
هناك أربعة إجراءات موصى بها لقطاع البناء لالستفادة من 

الدعم الحكومي المقدم في رفع مهارات القوى العاملة 

في قطاع البناء السعودي.

بناء قدرات القوى 
العاملة المستقبلية 

في قطاع البناء 
والتشييد
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الحاجة إلى مزيد من الدعم لتحقيق رؤية 
المملكة لإلسكان ميسور التكلفة

بدأت أزمة اإلسكان في الظهور 

تدريجًيا على مستوى العالم 

مع الحاجة المتزايدة إلى 

اإلسكان ميسور التكلفة.

نما متوسط األسعار الحقيقية 

للمساكن بنسبة 24٪ في حين 

نما متوسط الدخل الحقيقي 

بنسبة 8٪ فقط.

تمت ترجمة ذلك إلى هدف ينص 

على امتالك السعوديين 70٪ من 

المنازل بحلول عام 2030 )برنامج 

اإلسكان(.

مستهدفات اإلسكان السعودية

2020 -2025

بلغ إجمالي اإليرادات السنوية 

لقطاع البناء 330 مليار ريال 

سعودي )2018(، مما يجعله ثاني 

أكبر قطاع غير نفطي.

1 Knight Frank

نظرة عامة على قطاع البناء في المملكة

5.8%

3.5 Mn

SAR 330 Bn
نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

عدد العاملين بالقطاع

إجمالي اإليرادات المتولدة

20202025

 ~2,800  
)ألف وحدة(  2,100~  

)ألف وحدة(

نمو بنحو 700 ألف منزل

أجندة اإلسكان الطموحة لرؤية 

المملكة 2030

بدأت أزمة اإلسكان في الظهور تدريجًيا 
على مستوى العالم مع الحاجة المتزايدة 

إلى اإلسكان ميسور التكلفة؛ فقد نمت 
أسعار المساكن بسرعة أكبر بكثير مقارنة 

بمتوسط الدخل؛ وقد بدا هذا االتجاه واضًحا 
بشكل خاص في المدن الكبرى، حيث أظهرت 

دراسة حديثة أجريت في 32 مدينة رئيسية 
حول العالم نمًوا بنسبة 24٪ في متوسط 

األسعار الحقيقية للمساكن بينما نما 
متوسط الدخل الحقيقي بنسبة 8٪ فقط1.

في المملكة العربية السعودية، ظهر اتجاه 
مماثل مع انخفاض متوسط دخل األسرة، 

مما يجعل من الصعب على السعوديين 
امتالك المنازل.

فرصة كبيرة لقطاع البناء

يهدف قطاع البناء إلى تحقيق 
المستهدفات التي حددها برنامج اإلسكان 

التابع لرؤية 2030؛ وإلى جانب تلبية الطلب، 
يوفر هذا القطاع أيًضا فرصة كبيرة لتحقيق 

مزيد من النمو لقطاع مهم بالفعل القتصاد 
المملكة العربية السعودية.

ُيعد قطاع البناء اليوم مسؤواًل عن حوالي 
5.8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 
العربية السعودية )2018(؛  حيث بلغ إجمالي 

إيراداته السنوية 330 مليار ريال سعودي 
)2018(، مما يجعله ثاني أكبر قطاع غير نفطي 

من حيث اإليرادات؛  كما يعمل ما يقرب من 
3.5 مليون شخص )2018( في هذا القطاع، 

مما يجعله القطاع األكبر من حيث عدد 
العاملين.

في الوقت نفسه، يزداد عدد األسر السعودية، 
مما يزيد من حجم التحدي؛  ومن الركائز 

األساسية في رؤية المملكة 2030: تنمية 
مجتمع مزدهر. أحد األسباب المعينة على 

تنمية المجتمع المزدهر زيادة توافر المساكن 
ميسورة التكلفة لمواطنيها؛  وقد تمت 
ترجمة ذلك إلى هدف ينص على امتالك 

السعوديين 70٪ من المنازل بحلول عام 2030 
)برنامج اإلسكان( وهذا يستلزم نمو المعروض 

من المساكن الحالية بحوالي 700 ألف منزل 
بين عامي 2020 و2025 لتحقيق 65٪ من ملكية 

المنازل للسعوديين، وهو هدف 2025 للبقاء 
على المسار الصحيح لتحقيق طموح 2030.
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يعتبر برنامج اإلسكان محرًكا 

رئييسًيا في تحقيق االزدهار

نمو إيرادات قطاع البناء بعد 

الركود الذي أحدثته جائحة كورونا 

)كوفيد-19(.

أمام قطاع البناء خياران لتلبية 

الطلب المتزايد على بناء المساكن: 

إما الزيادة الكبيرة في أعداد 

القوى العاملة؛ أو إحداث ثورة في 

طريقة عملها لزيادة اإلنتاجية.

قد يواجه قطاع البناء نقًصا يقدر 

بمئات اآلالف من الموظفين 

لتلبية تطلعات اإلسكان في 

المملكة العربية السعودية.

القطاع التجاري

القطاع الصناعي والبنية 

التحتية

القطاع السكني

إيرادات قطاع البناء حسب قطاع السوق 
)مليار ريال سعودي(

معدل نمو سنوي 
مركب قدره ٪4

96

139

95

329

91

143

96

330

20182021

118

156

112

385

2025

في ظل برنامج اإلسكان، ظهرت فرص كبيرة 
سانحة أمام األطراف المعنية في قطاع 

البناء.  لكن تفشي جائحة كوفيد -19 تمثل 
ضغًطا على عائدات القطاع في عامي 2020 

و2021؛

ومع ذلك، سيتبع ذلك متوسط نمو سنوي 
لإليرادات يبلغ حوالي 4٪ بين عامي 2021 و 

2025. القطاع السكني هو القطاع األسرع 
نمًوا، الذي تدعمه برامج اإلسكان. ومع 

ذلك، فإن القطاع التجاري وقطاع الصناعة 
والبنية التحتية ال يتخلفان كثيًرا عن النمو 

حيث يستفيدان أيًضا من االستثمارات غير 
المسبوقة التي قامت بها المملكة العربية 

السعودية لتنويع اقتصادها.

تحدي الفرص

تبدو التوقعات بالنسبة لقطاع البناء في 
المملكة العربية السعودية واعدة؛  نظًرا 

لتفشي جائحة كورونا )كوفيد-19( مؤخًرا 
وما نتج عنه من هبوط حاد في أسعار 

النفط، سيكون من الجيد للشركات العاملة 
في قطاع البناء أن ترى باستمرار مشاريع 

إسكان جديدة آخذة في االرتفاع حيث توفر 
الحكومة السعودية دعًما مستمًرا لتحقيق 

المستهدف الذي حددته.

زيادة القوى العاملة

تؤدي زيادة القوى العاملة لتلبية االحتياجات 
المطلوبة إلى خلق تحديات هائلة في 

القطاع. وبافتراض استمرار النمو التاريخي 
للقوى العاملة بنسبة 2.5٪ سنوًيا، ستنمو 

القوى العاملة في قطاع البناء إلى 4.2 
مليون موظف بحلول عام 2025؛ وعلى 

الرغم من هذا النمو، سيظل القطاع يواجه 
نقًصا في مئات اآلالف من الموظفين لتلبية 

تطلعات اإلسكان في المملكة العربية 
السعودية.

ومع ذلك، يواجه قطاع البناء تحدًيا يتمثل 
في ضرورة تسليم قطاع البناء للمزيد 

من المنازل أكثر من أي وقت مضى. أمام 
قطاع البناء خياران لتلبية الطلب المتزايد 

على بناء المساكن:  إما الزيادة الكبيرة في 
أعداد القوى العاملة؛ أو إحداث ثورة في 

طريقة عملها لزيادة اإلنتاجية.

