
 
 
 

لبناء عالم  الكبرى التوجهات التقنية الرقمية تسلط الضوء علىاتحاد المقاولين" شركة "

 افتراضي في المستقبل
 

 أجل من 2050عام حقيقة بحلول  لتصبح الكبرىالتوجهات  على شركة اإلنشاءات العالمية الرائدة تسلط الضوء 

 توفير الحياة الحضرية المستدامة من خالل "مبادرة مستقبل البناء"

  الواقع المعزز والطباعة ثالثية األبعاد وحتى البناء المستقل بذاته هي تقنيات ناشئة سيتم تبنيها من قبل قطاع البنية

 التحتية والتطوير الحضري 

  سنوات  10تريليون دوالر خالل  1.7توفير ما يصل إلى  

أشار تقرير جديد صادر عن المنتدى االقتصادي   : 2018يوليو  8 ،دبي، اإلمارات العربية المتحدة

الكاملة في قطاع البناء، بما في ذلك الطباعة ثالثية األبعاد، وتقنية الواقع المعزز  العالمي أن الرقمنة

تريليون دوالر أمريكي على مستوى العالم في  1.7وحتى البناء الذاتي يمكن أن توفر ما يصل إلى 

ة السيناريوهات المستقبلي :تحت عنوان "تشكيل مستقبل البناء جاءسنوات. التقرير، الذي  10غضون 

 في ثابتة، هو أول تقرير يدمج بين دراسة التقنيات واالتجاهات الجديدة في ثالثة سيناريوهات "والتداعيات

 قطاع الهندسة والبناء العالمي. مستقبل أجل

أعمال البناء إحدى الشركات العالمية الرائدة في ، وهي (CCC)اتحاد المقاولين" شركة " إن

 لخدمةبشكل وثيق مع المنتدى االقتصادي العالمي ومجموعة بوسطن االستشارية  كملت قد ، واإلنشاءات

 30 على مدى عام كامل مع أكثرللتعاون المستمر كثمرة التقرير الذي يأتي  إعداد في والمساهمة المبادرة

يدة، التكنولوجيات الرقمية الجدأن  علىيسلط التقرير الضوء ورائدة في مجاالت الهندسة والبناء.  شركة

( والطباعة ثالثية األبعاد وأجهزة االستشعار الالسلكية والمعدات BIMمثل نمذجة معلومات البناء )

 يعد لم إنه(، وIUعلى مجموعة من القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والتطوير الحضري ) تؤثرالذاتية 

 .األساسية التغيرات هذه تجاهل المصلحة أصحاب بإمكان

، مدير نظم معلومات اإلدارة وإعادة هندسة عمليات األعمال في علوانوب قال عارف وفي هذا الصدد،

التوجهات التكنولوجية الرقمية هي مهمة للغاية بالنسبة لهذا القطاع، مثل هذه إن : "اتحاد المقاولين شركة

في التقرير مبالغ  حددناهالتلبية االحتياجات العالمية في المستقبل. إن السيناريوهات الثالثة المستقبلية التي 

أشكاالً  ، ولكن يمكن تصورها فهي تحلل كيف أن العديد من التوجهات الكبرى الحالية يمكن أن تنتجافيه

مختلفة من عالم المستقبل. كما أن السيناريوهات مثل "البناء في عالم افتراضي" و"المصانع التي تدير 

بالمستقبل، لكنها تساعدنا في االستعداد لالتجاهات غير مصممة للتنبؤ  "ربوت األخضيالرالعالم" و"

 الناشئة." 

ً لما ذكره المدير التنفيذي في في أن النسخة الواقعية  الشك من قليل يوجد، اتحاد المقاولين شركة ووفقا

عندما يتعلق األمر "لمستقبلنا ستشمل عناصر من جميع السيناريوهات الثالثة المحددة في التقرير. 

بالتكنولوجيا على وجه التحديد، فإن سيناريو مثل "بناء في عالم افتراضي" يمكن أن يشكل عصراً  

 يتعامل فيه الناس في واقع افتراضي في جميع جوانب الحياة." 

