
 

  فياخبر صح

 حوالت جذرية في عالم التصميم والبناءيشكل بداية لت
الطباعة  تكنولوجيافي العالم مطبوع ب بنى مكتبيأول م تعلن عن دبي

  ثالثية األبعاد 
  

 أشهر فقط 3قدمًا خالل  20 ارتفاعها يبلغ طابعة طباعة المكتب ستتم باستخدام  

طالق إعن  تم اإلعالن في دبي اليوم: 2015يونيو  30 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،
على مستوى  األبعاد ثالثية تكنولوجيا الطباعةستتم طباعته بالكامل ب مبنى مكتبي مشروع أول

 والبناء المعمارية لهندسةالتكنولوجيا في مجاالت لفي خطوة طموحة للتوظيف األمثل ،  العالم
  األمثل للوقت. واالستثماراإلنشائية وبما يسهم في خفض تكاليف المشاريع  ،والتصميم

 في نوعه من األولقدم مربع  2000الذي تبلغ مساحته ما يقارب الـ  ويعتبر المبنى المكتبي
بهذا إلنشاء مبنى  اإلطالق من ناحية استخدام تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد على العالم

 طباعة المكتب بالكامل ستتم، حيث الفعلياصيل الفنية لالستخدام الحجم وبهذا المستوى من التف
 ستتم كما خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر فقط، قدماً  20 ارتفاعها يبلغ طابعة باستخدام
 مما األبعاد، ثالثية الطباعة تكنولوجياب الخارجي والهيكل الداخلي األثاث مكونات كافة طباعة
  .المجال هذا في تطوراً  األكثر المكتب هذا من يجعل

وزير شؤون مجلس الوزراء ، رئيس اللجنة الوطنية لالبتكار وأكد معالي محمد عبداهللا القرقاوي 
بأن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع استراتيجية دولة اإلمارات لالبتكار الساعية لتحقيق قفزات 

 هذا المشروع لسيشكو االرتقاء بحياة اإلنسان،  القطاعات ذات األولوية بما يساهم فينوعية في 



 

 تكنولوجياستساهم  حيث في عالم التصميم والبناءحوالت جذرية خالل السنوات المقبلة بداية لت
مشاريع بالنسبة للفي تقليل عنصري التكلفة والوقت، العنصرين األهم  ة األبعاديالطباعة ثالث

  .اإلنشائية

 تتحول اليوم إال أنها البعضتراود خيال مجرد فكرة كانت  تكنولوجياالأن هذه وأضاف معاليه 
كما سيشكل هذا المبنى المكتبي المتكامل تجربة واقعية لمدى جدوى ، إلى واقع حقيقي وملموس

من  قطاع البناء والتصميم ابتكارعادة إ مما له الدور الكبير في األبعاد تقنية الطباعة ثالثية 
  ."إلى نطاق التطبيق تكنولوجياخالل نقل هذه ال

د يكمن في قدرتها على االخبراء إلى أن األثر الحقيقي لتكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعويشير 
% 50لة بنسبة تتراوح بين % وتكلفة العما70% إلى 50توفير تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 

مليات اإلنشاء بنسبة تصل إلى ، إضافة إلى تقليل نسبة النفايات الناجمة عن ع%80إلى 
عكس إيجابًا على المردود االقتصادي للقطاع ويساهم في تحقيق استدامة البيئة ، مما ين60%

  والموارد. 

ي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن ذال "متحف المستقبل"مبادرات  أحد هذا المشروعويمثل 
 حيث سيتم  قد أطلقه مؤخرًا،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راشد آل مكتوم 

 يستندكما بالشراكة مع أحد أهم شركات تقنية الطباعة ثالثية األبعاد في العالم،  المبنى تصميم
 إليه توصل ما أحدث ويجسد العمل، فرق أداء مستقبل حول معمقة أبحاث على مكتبال تصميم
  .العمل ومستقبل العمل بيئة تصميم مجال في والباحثين الخبراء

من أصحاب الخلفيات المهنية  اً مزيج ضملت مكتبالبيئة عمل  تصميم تم اإلطار هذا وفي
عات موالخبرات المختلفة إضافة إلى إمكانية االستفادة من أفكار واقتراحات أفراد المجتمع والمجت

  .واالبتكار التعاون بثقافة رتقاءوذلك بهدف اال ،األكاديمية والبحثية
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