نظًرا لتركيز المملكة العربية السعودية 
على التوطين، ستتناقص باستمرار حصص 

فرص العمل لغير السعوديين. وفي الوقت 
نفسه، يمثل جذب المواطنين السعوديين 

للقطاع تحدًيا كبيًرا ألن معظم الوظائف 
تتعلق بالعمالة منخفضة المهارة. باإلضافة 

إلى ذلك، ينجذب الشباب نسبًيا إلى قطاع 
العقارات، مما يقلل من االهتمام بالتحاق 

القوى العاملة بقطاع البناء.
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لم يكن قطاع البناء على 

مستوى العالم قادًرا بالكامل 

بعد على احتضان التطورات 

التقنية المستمرة.

حتى لقد انخفضت اإلنتاجية في 

المملكة العربية السعودية 

بنسبة 10٪ مقارنة بما كانت عليه 

قبل 20 عاًما.
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إنتاجية المملكة العربية السعودية حسب الصناعة

إنتاجية المملكة العربية السعودية حسب الصناعة

 “القدرة السوقية الحالية

3.5 Mn 3.5 Mn

2020

4.2 Mn

4.6 Mn

2025

400K

زيادة اإلنتاجية

قد تمثل زيادة اإلنتاجية تحدًيا أكبر؛ ففي 
حين استطاعت العديد من القطاعات األخرى 
في العقود األخيرة أن تلتمس طرًقا إلعادة 

اكتشاف نفسها، لم يستطع قطاع البناء 
على مستوى العالم بعد تبني التطورات 

التقنية المستمرة بشكل كامل؛  وبالتالي، 
كانت المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة 

في البناء ضئيلة. حتى في الدول المعترف 
بكفاءتها الصناعية، مثل اليابان وألمانيا، 

لم تشهد على مدى السنوات العشرين 
الماضية أي نمو في إنتاجية البناء. حتى 

لقد انخفضت اإلنتاجية في المملكة العربية 
السعودية بنسبة 10٪ مقارنة بما كانت عليه 

قبل 20 عاًما؛
العدد )المتوقع( للعاملين في القطاع” 1

عدد الموظفين الالزم لتحقيق مستهدفات اإلسكان 2

التصنيع

البناء والتشييد
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الشدات )القوالب( الخرسانية المعزولةالشدات )القوالب( النفقية وحدات الخرسانة الجاهزة

وحدات جاهزة من الحديد الخفيف

أساليب البناء 

الحديثة

تركز هذه السلسلة على أساليب البناء 
الحديثة التالية

لتلبية الطلب الهائل على المنازل 

ميسورة التكلفة ومواجهة 

التحديات في كل من حجم 

القوى العاملة واإلنتاجية، يتعين 

على قطاع البناء اتخاذ خطوة 

تقدمية حقيقية.

لقد أثبتت أزمة جائحة كوفيد 

-19 مجّدًدا أن التحديات 

العالمية الكبرى قد تكون 

بمثابة ورقة ضغط لتحقيق 

االبتكار.

تحدي المهارات في عصر توقف 
األعمال في القطاع

للتحكم في الطلب الهائل على المنازل ذات 
األسعار المعقولة مع مواجهة التحديات 

في كل من حجم القوى العاملة واإلنتاجية، 
يجب أن يتخذ قطاع البناء خطوة تقدمية 

حقيقية. لقد أثبتت أزمة جائحة كوفيد -19 
مجّدًدا أن التحديات العالمية الكبرى قد 

تكون بمثابة ورقة ضغط لتحقيق االبتكار؛

تقنيات البناء الحديثة: أساليب 

]MMC[ البناء الحديثة

من الطرق المعترف بها عالمًيا تبني أساليب 
البناء الحديثة. يصف مصطلح أساليب البناء 
الحديثة )MMC( استخدام مجموعة من 
تقنيات التصنيع خارج الموقع ومجموعة 

أخرى في الموقع والتي من شأنها توفير 

وهذا ال يختلف عن قطاع البناء الذي تم خالله 
اتخاذ خطوات متالحقة للتحول في قطاع البناء 

للتصدي للتحديات التي يواجهها القطاع.

بدائل للبناء التقليدي للمنازل؛ وهناك العديد 
من المزايا التي تعود على مختلف األطراف 

المعنية في مشاريع البناء، ولكل منها القدرة 
على تعزيز نمو تبني أساليب البناء الحديثة.
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مزايا أساليب البناء الحديثة للمطّورين

1- تقليل الوقت المستغرق في البناء لما   .1
يصل إلى ٪50

2- بيئة بناء أكثر تحكًما وزيادة مستوى الجودة 
والموثوقية

3- تقليل العمالة الالزمة في الموقع لما 
يصل إلى ٪70

مزايا أساليب البناء الحديثة للحكومات

1- برامج أسرع لبناء مشاريع سكنية واسعة 
النطاق وبأسعار معقولة

2- التشجيع على تطور سوق العمل

3- تطوير السوق المحلي الحديث للتقنية

مزايا أساليب البناء الحديثة للمستفيدين

1- تخفيض تكاليف دورة الحياة بنسبة ~٪10

2- تحسن كبير في معايير السالمة والبيئة

3- إمكانية أكبر للتخصيص

في الوقت الحالي، توجد مجموعة 

كبيرة من مرافق اإلنتاج الخاصة 

بـأساليب البناء الحديثة في جميع 

أنحاء المملكة، خاصة عبر الحزام 

األفقي األكثر اكتظاًظا بالسكان 

والذي يشمل مكة المكرمة 

والمدينة المنورة والرياض والدمام.

بحلول عام 2025، يمكن بالفعل 

استخدام أساليب جديدة للبناء 

لتوفير 50 ٪ من الطلب على اإلسكان 

في تلك السنوات.

ينتشر استخدام نظام الخرسانة 

 )IPS( سابقة الصب المعزولة

بصورة كبيرة في هذه اآلونة، 

ويمثل حوالي 40٪ من المعروض 

من المساكن اليوم من بين هذه 

التقنيات الجديدة.

المواقع الرئيسية الحالية للمصانع التي 
توّرد أساليب البناء الحديثة

المدينة المنورة

منطقة بها غالبية موردي تقنية 
أساليب البناء الحديثة

أساليب البناء الحديثة آخذة في 

االزدياد في المملكة العربية 

السعودية

ينعكس اعتماد أساليب البناء الحديثة من خالل 
تعيين موّردين للتقنيات المستخدمة في 

أساليب البناء الحديثة في المملكة. في الوقت 
الحالي، توجد مجموعة كبيرة من مرافق 

اإلنتاج الخاصة بـأساليب البناء الحديثة في 
جميع أنحاء المملكة، خاصة عبر الحزام األفقي 

األكثر اكتظاًظا بالسكان والذي يشمل مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام.

»باإلضافة إلى ذلك، يتم التخطيط إلنشاء عدد 
كبير من المصانع في السنوات القادمة، مع 

اعتماد المصانع بالفعل أو تقييم مدى الحاجة 
إليها. ستعمل المصانع الجديدة المخطط 

لها على مضاعف طاقة العرض الحالية في 

المملكة العربية السعودية تقريًبا لبناء المنازل 
باستخدام أساليب البناء الحديثة، مما يؤكد 

زيادة تبني هذه التقنيات. بحلول عام 2025، يمكن 
بالفعل استخدام أساليب جديدة للبناء لتوفير 50 

٪ من الطلب على اإلسكان في تلك السنوات.

