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لقيمتهاواءسوصيانتهاعليهاالمحافظةالضرورىمنقوميةثروةالمنشأتتعتبر
خاللمنوةالثر هذهعلىالحفاظمفتاحوالصيانةالحضاريةلقيمتهاأوالوظيفية
توفيررجوههىفالصيانة،المتغيرةوالمتطلباتاإلحتياجاتمعالمنشأمالئمة
فاظالحخاللمن؛وفراغاتهوخدماتهالمنشأعناصربكافةومريحةآمنةحياة
اءةبالكفتعملبحيثوالخدماتوالتشطيباتاإلنشائيةالعناصرجميععلى

رؤوسعلىالمحافظةخاللمناإلستدامةإلىيؤدىمماالقصوىالتصميمىة
معبةمتواكجيدةحالةفىوابقائهاالفتراضىالعمربزيادةالمستثمرةاألموال
قالمنطلهذاومنللمنشا،الزمنىاالداءتحسينخاللمنوذلكاالنشاءغرض

تدائيةاإلبالمراحلمنولكنالتشغيلبدايةمنفقطليستالفعالةفالصيانة
.مشروعإليللتصميم



منأقيمتالتىالغرضكانمهماالصيانةإلىعامةبصفةالمنشآتوتحتاج
إدارةأنحيثو .تنفيذهامناإلنتهـاءبعدمباشرةصيانتهافىالبدءأجله،مستوجبا

منتتضوالتىبالصيانةالمتعلقةالمعلوماتمنكبيركممعتتعاملالمنشأ
شأالمنعناصرجميعتخصالتىوالبياناتوالمواصفاتالتنفيذيةالمخططات
لضخامةنظراالفاعليةتقليلإلىيؤدىالتقليديةالطرقفإستخدام،والتعديالت
نموذجلوفقاربطهاتستوجبالصيانةبرامجفاعليةالمنطلقهذامنالمعلومات،

نمذجةهوالنموذجوهذاالمعلوماتضخامةمعمتواكبوفعالذكىهندسى
هو(شأللمنوالفيزيائيةالوظيفيةللخصائصالرقمىالتمثيل)البناءمعلومات
التىوجهةالمالعناصرتستخدمبرميجياتعلىمبنىاالبعادثالثىبارامترىنموذج
ياتكم-مخططات)المبنىمكوناتجميعتخزنمركزيةبياناتإنشاءعلىتقوم

تنعكسافإنهالتغيراتبلغتمهماوبالتالىترابطهاعنفضال(موادمواصفات–
تقييمنيمكللمبنىالمثاليالتشغيلنموذجخاللومنالمخططاتباقعلىتلقائيا

تحديديمكنفمثالالمبنىتفاصيل



العناصرمنالتالفةالعناصرتحديدالصياغة،وكذلكإعادةإلىتحتاجالتيالفراغات
والنوافذكاألبوابالمبنىفيللتغييرالقابلةأوالكهربائيةوأيضاالميكانيكيةالمتحركة
تاريخو مواصفاتهامعرفةخاللمنترميمهاأوإستبدالهالغرضوغيرهاواألثاث
النموذجماتمعلو باستخدامبهالإلتصالالمصنعةأوالمجهزةالجهةوتحديدتركيبها

المثاليالتشغيلنموذجإن.الزمنمنطويلةفترةبعدحتىالمتوفرة،
Buildingللمنشأ Optimized Operations Model --BOOM
(عاداألبسداسى)مرننموذجبلفحسباألبعادثالثيالمتجمدبالنموذجليس
–نفيذيةالت–التصميمة)حياتهفترةخاللللمنشأوبياناتوثائقيةكذاكرةيعمل

وأداةأجزاءه،لجميعإداريةوتنبيةإنذارووسيلةمراقبةكتقنيةوأيضا،(التشغيلية
مرحلةوتمثل.إشغالهفترةأثناءيحتاجهاالتيوالترميمالصيانةأعماللجدولة
دارةالصيانةطورفيللمبنىالمثاليالتشغيلنموذجتوظيف وا 



وألغراضةوالتخطيطيالتصميميةلألغراضالمنشآتوأداءبسلوكوالمتعلقالمبنى،
وغيرهاانيالمبتقييموأغراضالفراغاتعلىوالسيطرةوالتحكمالمنشأعملتحسين
رشاداالستسبيلعلىمخزنةمثيلةمنشأتإلىيمتدبلفحسبللمنشأليس

