريع  القطاعات  ن خالل خارطة طريق تتضمن مراحل التطبيق والتدريجي م

التطبيق. واشتمال خارطة الطريق على مستوى السياسات واللوائح الملزمة للتطبيق وعلى مستوى الحد األدنى من 

عمليات إدارة وتنفيذ هذا التطبيق خالل مراحل دورة متطلبات البنية التحتية الالزمة لنجاح التطبيق، وعلى مستوى  

 حياة المشروع. 

 وتشتمل على التالي: تبني تطبيق نمذجة معلومات البناء:لإعداد قواعد معارف  "موجهاتالركائز و"ال ب.

البناء  بحاثاألو  الدراسات . 1-ب نمذجة معلومات  تقنية  تطبيق  بتبنى  العالقة  والجهات   :ذات  الجامعات  مع  التنسيق 

العالقة إلجراء   ذات  تبنيها البحثية  متطلبات  وتحديد  التطبيق،  هذا  نجاح  بمتطلبات  العالقة  ذات  الالزمة  الدراسات 

وتحديد عوامل  وتطبيقها ل،  العقعملية  النجاح  وأهم  التبلتطبيق  والتحديات  السوق ات  في  تطبيقها  تواجه  أن  يمكن  ي 

 .المخاطرذهه التحديات و المحتملة، وخطط إدارة  والمخاطر السعودي واستراتيجيات تخطي هذه العقبات والتحديات

التنسيق مع جهات   الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تبني تقنية نمذجة معلومات البناء: . 2-ب

تشتمل على عداد تقارير تفصيلية  لومات البناء إلالممارسة المهنية والخبراء المتخصصين في مجال تقنية نمذجة مع
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، وما يتوافق منها مع س المستفادة من هذه التجاربرووتحديد الد   تجارب الدول الناجحة في تطبيق هذه التقنيةتفاصيل  

 شييد بالمملكة العربية السعودية.خصائص بيئة العمل والممارسة في قطاع البناء والت

السعودية: ا   3-ب العربية  بالمملكة  البناء  قطاع صناعة  في  البناء  معلومات  نمذجة  تقنية  لتطبيق  اإلرشادية   لدالئل 

إعداد تقارير وكتيبات ودالئل إرشادية موجهة إلى مختلف الدروس المستفادة في  تقارير  استثمار األبحاث والدراسات و

لكة )الجهات الحكومية، القطاع الخاص، المكاتب اإلستشارية، شركات  العالقة بقطاع البناء والتشييد بالممالجهات ذات  

فوائد  أسس و   (، بمختلف مستوياتهم )متخذي القرار والمهندسين والفنيين( تتضمن، المصنعينالمقاوالت، الموردين

إنشاء نماذج وبيانات  مثل    تطبيقها في المشاريعيرتبط بكل ما  تبني تقنية نمذجة معلومات البناء والدالئل اإلرشادية ل

المشاريع بطريقة تمكن الجميع من استخدامها، في مراحل المشروع المختلفة، ومن قبل التخصصات المختلفة، ومن 

 . مواقع ومدن وبلدان مختلفة

في المملكة العربية   البناءنمذجة معلومات البناء في قطاع صناعة  تطوير متطلبات تطبيق    ":تطبيق التطوير متطلبات  " ج.

العالقةب  السعودية ذات  الجهات  مع  مستوى   التنسيق  وتطوير  البشرية  الكوادر  وتطوير  العقود،  ونماذج  الكودات  إلعداد 

 الممارسة المهنية كالتالي: 

تشكيل وحدات فرعية متخصصة في نمذجة   :معلومات البناءتطوير الكوادر البشرية ذات العالقة بتطبيق نمذجة   . 1-ج

عودية لعلوم العمران سمعلومات البناء لتقديم برامج ودورات تدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة مثل الهيئة ال

العالقة   الجهات ذات  لدعم ومساعدة  يتم تصميمها  للمقاولين  السعودية  والهيئة  للمهندسين  السعودية  بتصميم  والهيئة 

نمذجة معلومات البناء لدى مالك المشاريع وأصحاب األعمال   تطبيقثقافة  على مستوى دعم  وتشييد وتشغيل المباني  

المكاتب ، وعلى مستوى الممارسة المهنية بومتخذي القرار في الجهات المختلفة ذات العالقة بقطاع التشييد والبناء

لتجهيزهم لعملية التطبيق أو لزيادة خبراتهم    رة المنشآتاوشركات إد والمصنعين    اإلستشارية والمقاولين والموردين

في  بداية    القرار  لمتخذي  العليا  المستويات  ومستوياتهم من  تخصصاتهم  بمختلف  بالمهندسين  ومرورا   الجهات    هذه 

للجهات العاملة في هذا  تقديم اإلستشارات  كما تختص هذه الوحدات بووصوال  إلى مدخلي البيانات في جهات التطبيق،  

 المجال بعد بدء التطبيق.

هيئة المواصفات والمقاييس السعودية  التنسيق مع    نمذجة معلومات البناء:الكود السعودي ل  تطوير العقود وإصدار . 2-ج

بالمملكة إصدار "كود المعايير الوطنية لتطبيق نمذجة معلومات البناء  تخاذ ما يلزم من إجراءات إلعداد ومراجعة وال

، في أكواد منفصلة   العربية السعودية"، وتفصيل متطلبات ومستوى تطبيق هذه المعايير في مراحل دورة حياة المشروع

 .وتطوير صياغة العقود لتشتمل على عملية تطبيق نمذجة معلومات البناء وما يرتبط بها من بنود 

وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة   بالسوق السعودي:  تطوير معايير الممارسة المهنية لقطاع البناء والتشييد . 3-ج

الغرفة التجارية والهيئة السعودية للمهندسين هيئة كفاءة اإلنفاق و  بسوق صناعة التشييد والبناء بالمملكة مثل  بالمشاريع

للمقاولين السعودية  التأهيل  ل  والهيئة  ومعايير  األداء  لمستوى  األدنى  الحد  وشركات  تطوير  اإلستشارية  بالمكاتب 

وإدراج والموردين،  عمل  المقاوالت  البناء  خطة  معلومات  نمذجة  تقنية  تعتبر    تطبيق  بالمملكة، التي  العمل  بيئة 

 .للمشاركة في المشاريع ضمن متطلبات التأهيل مرونة التطبيقمتطلبات و
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 إطار عمل يوضح مستويات المهام المقترحة للهيئة السعودية لنمذجة معلومات البناء (12شكل ) 
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