ومن خالل أساليب البناء الحديثة، نرى مستويات 
مختلفة من النضج في دمج تقنيات البناء هذه؛ 
ينتشر استخدام نظام الخرسانة سابقة الصب 
المعزولة )IPS( بصورة كبيرة في هذه اآلونة، 

ويمثل حوالي 40٪ من المعروض من المساكن 
اليوم من بين هذه التقنيات الجديدة؛ ويتراجع 

هذا االنتشار مع تزايد تبني التقنيات األخرى 
الحالية وظهور تقنيات جديدة، على الرغم من 
أنه ال يزال من المتوقع أن يظل نظام الخرسانة 
سابقة الصب المعزولة )IPS( منتشًرا أكثر من 

تقنية البناء المبتكرة بحلول عام 2025.
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بناء مجموعة المهارات المناسبة لتعزيز تحديث البناء 

بشكل أكبر

ستكون هناك حاجة إلى القوى العاملة الداعمة لتحديث البناء لتحقيق مجموعة 
مهارات تسمح لهم باالستفادة من مزايا أساليب البناء الحديثة. إلى جانب 

توجهات البناء الجديدة، يجب التأكيد على المناهج الجديدة ألساليبب البناء الحديثة 
والمهارات الفنية باإلضافة إلى صقل »المهارات الشخصية« للتنقل عبر القطاع 

الذي يشهد تغييًرا.

متطلبات القوى العاملة

2020 2025 

~400k  ألف عامل~300k  ألف عامل
33%

تقنيات البناء الحديثة عنصر أساسي للتوطين

هناك مبادرات جارية في جميع أنحاء المملكة لزيادة توطين فرص العمل، 
وتوفير فرص عمل إضافية في السوق للسعوديين؛ وُيعتبر قطاع البناء 
من بين القطاعات األقل في معدالت التوطين إذ ال يضم سوى أقل من 
15٪ من المواطنين السعوديين. ومن أهم المخاوف المتعلقة بتوطين 

قطاع البناء نقص الوظائف الجذابة المتاحة للسعوديين.

قد يكون ظهور تقنيات البناء الحديثة عنصًرا أساسًيا نحو التوطين. 
تفسح أساليب البناء الحديثة المجال أمام عدد كبير من الوظائف 

اإلضافية التي تعتبر أكثر جاذبية للموظفين السعوديين من ذوي 
التعليم الجيد؛ حيث تستلزم هذه األدوار مستوى أعلى من التعقيد 

وهي أقل يدوية مقارنة بالطلب الحالي على القوى العاملة في 
تقنيات البناء التقليدية؛ كما تتوافق األدوار خارج الموقع بشكل خاص 

مع هذا الوصف، مما يتيح فرصة أفضل للتوطين في هذا المجال.

من المتوقع أن ينمو الطلب على 

الموظفين في سوق أساليب البناء 

الحديثة بنحو ٪33.

ستكون هناك حاجة إلى القوى 

العاملة الداعمة لتحديث البناء 

لتحقيق مجموعة مهارات تسمح 

لهم باالستفادة من مزايا أساليب 

البناء الحديثة.

في حين تعمل تقنيات البناء 

الحديثة على تحويل حصة كبيرة من 

أنشطة البناء إلى بيئات المصنع خارج 

الموقع، فإن غالبية الطلب على 

القوى العاملة اإلضافية يأتي على 

األدوار في الموقع إلدارة الموقع 

والتكامل والتجميع والبناء في 

الموقع.

طلب القوى العاملة في اساليب 

البناء الحديثة مع زيادة تبني تلك 

األساليب

نتيجة للتبني المتزايد ألساليب البناء الحديثة 
وإنشاء مصانع إضافية، هناك حاجة منطقية 

متزايدة للقوى العاملة إلدارة هذه العمليات.  
في السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن 
ينمو الطلب على الموظفين في سوق تقنيات 

البناء الحديثة بنسبة 33٪ تقريًبا، مما يجعل 
من الممكن توظيف 400 ألف شخص في هذه 

الجزئية من قطاع البناء بحلول عام 2025.

هناك حاجة إلى موظفين إضافيين في 
جميع جزئيات سلسلة القيمة، من التصميم 
إلى التصنيع خارج الموقع إلى التجميع في 

الموقع. في حين تعمل تقنيات البناء الحديثة 
على تحويل حصة كبيرة من أنشطة البناء إلى 
بيئات المصنع خارج الموقع، فإن غالبية الطلب 

على القوى العاملة اإلضافية يأتي على 
األدوار في الموقع إلدارة الموقع والتكامل 
والتجميع والبناء في الموقع.  والسبب في 
ذلك أن بيئة المصنع التي يمكن التحكم بها 

تنفذ عمليات قائمة على اآللة مع قلة الحاجة 
إلى العمالة اليدوية الالزمة إلنتاج كميات 

كبيرة من مواد البناء.
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المهارات الفنية المناسبة

في حين تعتبر بعض المهارات الفنية ألساليبب 
البناء الحديثة جديدة تماًما، تحتاج المهارات 

الموجودة األخرى إلى أن تصبح أكثر انتشاًرا. إن 
التعرف على خصائص وهياكل المواد الجديدة 
على النحو المّتبع في عمليات أساليبب البناء 

الحديثة يتطلب مهارات فنية جديدة للقوى 
العاملة. من ناحية أخرى ، فإن مهارات استخدام 
األدوات الرقمية والقدرة على قراءة المخططات 

والرسومات ال بد من توافرها اآلن على طول 
سلسلة القيمة. كجزء من تقييم كفاءة القطاع، 
تم تحديد مجموعة هامة تتكون من ستة عشر 
كفاءة فنية، ال بد منها للتنفيذ الفعال ألساليبب 
البناء الحديثة، تمتد عبر ثالثة أبعاد: كفاءات البناء 

األساسية، وكفاءات البناء الخاصة بأساليبب البناء 
الحديثة، وكفاءات مواد أساليبب البناء الحديثة.

العقلية الجديدة

تتداخل أساليبب البناء الحديثة بشدة مع 
التصنيع في موقفها من التسليم، الذي 

يؤكد على اإلنتاج القابل للتكرار والتجميع 
المسبق مع التركيز على الدقة والكفاءة 

واإلنتاجية. هذا التغيير في الطبيعة األساسية 
للبناء - يتطلب عقلية جديدة تتجاوز قواعد البناء 

التقليدي.

المهارات الشخصية المناسبة

تتطلب أساليبب البناء الحديثة أيًضا نهًجا تعاونًيا 
عبر سلسلة القيمة، بداًل من بيئات العمل 

المنعزلة الخاصة بالبناء التقليدي. الحاجة إلى 
تعاون معظم الوظائف - اإلبالغ والجدول 

الزمني والتصور- في وقت مبكر من العملية 
يمثل تحواًل ثقافًيا يجب تضمينه كمهارات 
بسيطة؛ هذه الكفاءات الشخصية تشمل 
الميوالت الشخصية واإلدارية وبيئة العمل.

يتعين على الحكومة والقطاع الخاص التصدي 

للتحديات التي تواجه المهارات

إن مهمة تطوير المهارات مهمة صعبة إذ يجب أن تحدث على المدى 
القصير لتلبية الطلب على اإلسكان في المملكة العربية السعودية 

وبصفة خاصة سرعة تبني تقنيات البناء الحديثة. ينشأ مستوى ثانوي 
من التعقيد من العدد الهائل للقوى العاملة، حيث يحتاج مئات اآلالف 

من الموظفين إلى االرتقاء بالمهارات أو تحسينها؛ وهناك جزء من 
هذه القوى العاملة بحاجة ملحة إلى التدريب المستمر ألن نسبة كبيرة 

منهم هم من العمال المهاجرين الذين يؤدون دوًرا مؤقًتا فقط في 
سوق البناء في المملكة العربية السعودية.