الباحثونقدرهايوالتىالمستقبليةالتكاليفعلىتأثيرالفعالةوللصيانة،للمرجعية
بإستخدامذهوتنفيتصميمهتملمنشأبنموذجاإلستعانةمع.اإلنشاءتكلفةبأضعاف
التشغيلنموذجبإستخداموالصيانةالتشغيلمرحلةفىواألنالبناء،معلوماتنمذجة
.المثالى



BIM لتعريف ا

BIMلاختصارهوBuilding Information Modelingعمليةالنظمهذهتتضمنمعلوماتيًا،المبانينمذجة
وتمتلكقي،الحقيالعالمفيومصنعةمنتجةأوعامةأوليةومكوناتووحداتعناصرمنرقمياالمبنىوتشييدتسمي
.التصميمضمنهاببعضوارتباطهاإدراجهاعمليةوتنظمبها،ترتبطوعالقاتوصفاتهندسيةخصائصالعناصرهذه
بعادواألالفيزياويةكالخصائصالوصفيةالمعلوماتمنعددبإدراجالالرسوميةالبياناتخزنخياريسمحإذ

مياتالكجداولواستخالصتكوينعمليةتاليايسهلمماالتصميم،عناصرمنعنصرلكلوالسعروالكميات
.التصميميةالعمليةأثناءبهاوالتحكمالبياناتوقواعدالعمللسيرالزمنيةوالجداول

وخصائصاتوكميالجغرافية،والمعلوماتالضوءوتحليلالفراغيةوالعالقاتالهندسةالمبانيمعلوماتنمذجةتغطي
النمذجةطريقةبتمثيلهايمكنبكاملهاالمبنىحياةدورة.(الُمصنعينتفاصيلالمثالسبيلعلى)المبنىمكونات

المهاممنديدالعتسهيلعلىالنمذجةمنالطريقةهذهتعمل.منشأةوتشغيلبناءعملياتذلكفيبماالمعلوماتية،
فيخصشلكلجزئيبشكلالعملأيضاويمكن.المستخدمةللموادوالمواصفاتالكمياتوتصنيفاستخراجمثل
فيحدةعلىكلويعملمختلفينأشخاصعلىالداخليوالفرشوالمبانيالموقعتنسيقمهامكتوزيعالعمل،فريق
أوهابأكملمنشأةمقياسمعيتناسببشكلاظهارهايمكنوالمجموعاتوالمراحلالنظم.المركزيالنموذجنفس

شاراتاالستشعارقياساتمثلالمبنى،منحيويةمعلوماتتضمينأيضاويمكن.منشأتمجموعة أنظمةمنالتحكموا 
البناء





نياتللتقأالمثلإالستخدامخاللمنالخدماتبمستوىاالرتقاءجهودمعوانسجاما
إالعماريعمشار إنجازمجالفىالمتخصصةإآللكترونيةالبرامجفىوالتقدمالحديثة
)BIMثقافةتعميمخاللمناالخرىوالمشاريعالتحتيةللبنية (Building

Information Modelingاليفوالتكالوقتلتخفيضدبىحكومةانتهجتهاالتى
اريةإالستشللمكاتبإلزامهاخاللمنالهندسيةوالمعاييرالمواصفاتوتوحيد

بناءوالالتصميمتشملوالتىالمختلفةالمشروعاتمراحلفىBIMتقنيةبإستخدام
منبدءالمعنيةاأالطرافجميعاستفادالتقنيةقدهذهتطبيقوفىوالصيانةوالتشغيل
وقطعاالمشاريعومشغلىوالمقاولونالمشروعوصاحبالحكومىالمستوى

لتغييراتاتواكبوالتىالثقافةهذهنشرفىعليهااعتمدتوالتىأالستشاريون
منآليانتجتالتىاللوحاتوأيضاالمستنديةالدورةإختزالمفهومتغييرفىالجذرية
.تكرارهاأوالمشروعاتتعقيدزادتمهما(Model)النموذج





ودة ونظرا لألثر الكبيرالذي تقدمه هذه التقنية في مراحلها المختلفة من تحسين الج
لمام تام بكافة  سواء في التصميم أو االنشاء وما توفره من معلومات دقيقة وا 

.التفاصيل التي يوفرها استخدام تقنية نمذجة معلومات البناء
فيها بالقيمة المضافة لتالالمشاريع ولتطبيق هذه التقنية بشكل فعال يؤدى إلى إغناء 