ً كبيراً في مجال الروبوتات والذكاء االصطناعي، وعلى الصعيد العالمي ، يشهد هذا السيناريو تقدما

. الصناعات أنواع وجميعاألتمتة واألنظمة المتصلة والتكنولوجيا السحابية تتداخل في الحياة اليومية ف

 جديدة أنواعويعلق السيد بوعلوان بالقول: "تعتبر عناصر هذا السيناريو مرجحة للغاية حيث نتوقع ظهور 



 
، وسيكتسب مشغلو البرامج المزيد من القوة، مما سيتطلب المزيد من المرافق السكنية األعمال من

 والترفيهية وأصول التنقل للركاب." 

واختتم بوعلوان بالقول: "ونتيجة لذلك، فإن الضرورات التحولية أمر حاسم لجميع األطراف في قطاع 

ديدة. يجب علينا اقتناص فرص جديدة واعتماد الج الوقائعالبناء واإلنشاءات، لمساعدتها على التكيف مع 

تقنيات متقدمة على نطاق واسع بما في ذلك إطالق مبادرات مثل األجهزة الالسلكية، وتقنية السحابة 

والتعاون في الوقت الحقيقي، والمسح الضوئي/الطباعة ثالثية األبعاد والواقع المعزز والتصور. لقد رأينا 

تحويل القطاعات بشكل كامل في السنوات األخيرة من وسائل التواصل للتقنيات الرقمية  أمكنكيف 

االجتماعي إلى التجارة اإللكترونية وشركات التنقل الرقمية. ولكن في اآلونة األخيرة بدأت التقنيات 

الرقمية في الظهور في مجال الهندسة والبناء حيث سيكون المستقبل معتمداً على هذه التقنيات. وسوف 

 التقرير الشركات في كافة الجوانب المتصلة بهذا القطاع على االستعداد لها بشكل مالئم."  يساعد هذا

إلى االستعداد لمستقبل مليء بالتحديات ولكنه واعد، مع ضمان وتعزيز رفاهية  تهدف المبادرة هذه إن

مع وقطاع البنية التحتية والتطوير الحضري بشكل سريع  يتفاعلالمجتمع وسعادته. ولذلك، ينبغي أن 

اإلجراءات المناسبة لتغيير الظروف والفرص المتاحة لألعمال الجديدة مما يفضي بنهاية المطاف  اتخاذ

 إلى تطوير مجتمعات بأصول مستدامة وبأسعار مناسبة تلبي االحتياجات البشرية على مستوى العالم.

تشكيل مستقبل البناء: سيناريوهات المستقبل والتداعيات" على الموقع يمكن االطالع على تقرير "

-https://www.weforum.org/reports/future-scenarios-and-implicationsاإللكتروني: 

industry-the-for  :"إلى جانب فيديو رسوم متحركة على "يوتيوب ،Shaping the  –View 

Future of Construction. 

 . www.ccc.netللمزيد من المعلومات حول شركة "اتحاد المقاولين"، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 -انتهى-

 
 شركة اتحاد المقاولين""حول 

 1952تأسست في عام واتحاد المقاولين" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة واإلنشاءات.  شركة تعتبر "

ً في إدارة المشاريع والهندسة وخدمات  65خبرة واسعة تزيد عن  شركةال وتعمل على مستوى عالمي. وتمتلك عاما

ويعمل لديها في الوقت الحالي ما يقرب من   ،العالم مستوى على مشروعا 56 في حاليا وتشارك المشتريات واإلنشاءات،

172,000  ً حول العالم. وعملت الشركة على تطوير مشاريع ضخمة بما فيها دبي مول، ومجمع المطار الجديد في  موظفا

مطار أبوظبي الدولي، وأبراج سكنية، وفنادق، ومحطات لتوليد الطاقة، ومحطات وشبكات معالجة المياه والصرف 

شركة "اتحاد العالم. وتساهم الصحي، وطرق وجسور، ومحطات صناعية ومعالجة وخطوط أنابيب في مختلف أرجاء 

في مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي، جنبا إلى جنب مع االتفاق العالمي لألمم  المقاولين"

   المتحدة لضمان أخالقيات العمل، وسياسات مكافحة الرشوة والنمو المستدام في كافة عملياتها. 
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