تزداد المهمة تعقيًدا حيث ال تزال صناعة أساليب البناء الحديثة في 
المملكة العربية السعودية صناعة ناشئة؛ لكن البنية التحتية المطلوبة 

ليست جاهزة بعد بالكامل لتسهيل تطوير المهارات في هذا الوقت 
القصير لقوة عاملة كبيرة كهذه.

على سبيل المثال:

ال يوجد تعريف واضح حتى اآلن في المملكة لوظائف أساليب البناء    -
الحديثة الرئيسية والكفاءات المطلوبة ومستويات األداء؛ وهذا 

يقود إلى عدم التوافق الواضح لتخصيص دورات تدريبية للموظفين 
ليصبحوا أكثر نجاًحا في دورهم.

قلة توافر مناهج تدريبية معتمدة وجيدة التنظيم بشأن أساليب    -
البناء الحديثة فيما يتعلق

بالسوق السعودي. هذه العوامل وغيرها أدت إلى عدم إمكانية   -

تدريب الموظفين تدريًبا فعااًل ألداء أدوارهم المتغيرة.

لم تكن اآلليات الرسمية متوافرة بعد لتقييم تأثير وفعالية   -
التدريبات الخاصة برفع مهارات أساليب البناء الحديثة؛ وهذا يعيق 

الفهم حول ما إذا كانت جهود تنمية المهارات تحقق ما هو 
مطلوب لمواجهة التحديات المقبلة أم ال.

تعتبر صناعة البناء الخاصة بتقنيات البناء الحديثة مجزأة، مما يجعل من 
الصعب توحيد الجهود لتطوير البنية التحتية الالزمة لتنفيذ مهام 

تطوير المهارات المعّقدة؛ ومن شأن »تعزيز العرض« أن يعمل على 
تمكين قطاع البناء لزيادة االهتمام بالتوظيف وخفض تكلفة البناء 

وتحسين إنتاجية قطاع البناء؛ وقد أدت برامج تطوير المهارات الناجحة 
في مناطق أخرى، مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ، 

إلى زيادة كبيرة في اإلنتاجية بفضل الجهود الحكومية.

عملت الجهود الحكومية الناجحة على تسهيل وضع مبادرات 
لتحسين المهارات في جميع أنحاء العالم

15٪ زيادة تراكمية 
في المتر المربع 

الذي يتم تسليمه 
لكل فرد في اليوم 

من 2010 إلى 2018

هونج كونجالمملكة المتحدةسنغافورة

118٪ زيادة تراكمية 
في متوسط القيمة 

المضافة لكل 
موظف من  من 2004 

إلى 2018

45٪ زيادة تراكمية 
في الناتج المحلي 

اإلجمالي لكل 
موظف من 2009 إلى 

2017
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إستراتيجية المهارات الوطنية

وضعت الحكومة السعودية إستراتيجية مهارات وطنية لمواجهة التحديات المتعددة 
لقطاع البناء العقاري؛ حيث تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية:

1-  إشراك القوى العاملة الحالية لتحسين المهارات الحالية وزيادة 
اإلنتاجية في قطاع العقارات

انخفضت إنتاجية القطاع في العقود األخيرة، في حين يمكن أن يكون   
ذلك بمثابة محرك رئيسي لتحقيق مستهدفات تطوير اإلسكان؛ 

وستكون الزيادة الطفيفة في اإلنتاجية بين 3.5 مليون موظف حالًيا 
بمثابة دفعة كبيرة نحو تحقيق هذه المستهدفات.

تزويد القوى العاملة بأساليب البناء الحديثة لبناء المهارات   -2
المستقبلية

ال بد من الدعم لزيادة تمكين أساليب البناء الحديثة وتعزيز تبنيها.   
سيؤدي تبني المزيد من تقنيات البناء الحديثة إلى خفض أسعار المنازل 

الجديدة، ومن ثم تلبية أحد المكونات الرئيسية في رؤية اإلسكان.

تحديد فرص وظيفية جديدة في مجال العقارات لجذب الشباب   -3
السعودي ودعم سعودة القطاع

يوجد الكثير من الفرص الجذابة في قطاع أساليب البناء الحديثة   
للسعوديين. يمكن أن يساعد توضيح المسارات الوظيفية وفرص 

العمل وتعميمها في زيادة االهتمام بقطاعات البناء ألن ذلك يساعد 
األشخاص على قراءة المستقبل كموظفين في هذا القطاع.

تحدد إستراتيجية تحسين المهارات مجموعة واضحة من المبادرات التي من 
شأنها تحسين الطريقة التي يتم من خاللها تحديد الفجوات في المهارات، 
وكيفية تصميم برامج التدريب الخاصة بالمهارات، وكيفية تأثير جهود تنمية 

المهارات على القطاع.

ارتقاء حكومة المملكة العربية 
السعودية بمهارات قطاع البناء

استجابًة للتحديات التي تواجه قطاع البناء، وضعت الحكومة السعودية إستراتيجية وطنية 
للمهارات لتمكين تعزيز توريد المهارات التي تشتد الحاجة إليها.  يجري حالًيا تنفيذ هذه 

االستراتيجية، مما يمهد الطريق أمام الشركات لالستفادة من مناهج الدورات الموحدة التي 
أصبحت متوافرة في جميع أنحاء المملكة. تلعب مبادرة تحفيز تقنية البناء )BTSI( هذا الدور بصفة 

خاصة ألساليب البناء الحديثة )MMC( استناًدا إلى الفهم القوي للفجوات الكبيرة في القدرات، 
يعالج البرنامج احتياجات تطوير المهارات الرئيسية لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية.

وضعت الحكومة السعودية 

إستراتيجية مهارات وطنية 

لمواجهة التحديات المتعددة 

لقطاع البناء العقاري.

تحدد إستراتيجية تحسين 

المهارات مجموعة واضحة 

من المبادرات التي من شأنها 

تحسين الطريقة التي يتم من 

خاللها تحديد الفجوات في 

المهارات، وكيفية تصميم 

برامج التدريب الخاصة بالمهارات، 

وكيفية تأثير جهود تنمية 

المهارات على القطاع.
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تنفيذ إستراتيجية تعزيز مبادرة تحفيز تقنية البناء لتحسين 

مهارات أساليب البناء الحديثة

يجري حالًيا تنفيذ هذه اإلستراتيجية، التي تعالج من خاللها مبادرة تحفيز تقنية البناء على 
وجه التحديد أساليب البناء الحديثة. من خالل جهود مبادرة تحفيز تقنية البناء لرفع مهارات 

األطراف المعنية في أساليب البناء الحديثة، فإن المبادرة تهدف إلى تحقيق مزايا لمقدمي 
أساليب البناء الحديثة والمطورين والمقاولين باإلضافة إلى المنظومة السكنية ككل.

تركز الجهود األولية على تطوير فهم إضافي الحتياجات المهارات وأفضل الطرق لتقديم 
التدريبات للقوى العاملة؛ وقد تم الجمع بين تلك الجهود وبين التقييم الشامل للقوى العاملة 

والذي سلط الضوء على عدد الموظفين الذين يمكن من خاللهم تسهيل تنفيذ البرنامج، والذين 
سيتم تحديدهم عبر مختلف أساليب البناء الحديثة واألدوار عبر سلسلة قيمة البناء؛ وقد ساعد 

ذلك في وضع إطار عمل للكفاءات يمكن استخدامه كدليل للصناعة ونموذج تقديم من شأنه 
تعزيز رفع مستوى مهارات القوى العاملة بما يتماشى مع االحتياجات المطلوبة.