ر أى معوقات قد تظهر أثناء البناء بإالضافة لتوفير حصردقيق للغاية لجميع العناص

والكميات فى المشاريع مما يتيح لجهة التمويل سهولة إتخاذ قرار التمويل سواء 
أثناء إالنشاء أو التشغيل





جوهه هي عملية تحويل المعلومات لصيغة رقمية،اال ان ط و التحول الرقمي بأبس
االمر يعدو كونه عباره عن تحويل المعلومات الى بايت وكيلو بايت،وانما هو تبني

تفاعليوبشكلبيئة حاضنه كامله لهذا الكم من المعلومات،تتيح  للمستخدمين 
التواصل والمساهمة مما يتيح للشركات واالفراد بل وحتى أجهزة الحواسب ان تبقى

على اتصال ببعضها البعض طوال الوقت







البناءتقنية نمذجة معلومات - Building Information 
Modeling BIM

ان جوهر هذه التقنيه يتكون من عملية محاكاة عناصر البناء الحقيقيه المختلفه عن 

(  طريق الحاسب االلي،ليحمل كل عنصر جميع المعلومات المتعلقةبه
مما  )الخ ..مواصفاتفيزيائية او معلومات متعلقه بالمواد او االسعار او طريقه البناء
يتيح للمستخدمين ادراك المبنى بشكل افضل واتاحة الفرصه الجراء اي من عمليات 

. بدءا من فكره المشروع االولى (المحاكاة التي يتطلبها المبنى في دورة حياته  , 
وانواع المحاكاة المختلفه من دراسات انشائيه او استهالك  ,الى الدراسه التفصيليه 

.للطاقة





والمعلوماتاألشخاصبجعلالمبانيمعلوماتنمذجةتتعلق
لوجياوالتكنوالعملياتباستخدام.وكفاءةبفاعليةمعا  يعملون
حياةدورةمراحلفيالقيمأفضلعلىالحصوليمكنالمحددة،
.األصول

بدايةمنالمبانيمعلوماتنمذجةعملياتتضمينيساعد
كبالخاصةالتنميةأهدافأولوياتوتحديدحمايةعلىالمشروع

.ةوالصيانالتشغيلوقفومراحلاألصولتشغيلعملياتفي

مما،البناءلبيئةأفضلفهمعلىالمبانيمعلوماتنمذجةتساعد
وظائفضمانعلىويعملالتصميمتصادممخاطرمنيحد

ليفالتكايوفرمماالمهدرة،واألنشطةالعملياتإزالةتتم.األصول
.البيئياألثرمنويحد



أوعامةمعروفة،وغيرمبهمة)ككائناتالتصميمعلىالنمذجةمنالنوعهذاينطوي

عالقاتوالهندسيةخصائصالكائناتتلكوتحملفراغيةأوصلبةأشكالمعين،منتج

تخراجباسالمعلوماتيةالنمذجةنظامفيالتصميمأدواتتسمح.بهاالمرتبطةوالصفات

معطالمساقهذهتتسق.أخرىواستخداماتاإلنتاجيةلألغراضللمبنىمختلفةمساقط
منلفةالمختمساقطهافيتتطابقكلهاالكائناتأنبمعنى—آليبشكلالبعضبعضها

لحالاهوكمافقط،واحدةمرةكائنكلتعريفيتمحيث—والموقعوالشكلالحجمحيث

الرسمطريقةمنتحدثالتياألخطاءمنالعديديلغياآلليالمساقطتطابق.الواقعفي
.حدةعلىمسقطلكلالعادي



ثالثيةاوئيةثناهندسيةكأشكالالالمختلفةالمبنىعناصرتصميمتعتمدالتقنيةوهذه•
يسمحمماية،والكهربائوالميكانيكيةالفيزيائيةخصائصهالهاكعناصربلفقط،األبعاد

خططاتومالهندسيةالنتائجوبينجهةمنوالمحاكاةالتصميمبينالسريعبالتحول
ينوب،لرسمابرامجبينتجمعالتقنيةهذهفانوبالتالي.اخرىجهةمنالتنفيذ
فيAnalysis&Designالتصميموالتحليلوبرامج،Simulationالمحاكاةبرامج
ذجالنمانقلسهولةالتقنيةلهذهوفقاتعملالتيالبرامجوتتيحكما..واحداطار

Workبيعرفمابرنامجمناكثربينوالتصاميم Flow.نمذجةوتغطيهذا
غرافية،الجوالمعلوماتالضوءوتحليلالفراغيةوالعالقاتالهندسةالمبانيمعلومات  
لهاتمثييمكنبكاملهاالمبنىحياةدورةانكما.المبنىمكوناتوخصائصوكميات
ذلك،ك.المنشأةوتشغيلبناءعملياتمنذلكفيبماالمعلوماتية،النمذجةبطريقة
يفوتصناستخراجمثلالمهاممنالعديدتسهيلعلىالنمذجةمنالطريقةهذهتعمل

خصشلكلجزئيبشكلالعملأيضاويمكن.المستخدمةللموادوالمواصفاتالكميات
أشخاصعلىالداخليوالفرشوالمبانيالموقعتنسيقمهامكتوزيعالعمل،فريقفي

.المركزيالنموذجنفسفيحدةعلىكلويعملمختلفين



وهي التصاميم المصطالحات الهندسية وتبعا  لهذا النموذج الجديد، ظهرت بعض 
األبعادرباعية، خماسية وسداسية 



- 4D

من العمل على الجداول BIMيشمل البعد الرابع اي الوقت، حيث مكنت تقنية ال

ان الزمنية لمشاريع األبنية بشكل متوافق ومترافق مع عمليات التصميم والبناء بعد
.كانت تتم بشكل منفصل



- 5D
يشمل البعد الخامس و هو الكلفة (COST) حيث تسمح تقنية الBIM 
بتسهيل حساب الكميات واألسعار بشكل مباشر في مرحلة التصمي



6D

وهو البعد المتعلق بتشغيل وصيانة المبنى (Operation & Maintenance)  حيث

ديالت يتم استعمال نموذج التصميم في اعمال التشغيل والصيانة مع امكانية تطبيق التع
بشكل سهل وصحيح على النموذج األساسي



•4Dالتقنيةمكنتحيث,الوقتايالرابعالبعديشملBIM،الزمنيةالجداولعلىالعملمن
.منفصللبشكتتمكانتانبعدوالبناءالتصميمعملياتمعومترافقمتوافقبشكلللمشاريع

•D حساببتسهيلBIMالتقنيةتسمححيث(COST)الكلفةهووالخامسالبعديشمل5
.التصميممرحلةفيمباشربشكلواألسعارالكميات

•D6المبنىوصيانةبتشغيلالمتعلقالبعدوهو(Operation&Maintenance)يتمحيث
سهلشكلبالتعديالتتطبيقامكانيةمعوالصيانةالتشغيلاعمالفيالتصميمنموذجاستعمال
.الطويلالمدىعلىالماليوفراستخدامهايضاو.األساسيالنموذج

نماذجإلنشاءومعالجتهاالمبانيمعلوماتنمذجةخاللمنجمعهايتمالتيالبياناتاستخراجيمكن
مستقبليةالالتطوراتوتوجيهالصحيحالطريقعلىالمشروعاتإلبقاءوالبرامجللتكاليفمفصلة





وتقدم . تأتي تكنولوجيا نمذجة معلومات المباني في عدة أشكال
:مجتمعة عددًا من الفوائد منها

تمكين الوصول المنظم للمعلومات-
افتراضية توفير منصة إلنشاء نماذج -
. ما تم بناؤه/تصورات لما سيتم بناؤه-
السماح بالتحرك حول النماذج حتى نتمكن من تكوين فهم أفضل -

للبيئة 
دارة المخاطر التي تواجه المقترحات- السماح باختبار النماذج وا 
منهاتوفير وسيلة لتحليل المعلومات واستخراجها والتحقق -





.وفعالمومنظسلسبشكلوالتشغيلوالبناءالتصميممراحلخاللاألصولنقلعمليةتتم
ماألصلالجاريةالتشغيليةالتكاليف

الرأسماليةالتكلفةمنبكثيرأعلىتكونأنإلىتميل.
األصولأداءاحتياجاتأولوياتوتحديدالمعلوماتمتطلباتتحديد-
دارةتنفيذ- ارةإدوعملياتإلجراءاتاالمتثالوضمانالمباني،معلوماتنمذجةعملياتوا 