مزايا رفع مستوى مهارات األطراف المعنية في أساليب البناء الحديثة

زيادة توافر القوى 
العاملة الماهرة

زيادة تبني أساليب 
البناء الحديثة

تمكين الوصول إلى 
منتجات أساليب البناء 

الحديثة منخفضة التكلفه

موفرو أساليب البناء الحديثة

المطّورون

المقاولون

التوفيق بين المطورين 
والمقاولين

تسهيل الوصول 
BR إلى مصانع

تحسين التدفق النقدي 
بسبب القدرة على التنبؤ 

خارج الموقع

تحسين جودة منتجات 
أساليب البناء الحديثة

تمكين الوصول إلى 
منتجات أساليب البناء 
الحديثة عالية الجودة

من خالل جهود مبادرة تحفيز تقنية 

البناء لرفع مهارات األطراف المعنية 

في أساليب البناء الحديثة، فإن 

المبادرة تهدف إلى تحقيق مزايا 

لمقدمي أساليب البناء الحديثة 

والمطورين والمقاولين باإلضافة 

إلى المنظومة السكنية ككل.



10

يحدد إطار الكفاءات السلوكيات 

والمهارات والمعرفة الالزمة - 

الكفاءات - لتحسين األداء.

يعمل إطار الكفاءات على خلق 

مستوى من التوحيد القياسي 

في القطاع، ويتيح المواءمة 

بين الصناعة ومقدمي التدريب، 

ويسمح للصناعة بتقييم نتائج 

التدريب.

إطار كفاءات أساليب البناء الحديثة لتوحيد متطلبات المعرفة

كان أحد المكونات األساسية لجهود مبادرة تحفيز تقنية البناء هو وضع إطار للكفاءات. يحدد 
إطار الكفاءات السلوكيات والمهارات والمعرفة الالزمة - الكفاءات - لتحسين األداء؛ ويصف 

إطار الكفاءات الشامل للتصنيع خارج الموقع خمسة عناصر، هي:

سلسلة القيمة - وتشمل الوظائف الرئيسية الشاملة لقطاع البناء   .1
خارج الموقع واألنشطة الرئيسية المحددة في إطار كل وظيفة إلنشاء 

سلسلة قيمة للتصنيع خارج الموقع

الفئات الوظيفية والمسار الوظيفي - وتشمل الوظائف الرئيسية    .2
التي تغطي جميع أنشطة التصنيع خارج الموقع وتجميع الوظائف في 

فئات وظيفية تسلط الضوء على مجاالت الخبرة.

تحديد الكفاءات - مجموعة من المهارات الشخصية واإلدارية ومهارات   .3
محل العمل وتلك الخاصة بالقطاع والتي تغطي جميع الوظائف 

الرئيسية.

قائمة الكفاءات - قائمة طويلة من الكفاءات لكل من وظائف التصنيع   .4
خارج الموقع، المقسمة إلى المهارات الشخصية / السلوكية، 

ومهارات محل العمل، وتلك الخاصة بالقطاع، والمهارات اإلدارية. 

تحديد مستويات الكفاءة - تحديد مستويات الكفاءة لكل نوع من   .5
أنواع الكفاءة.
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يخلق التوحيد القياسي فهًما 

مشترًكا في القطاع لما يتعين 

على الفرد القيام به لتحقيق 

النجاح في دوره.

توحيد ما يلزم من المعارف 

والمهارات واألداء

تم تحديد معيار للمعرفة والمهارات واألداء 
المطلوب لجميع الوظائف فيما يتعلق 

بالكفاءات الفنية وغير الفنية. تتناول الكفاءات 
غير الفنية المهارات الشخصية واإلدارية 

ومهارات محل العمل. تتناول الكفاءات الفنية 
المهارات الخاصة بالقطاع مع التمييز بين 

البناء األساسي والمهارات المتعلقة بالمواد 
الحديثة.

يخلق التوحيد القياسي فهًما مشترًكا 
في القطاع لما يتعين على الفرد القيام به 

لتحقيق النجاح في دوره؛ وهذا يجعل بإمكان 
المؤسسات استخدام إطار الكفاءات الختيار 

الموظفين األكثر تأهياًل من خالل التوفيق 
بين الكفاءات المطلوبة والكفاءات المتاحة 
لمجموعة المرشحين لشغل منصب معين.

»باإلضافة إلى ذلك، يعمل ذلك على تحفيز 
القوى العاملة المتنقلة؛ فقد يكون لمختلف 

الوظائف داخل القطاع كفاءات متداخلة، 
مما يجعل بإمكان الموظف أداء كال الدورين. 
تؤدي الوظائف ذات الكفاءات المتداخلة إلى 

خلق مسارات وظيفية محتملة للموظفين 
إما أفقيًا، باالنتقال من نوع وظيفة إلى آخر، 

أو عمودًيا، باالنتقال صعوًدا إلى وظائف ذات 
 مسؤوليات متزايدة.

«
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»يمكن لمقدم التدريب عقد 

دورات تدريبية مع الفهم الكامل 

للجمهور المستهدف فيكون 

من المعروف لديه الكفاءات 

التي يجب تدريبهم عليها، بما 

 في ذلك مستوى الكفاءة.

المواءمة بين القطاع 

ومقدمي التدريب

يتيح إطار الكفاءة التوافق بين الصناعة 
ومقدمي التدريب. نظًرا لتوحيد الكفاءات في 
كل وظيفة، من الواضح لكل من جهة تقديم 

التدريب والمستخدم ما الذي يحدد النجاح 
الوظيفي؛ ويمكن لكل من مقدم التدريب 

والمستخدم استخدام إطار الكفاءات لتنظيم 
رحالت التعلم.

سيتمكن مستخدمو التدريبات من تحديد 
الكفاءات »المفقودة«؛ حيث سيمكنهم 

مقارنة مستويات الكفاءة الخاصة بهم مقابل 
الكفاءة الواردة في الوصف الوظيفي إلطار 

الكفاءة؛ وتعتبر أي فجوات في الكفاءة هي 
مجاالت محتملة يمكن للموظف من خاللها 

يسعى فيها للحصول على تدريب يلبي هذه 
الحاجة بشكل مباشر؛ وهذا مفيد أيًضا إذا 

أراد الموظف القيام بحركة وظيفية أفقية أو 
رأسية تتطلب تطوير كفاءات جديدة أو زيادة 

الكفاءات الحالية.

يستفيد مقدمو الدورات التدريبية بطريقة 
مماثلة من إطار الكفاءات؛ حيث يمكن لمقدم 
التدريب عقد دورات تدريبية مع الفهم الكامل 

للجمهور المستهدف فيكون من المعروف 
لديه الكفاءات التي يجب تدريبهم عليها، 

بما في ذلك مستوى الكفاءة؛ ويمكن أن 
يتماشى كل من المحتوى وصعوبة المحتوى 

بشكل مباشر مع الملف التعريفي للكفاءة؛ 
وهذا يعمل على تطوير هذه الدورات التدريبية 

باتساق وجودة عالية واستهداف الجمهور 
الذي تم وضع الدورة التدريبية من أجله.
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ألن التعلم عملية مستمرة، فإن 

التقييمات مستمرة أيًضا. تعمل 

تقييمات الكفاءة على إرشاد 

الموظفين وأرباب العمل ومن 

يهدف إلى تدريب أي كفاءة 

مفقودة.