المشاريع
نماذجيفالستخدامهاافتراضيةنماذجفيالموجودةالبياناتومعالجةوتحليلاستخراج-

.والبرامجالتكاليف



مراحل توظيف نظم نمذجة معلومات المباني في حياة المبنى

ــاة المبنــى إلــى ثــالث مراحــل رئيســية هــي التصــميم و • ــذ يمكــن تقســيم دورة حي التنفي
،(التشغيل والصيانة)و
- Building Information Modelنموذج معلومات المبنى1-• BIM
ــة توظيــف نمــوذج معلومــات المبنــى فــي طــور التصــميم ووضــ• ــل هــذه المرحل ع يمث

ندسـون ويشـترك عـادة فـي هـذا الطـور المه. األفكار في المكاتب والشركات الهندسية
و التصــميم المعمــاري واإلنشــائي والكهربــائي والميكــانيكي، كمــا يفضــل اشــتراك مهندســ
.يةالداخلي وممثلو شركات التصنيع المسبق ومجهزوا المواد لألمور االستشار 





- Building Assembly Modelنموذج تجميع المبنى2• BAM
ــل شــركات التنت ــي طــور اإلنشــاء مــن قب ــى ف ــع المبن ــف نمــوذج تجمي ــة توظي ــل هــذه المرحل ــذ مث في

لنقـل وتستخدم نظم نمذجـة معلومـات البنـاء فـي هـذا الطـور كـأداة رابطـة. والمقاوالت في موقع العمل
ي الــذي قــام البيانــات والتفاصــيل لتقلــيص خطــر فجــوات التواصــل والمعرفــة وتفســيرات العمــل الهندســ

ليعمـل كـأداة فالنموذج المجسم للمنشأ ينتقل من طـور التصـميم إلـى طـور التنفيـذ. المعمار بتصميمه
ى حتـى قبـل لتقديم اإلرشادات والتوجيهات، إذ يغدو المجسم الممثل عبارة عن محاكاة افتراضـية للمبنـ

صــل فيمــا الشــروع بتنفيــذه ممــا يــوفر لجميــع المشــاركين مجموعــة واضــحة مــن التعليمــات وأدوات التوا
اســتخدام تســعى التوجهــات الحديثــة عالميــا مــؤخرا إلــى توظيــف و .بيــنهم إلتقــان العمــل وانجــازه بدقــة

والوقـت، آليات البنـاء المسـبق الصـنع قـدر اإلمكـان وذلـك يعـود لمـا تـوفره فـي جوانـب الكلـف والجهـد
ــى اإلنشــاء، فــاألبواب و  ــى التجميــع منــه إل ــة تنفيــذ المبنــى اقــرب إل لــى حــد مــا تصــبح عملي النوافــذ وا 

ي الموقـع فقـط، أصبحت تنقل مثال بإطاراتها ومكوناتهـا وعناصـرها مـن المصـنع كاملـة ليـتم تثبيتهـا فـ
غيرهــا، وكــذا الكثيــر مــن أجــزاء الهياكــل اإلنشــائية والســقوف وعمليــات تغليــف الجــدران واألرضــيات و 

ميـع فـي هـذا إن نمـوذج معلومـات التج. وعليه، فان المبنى بهذه الصيغة يرتب وينسـق ويـنظم وينجـز
وارد المشـروع الطور يسمح بإدارة وتعزيز عملية التصنيع المسـبق والتـي تـؤدي بالنتيجـة إلـى حفـظ مـ

.المختلفة بجانب قابلية اإلنتاجية العالية لعناصر ومكونات المبنى



3- نموذج التشغيل المثالي للمبنى Building Optimized 
Operations Model - BOOM

دارة المبنى، وهو الطور وتمثل مرحلة توظيف نموذج التشغيل المثالي للمبنى في طور الصيانة وا 
كامل األخير الذي يمكن فيه توظيف نظم نمذجة معلومات البناء إلستدامة حياة المبنى وتقديم

وفريق ويعد مدراء المبنى والجهات القائمة على ضمان أداءه الوظيفي اليومي. قدراته للمستخدم
ة كما يمكن للجهات التخطيطي. اإلدارة والتحكم في المبنى أهم المنتفعين من هذا النموذج

ك وأداء المتخصصة االستفادة من كم المعلومات اليومية المتراكمة ضمن النموذج والمتعلقة بسلو 
اني والتحكم المنشآت لألغراض التصميمية والتخطيطية للمباني األخرى، وألغراض تحسين عمل المب

ذا الطور ويمكن مالحظة أهمية دراسة ه. والسيطرة على الفضاءات وأغراض تقييم المباني وغيرها
الباحثين من خالل معرفة مقدار كلف تشغيل المبنى خالل فترة حياته، والتي تقدر من قبل بعض