يضمن تطوير المناهج تدريًبا 

شاماًل ومتناسًقا للمشاركين.

يتم اختيار الدورات ضمن 

المناهج الدراسية بناًء على 

مدى تغطيتها إلطار الكفاءات 

وتغطيتها للمجاالت ذات 

األولوية الرئيسية للقطاع في 

المملكة.

التقييم المستمر للكفاءات 

وتطويرها

وضع مناهج أساليب البناء 

الحديثة لسد الفجوة بين 

الكفاءات الحالية

مسيرة التعلم عبارة عن جهد متواصل؛ وألن 
التدريب يقوي مستوى الكفاءة في مجال 
معين، تظهر أولويات جديدة. وعندما ينتقل 

الموظف عبر الهيكل التنظيمي، تظهر 
الفجوات في الكفاءة الجديدة.  وألن التعلم 

عملية مستمرة، فإن التقييمات مستمرة 
أيًضا؛ حيث تعمل تقييمات الكفاءة على إرشاد 

الموظفين وأرباب العمل ومن يهدف إلى 
تدريب أي كفاءة مفقودة.

فيما يتعلق بالموظفين وأرباب العمل، تؤتي 
التقييمات ثمارها بقدر أكبر؛ حيث يسمح 

تقييم الكفاءات بتحديد االحتياجات التدريبية. 
ومع ذلك، لم يتم وضع التقييم لتناول 

نقطة واحدة في وقت معين؛ يتم وضع خطة 

كما هو موضح أعاله، يمكن تعديل الدورات 
التدريبية بما يتماشى مع الكفاءات 

ومستويات المهنية المطلوبة. يمكن تجميع 
الدورات التي تتناول أنواًعا مماثلة من 

الكفاءات في صورة مناهج تدريبية؛ تتمثل 
فائدة العمل بمناهج في شقين.  أولهما، 
ضمان تطوير المتدرب تطويًرا شاماًل حيث 

تناقش الدورات داخل المناهج جميع العناصر 
ذات الصلة في مجال معين من الكفاءات.

ثانيهما، يضمن العمل بمناهج أيًضا االنسجام 
والتناغم حيث ترتبط الدورات التدريبية 

ببعضها البعض منطقًيا فتعمل على إبراز 
محاور متشابهة؛ وهذا من شأنه خلق تدفق 

منطقي في تجربة التعلم للمتدرب.

تدريب مناسبة وتقديمها للموظفين؛ بحيث 
تصف هذه الخطة نتائج التدريب، مما يسمح 

للموظفين بمعرفة ما إذا كان التدريب يغطي 
الكفاءات »المفقودة« أم ال. بعد تقديم 

التدريب، يجب إجراء تقييم آخر لمعرفة ما إذا 
كان هذا التدريب قد أسفر عن ثماره المرجوة.

هذه العناصر األخيرة تدعم بشكل مباشر 
مقدمي التدريب حيث يمكنهم قياس فعالية 

التدريبات، مما يجعل طريقة التقييم مناسبة 
للتدريب نفسه. وبناًء على مستوى النجاح 

في رفع مستويات الكفاءة، قد يرغب مقدمو 
الخدمة في تعديل الدورات التدريبية المقدمة 

ومحتواها الذي يتم مشاركته لكل تدريب.

»بهذه الطريقة، طّورت مبادرة تحفيز تقنية 
البناء ثالثة أنواع من المناهج: إدارية، ووظيفية، 

وسلوكية. يتم اختيار الدورات ضمن المناهج 
الدراسية بناًء على مدى تغطيتها إلطار 

الكفاءات وتغطيتها للمجاالت ذات األولوية 
الرئيسية للقطاع في المملكة. تم تصميم ما 
مجموعه سبعة مناهج، منها واحد إداري وآخر 

سلوكي وخمسة مناهج وظيفية.
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جدول مناهج تحسين المهارات

تصميم أساليب البناء الحديثة

يغطي تصميم أساليب البناء 
الحديثة الموضوعات المتعلقة 

بالنمذجة ثالثية األبعاد وتصميم 
برنامج CAD باستخدام أدوات 
وبرامج نمذجة معلومات البناء.

يقدم المنهج دورات مقسمة إلى أربع فئات 

رئيسية: تصميم المباني من خالل أدوات 

نمذجة معلومات البناء، والتصميم المعماري، 

وتصميم الهيكل، وكذلك تصميم أنظمة أعمال 

الميكانيكا والكهرباء والسباكة.

إدارة المصنع / المرافق في 
أساليب البناء الحديثة

تغطي إدارة المنشآت / المرافق 
مواضيع ذات صلة بتصميم المرافق 

وتخطيطها لضمان كفاءة سير 
العمل والتخصيص المناسب 

للمعدات واآلالت.

يركز المنهج على موضوع واحد:  تخطيط 

المرافق. حيث يتم تقديم هذا الموضوع في 

الدورات التمهيدية والمتقدمة لصناعة أساليب 

البناء الحديثة.

خصائص وتطبيقات مواد 
أساليب البناء الحديثة

تغطي خصائص وتطبيقات مواد 
أساليب البناء الحديثة الموضوعات 

المتعلقة بتكوين مواد البناء 
وسلوكها لفهم تطبيقاتها 

بشكل أفضل وتحسين اختيارها 
لمشاريع أساليب البناء الحديثة.

يقدم المنهج دورات مقسمة إلى ثالث فئات 

رئيسية: الخرسانة والصلب وكذلك المواد 

المستخدمة في التشطيب.  يتم تقديم 

هذه الموضوعات في المستويات التمهيدية 

والمتقدمة.

مهارات إدارة أساليب البناء 
الحديثة

تغطي مهارات إدارة أساليب البناء 
الحديثة المهارات المطلوبة على 

مستوى عاٍل إلدارة المشاريع 
واألشخاص والمخاطر باإلضافة إلى 

ضمان سالسة اإلجراءات وتفويض 
المهام.

يركز المنهج على موضوع واحد: إدارة أساليب 

البناء الحديثة، ويتضمن دورات حول أساسيات 

إدارة المشاريع واألفراد باإلضافة إلى إدارة 

المخاطر في أساليب البناء الحديثة.

اللوائح والسالمة في أساليب 
البناء الحديثة

تغطي اللوائح والسالمة في 
أساليب البناء الحديثة الموضوعات 
المتعلقة بتطوير العقود وإدارتها 

وكذلك االمتثال لمعايير الصحة 
والسالمة وفًقا للوائح والمعايير 

في قطاع أساليب البناء الحديثة.

يقدم المنهج دورات مقسمة إلى فئتين 

رئيسيتين: العقود واللوائح والصحة والسالمة. 

يتم تقديم هذه الموضوعات في المستويات 

التمهيدية والمتقدمة لصناعة أساليب البناء 

الحديثة.

سلوكيات أساليب البناء الحديثة

تغطي سلوكيات أساليب البناء 
الحديثة المهارات المطلوبة 

للمشاركة وبناء العالقات مع 
العمالء والزمالء لضمان عالقات 

مهنية قوية ودائمة.

يتكون المنهج من ثالثة مواضيع رئيسية:  

المبيعات والتسويق وإدارة التغيير والتحسين 

المستمر والعمل الجماعي والتعاون في تنفيذ 

أساليب البناء الحديثة. تغطي الدورات المقدمة 

األمور األساسية لكل موضوع في سياق 

أساليب البناء الحديثة.

تصنيع أساليب البناء الحديثة

يغطي تصنيع أساليب البناء الحديثة 
الموضوعات المتعلقة بالبناء خارج 
الموقع باإلضافة إلى المفاهيم 

واألدوات لتحسين العمليات 
واإلجراءات.

يقدم المنهج دورات مقسمة إلى أربعة 

فئات رئيسية: أساليب البناء الحديثة، وتحليل 

هندسة القيمة، والتصنيع الخالي من الهدر، 

وإدارة الخدمات اللوجستية. يتم تقديم هذه 

الموضوعات في المستويات التمهيدية 

والمتقدمة لصناعة أساليب البناء الحديثة.
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Fixtures, fitting and furniture  

–  Understand when to create unique components 
when suitable component families do not exist

–  Explore the various techniques for creating 
custom geometry, including extrusions, blends, 
revolves, sweeps, and swept blends 

–  Appreciate the value of adapting existing 
components into custom components

–  Understand the techniques for creating new 
parametric families from scratch and loading 
them into projects 

Views and visualization  

–  Use 2D and 3D views to accurately 
convey information about their design to 
different audiences

–  Adjust the properties of model views to 
emphasize key elements of their design and 
hide unnecessary or unwanted detail 

Materials, lighting and rendering  

–  plore the visual effect of specifying various 
materials for different building elements 

–  Appreciate the importance of providing 
adequate daylighting and artificial lighting 
sources in a building

–  Accurately present views of buildings models in 
realistic and effective ways

Cloud rendering    

–  Explore the visual effect of specifying various 
materials for different building elements

–  Appreciate the importance of providing 
adequate daylighting and artificial lighting 
sources in a building 

–  Accurately present views of buildings models in 
realistic and effective ways

BIM solutions    

–  Explore experimental Avanti approach 
to collaboration and reduction in 
construction waste

–  Explore available research and report 
into production of better information in 
construction 

–  Explore organization relevant to 
understanding BIM

Modeling building elements 

–  Create a basic building model containing 
essential elements, such as walls, doors, 
windows, and roofs

–  Understand walls positioning and choose 
wall types

–  Explore wall-hosted elements, such as doors 
and windows, and set their height and 
other properties

–  Create floor and roof elements by sketching 
their boundaries and choosing their types

Curtain systems  

–  Explore new design alternatives made 
possible through curtain panels usage 

–  Combine techniques and components to 
create a functional curtain system and 
investigate the best way to divide curtain 
walls for various applications

Building envelope  

–  Lean the methods for changing wall types 
and for creating new wall types with specific 
structures and design features. 

–  Explore the techniques of placing doors and 
windows both in regular patterns and with 
appropriate height properties. 

–  Explore methods for creating simple and 
complex roof elements modeling a variety 
of roof shapes and forms.

Interiors and circulation   

–  Determine the necessity of circulation elements 
in a structure and evaluate various options. 

–  Explore the architectural and spatial 
advantages of creating stairs of different 
shapes and sizes.

Introduction 
to BIM

Competencies

 Design

 Blueprints / Drawings / Specifications

 CAD and 3D Modeling 

Challenges facing the 
construction industry and 
advantages of using BIM

Explore the economics and 
impacts of construction industry 
and look at key indicators

Examining the true meaning of 
BIM and defining the subject and 
setting out the requirements

Understand all BIM terms 
definitions used in construction 
sector (4D, 5D, 6D)

BIM in practice

–  Exploring how to approach waste reduction 
in construction using BIM

–  Understanding the requirements for BIM 
implementation

–  Understanding level of details required 
at different construction project stages

Modeling building elements 

–  Create a basic building model containing essential 
elements, such as walls, doors, windows, and roofs

–  Understand walls positioning and choose 
wall types

–  Explore wall-hosted elements, such as doors and 
windows, and set their height and other properties

–  Create floor and roof elements by sketching 
their boundaries and choosing their types

يحدد نموذج تحسين المهارات 

الدورات التدريبية التي يجب 

أن تكون ذات أولوية، وكيفية 

تقديم الدورات التدريبية، وكيف 

سيتم تقييم تأثير تلك الدورات.

يسير ترتيب تقديم الدورات 

التدريبية بالتزامن مع أبرز فجوات 

المهارات في السوق.

يشتمل نموذج تقديم الدورات 

على طريقة معّدة لمراقبة أداء 

البرنامج وتقييمه.

تقع مبادرة تحفيز تقنية البناء 

في قلب برنامج تحسين مهارات 

أساليب البناء الحديثة، لكنها 

تستخدم قوة المنظومة 

األوسع نطاًقا لتمويل 

الدورة التدريبية والترويج لها 

وتقديمها.

نموذج تحسين المهارات

سيكون تقديم المناهج المطورة وتحسينها 
قريًبا في محور أنشطة مبادرة تحفيز تقنية 

البناء فيما يتعلق بتطوير مهارات القوى 
العاملة. يحدد نموذج تحسين المهارات الدورات 

التدريبية التي يجب أن تكون ذات أولوية، 
وكيفية تقديم الدورات التدريبية، وكيف 

سيتم تقييم تأثير تلك الدورات.

يسير ترتيب تقديم الدورات التدريبية بالتزامن 
مع أبرز فجوات المهارات في السوق.  فيما 

يتعلق بالمجموعة األولية من التدريبات، تراعي 
مبادرة تحفيز تقنية البناء المتلقي الرئيسي 

للدورات التدريبية، وأهمية األساليب الحديثة 
في البناء، وتسهيل عقد التدريبات بالمحتوى 

والعمق المناسبين للجمهور المستهدف. 
سلطت عملية تحديد األولويات األولية الضوء 

على قائمة مختصرة من الدورات التدريبية التي 
سيتم نشرها على أنها مبادرات مكاسب 
سريعة؛ وبعد تقديم مجموعة أولية من 

الدورات التدريبية، سيتم إجراء تمرين آخر لترتيب 
األولويات من أجل تحديد الدورات التي يجب 

تقديمها بعد ذلك.

تقع مبادرة تحفيز تقنية البناء في قلب 
برنامج تحسين مهارات أساليب البناء الحديثة، 

لكنها تستخدم قوة المنظومة األوسع 
نطاًقا لتمويل الدورة التدريبية والترويج 

لها وتقديمها؛ وقد تم تحديد شبكة من 
الجهات المحلية والعالمية لدعم تقديم 

التدريبات. تهدف مبادرة تحفيز تقنية البناء 
المماثلة إلى االستفادة من المعاهد 
والشبكات ذات الصلة لتعزيز مناهجها 

التدريبية؛ ونظًرا ألن برنامج اإلسكان يمثل 
ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، قد توجد 

مصادر تمويل متعددة يمكن أن تساهم 
في تنسيق برنامج تحسين مهارات أساليب 

البناء الحديثة. يشتمل نموذج تقديم الدورات 
على طريقة معّدة لمراقبة أداء البرنامج 
وتقييمه؛ وهناك مؤشرات أداء رئيسية 

لقياس النجاح قبل تقديم الدورات التدريبية، 
وفي أثناء تقديمها، وبعد تقديمها؛ وعند 

جمع هذه المؤشرات مع إجراءات مراجعة 
األداء وإدارته، سيتكون لدينا منهج شامل 
لتقييم وتحسين برنامج تحسين المهارات 

بصفة مستمرة بناًء على أحدث متطلبات 
قطاع البناء.