نشاءه100-20المتخصصين بين  .ضعف لكلف تصميمه وا 



دارة تكاليف  أهمية األطوار الثالثة في نموذج معلومات البناء وا 
المبنى

بعـاد بتصـور ثالثـي األيوفر نموذج التشغيل المثالي للمبنى باعتباره أداة ومواد توثيق له إمكانية الحصول على معلومات شاملة وتفصيلية ودقيقة و 
حليلهـا والتنبـؤ بهـا ، باإلضـافة إلـى إمكانيـة تحـديث جميـع المعلومـات المتعلقـة بـالمبنى وتغيراتهـا عبـر الـزمن وت(البعد الثالـث)ألجزاء المبنى المختلفة 

عـديالت أو الصـيانة أو ، مع القدرة على تقدير ميزانية الكلف الواجب توفيرها والتخصيصات المالية والمـوارد والبشـرية المطلوبـة إلجـراء الت(البعد الرابع)
يخيـة خصوصـا ، وهو ما يعكس أهمية هذه النظم فـي أعمـال التوثيـق والحفـاظ علـى المبـاني والقطاعـات التراثيـة والمواقـع التار (البعد الخامس)الترميم 

.المأهولة منها

بهة ثلـة والمتشـاومن خالل هذا النموذج يمكن التحكم والسيطرة على أجزاء وأقسام المبنى أو الموقع وبسهولة فيمكن تحديـد وتعريـف األجـزاء المتما•
ة ات الصـحيووضع التفسـيرات المطلوبـة لهـا، كمـا يمكـن متابعـة إشـغال الفضـاءات المختلفـة والـتحكم بهـا، مـع القـدرة علـى مراقبـة أداء وكفـاءة الخـدم

.والكهربائية والميكانيكية، ووضع مقترحات التوسعة واإلضافة على أجزاء المبنى

ا فيـذ خطـط صـيانتهومن أهم مزايا استخدام النظم في هذه المرحلة التحكم ومراقبـة تفاصـيل المبنـى اإلنشـائية الحقيقيـة التـي انشـأ منهـا ووضـع وتن•
صــالحها أو اســتبدالها، ودراســة خطــط الحفــاظ الوقــائي لتجنــب أو تــأخير اثــر عوامــل الضــرر المختلفــة، وتقييــد وتقلــيص عمليــات الصــي انة واإلدامــة وا 

قريبـة اء الصـيانةوتنسيقها، فيمكن أن يعمل النموذج كجهاز إنذار يعمل على تنبيه إدارة المشروع على مواطن الخلل الطارئة أو تلك التـي تتطلـب إجـر 
غاله لغـرض إشـاألمد أو التي تستلزم العمل الدوري، كما يعمل كأداة مراقبة تقوم بإظهار األخطاء والمشاكل المتكررة في المبنى عبر الزمن وخـالل فتـرة
يلـزم والتخـاذ مـا اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كتلك المتعلقة بتلف عنصر معين بشكل مسـتمر لسـبب مـا أو تحديـد عوامـل زيـادة اسـتهالك الطاقـة،

.لتعزيز أداء المبنى بأفضل صورة ممكنة



تحديديمكنثالفمالمبنىتفاصيلتقييميمكنللمبنىالمثاليالتشغيلنموذجخاللمن
اصرالعنتحديدفيها،النقصسدأوالتأثيثإعادةإلىتحتاجالتيالفضاءات

لنوافذواكاألبوابالمبنىفيللتغييرالقابلةأوالمتحركةالعناصرمنالتالفة
اصفاتهامو معرفةخاللمنترميمهاأواستبدالهالغرضواألثاثالمعدنيةواألسيجة
معلوماتدامباستخبهالالتصالالمصنعةأوالمجهزةالجهةوتحديدتركيبهاوتاريخ
اليالمثالتشغيلنموذجإن.الزمنمنطويلةفترةبعدحتىالمتوفرة،النموذج
وثائقةكخزينيعملهوبلفحسباألبعادثالثيالصوريبالنموذجليسللمبنى
لجميعإداريةوتنبيهانذارووسيلةمراقبةوتقنيةحياته،فترةخاللالمبنىوبيانات
.غالهإشفترةأثناءيحتاجهاالتيوالترميمالصيانةأعماللجدولةوأداةأجزاءه،





BIM وBOOM بعض الصور لتوضح طرق و اساليب و

امثلةالستخدام ال
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