يتناول وصف كل دورة في المنهج بوضوح 
أهداف الدورة والكفاءات التي سيتم 

تطويرها ونظرة عامة على أنشطة الدورة؛ 
وفي حين يكتسب المشاركون معارف جيدة 

بالفعل من خالل وصف المناهج المتعلقة 
بالكفاءات التي سيعملون على تطويرها، 

فإن األوصاف الواضحة للدورة التدريبية 
تسمح للمشاركين باستكشاف ما إذا كانت 

الدورة تغطية احتياجاتهم أم ال.
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الكرة في ملعب الجهات الفاعلة في 
القطاع للتحول إلى الحداثة واستخدام 

التقنية في قطاع البناء
من خالل وضع إطار للكفاءات، ومنهج تدريبي، 
ونموذج لتقديم الخدمات، بذلت مبادرة تحفيز 
تقنية البناء جهًدا غير مسبوق لدعم القطاع 

في تحسين مهارات القوى العاملة لديها 
فيما يتعلق بأساليب البناء الحديثة؛ ويمكن 

أن تستفيد الصناعة من المنصة التي تم 
إنشاؤها للقفز إلى عصر جديد من البناء؛ 

وسيستفيد مقدمو أساليب البناء الحديثة 
والمطّورون والمقاولون من الزخم الذي 

تم إنشاؤه؛ وهناك أربعة إجراءات يجب على 
الجهات الفاعلة في صناعة البناء التفكير فيها 

للمضي قدًما.

1- وضع اإلستراتيجيات مع أساليب البناء 
الحديثة كأساس جديد

هناك مبررات واضحة لتحديث تقنيات البناء؛ 
وال ينبغي أن ُينظر إلى تبني التقنيات الحديثة 
على أنها مشروع جانبي، لكن يجب احتضانها 

باعتبارها جوهر إستراتيجيات المؤسسات 
للمضي قدًما. إن وضع رؤية ورسالة واضحة، 

تتمحور حول هذه التقنيات من شأنه السماح 
للمؤسسات بالتحول إلى مؤسسات 

تستشرف المستقبل؛ وسيصبح ترسيخ هذا 
التصور المشترك والتواصل بشأنه األساس 
الذي يعمل على تحقيق التحول المطلوب، 

رغم التحديات التي تواجه عملية التحول.

2- تحويل نموذج التشغيل بما يتماشى مع 
المخطط الحكومي الميّسر

تعتمد القدرة على تنفيذ هذه اإلستراتيجية 
العبقرية على نموذج التشغيل الذي تم 

وضعه لتعزيز تنفيذ هذه اإلستراتيجية؛ وهذا 
يتطلب جهًدا كبيًرا إلعادة النظر في الموارد 

)البشرية(، والتقنيات، والقدرات المطلوبة، 
إلى جانب بعض العناصر األخرى. هنا يمكن 

للمؤسسات االستفادة من المستوى 
المتعمق للفهم والتوحيد القياسي الذي تم 

إنشاؤه بشأن الوظائف والكفاءات المطلوبة؛ 
وباستخدام إطار كفاءات تقنيات البناء الحديثة 

كمخطط، يمكن للمنظمات إعادة تصميم 
سالسل القيمة الخاصة بها والتي تدمج 

فيها جميع األدوار الحيوية بطريقة موحدة 
ومفهومة لشركاء المنظومة.

3- االستثمار في جذب المواهب وتحسين 
مهارات الموظفين

بمجرد وضوح متطلبات المؤسسة الجديدة، 
ستنطلق المؤسسات بال توقف نحو تحقيق 
هذه المتطلبات لتنفيذ عملية التحول بنجاح؛ 

ومن المزايا الرئيسية للطريقة المقترحة 
للمضي قدًما زيادة جاذبية المؤسسة 

تلقائًيا للمواهب الشابة الطموحة؛ وستعمل 
الوظائف المبتكرة والملحة جنًبا إلى جنب 

مع المسارات الوظيفية والدورات التدريبية 
الواضحة كأداة جذب للعقول السعودية 

المشرقة في جميع أنحاء المملكة. إن من 
شأن الدورات التدريبية الحكومية في قطاع 

التعليم أن تنشئ بمرور الوقت مجموعة 
مواهب أكثر وضوًحا وذات جودة عالية 

للمؤسسات الختيار مرشحيها.

في الوقت نفسه، يمكن للشركات االستثمار 
في اختيار األشخاص وتدريبهم من داخل 

مؤسساتهم للوفاء باألدوار المصممة حديًثا؛ 
ومع تبني إطار الكفاءات كعامل مساعد، 
يمكن تقييم الموظفين بشأن سلوكهم 

ومهاراتهم ومعرفتهم لتحديد النوبات 
المنطقية مع األدوار المطلوبة حديًثا؛ وهذا 

يعمل على توضيح مجاالت الدعم التي تحتاج 
إليها المؤسسة فيما يتعلق بتنمية القدرات 

مع ظهور الفجوات في األولويات؛ ويمكن 
االستفادة من توافر التدريبات الحكومية 

الُميسرة على نطاق واسع لبناء الكفاءات 
المطلوبة سريًعا.

4- المساهمة في تطوير منظومة 
متماسكة

تتطلب الوتيرة المتسارعة في تبني التقنيات 
الحديثة في القطاع ونضجها تعاوًنا مكثًفا 

بين الحكومة وشركاء الصناعة في المنظومة؛ 
وألن تبني تقنيات البناء الحديثة ال يزال في 
مرحلة النشوء، يتعين على جميع الجهات 
الفاعلة دعم بعضهم البعض في إنشاء 

هذا المسار المشترك الجديد وتحسين حالته 
للمضي قدًما. في العالقات بين القطاع 

والحكومة، يعني هذا أنه يمكن للشركات 
أن تصبح عضًوا نشًطا في منظومة تحسين 
المهارات، مما يساهم في تطوير الدورات 
التدريبية وتقديمها حيث تلجأ المؤسسات 
إلى االبتكار بشكل أكبر ضمن طريقة العمل 

الجديدة هذه؛ وستلعب الخبرة في هذا المجال 
دوًرا بارًزا لزيادة تحديث وتحسين إطار تطوير 

الكفاءات، مما يضمن مشاركة الدروس 
الجديدة المستفادة على نطاق واسع في 

جميع أنحاء المملكة.



م. مازن الداود
المشرف العام على التطوير العقاري

M.aldawood@housing.gov.sa
المملكة العربية السعودية

م. سلطان آل الشيخ
مدير عام تحفيز وتطوير القطاع العقاري

S.Alsheikh@housing.gov.sa
المملكة العربية السعودية

كريم الخطيب
 مدير 

karim.elkhatib@kearney.com
الشرق األوسط

أ. عبد المحسن العيسى
مدير إدارة برنامج تحفيز تقنية البناء

Am.Aleisa@housing.gov.sa
المملكة العربية السعودية

رياض درويش
مدير أول

Riyadh.Derouiche@kearney.com
الشرق األوسط

د. ياسر المايقي
رئيس قسم االرتقاء بالمهارات

y.maiqi@housing.gov.sa
المملكة العربية السعودية

مجد الطاهر
مدير

Majd.Altaher@kearney.com
الشرق األوسط

فريقنا

يسعدنا تواصلكم معنا

Connect to Kearney Connect to Ministry of HousingConnect to BTSI

https://www.linkedin.com/company/kearney/
https://www.facebook.com/kearney/
https://twitter.com/Kearney
https://www.instagram.com/kearneyofficial/
https://www.kearney.com/
https://www.linkedin.com/company/ministry-of-housing-saudi-arabia/
https://twitter.com/saudihousing?lang=en
https://www.housing.gov.sa/
https://www.linkedin.com/company/buidlingsaudi/
https://twitter.com/BuildingSaudi
https://www.btsi.gov.sa/

