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السيس
عرض الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،عىل الرئيس عبد الفتاح
ي
واإلنشائ لمدينة المعرفة يف العاصمة اإلدارية الجديدة،
رئيس الجمهورية ،مستجدات الموقف التنفيذي
ي
معلومائ يتم من خالله دعم
والت يتم تدشينها عىل أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع
ي
ي
ر
البحوث واالبتكار يف التقنيات المتقدمة ،وجذب استثمارات الشكات التكنولوجية العالمية ،ويقدم "اليوم
السابع"  7معلومات عن منارة التكنولوجيا يف العاصمة.
بإجمال استثمارات  15مليار
 -1تقام مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة عىل مساحة  200فدان،
ي
ا
ً
مجتمعا متكامًل لتكنولوجيا المعلومات.
جنيه ،ومن المستهدف أن تكون مدينة المعرفة
معلومائ يتم من خالله دعم البحوث واالبتكار
 -2تستهدف الحكومة من إنشاء مدينة المعرفة بناء مجتمع
ي
ف التقنيات المتقدمة ،وجذب استثمارات ر
التقت إلعداد
وتوفي التدريب
الشكات التكنولوجية العالمية،
ر
ي
ي
أجيال واعدة قادرة عىل تنفيذ ر
مشوعات بناء مرص الرقمية.
 -3جاري إنشاء المرحلة األول من مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية ،من المقرر افتتاحها خالل العام
الجاري ،وبلغت تكلفتها اإلنشائية  3.2مليار جنيه.
 -4تضم المرحلة األول لمدينة المعرفة  4مبا يئ تشمل مبت لالبتكار والبحوث التطبيقية ،وآخر للتدريب
التقت ،ومبت للبحوث والتطوير يف التكنولوجيا المساعدة ،وجامعة مرص المعلوماتية المتخصصة يف علوم
ي
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمجاالت المرتبطة به.
 -5جامعة مرص المعلوماتية بمدينة المعرفة ،وىه أول جامعة معلوماتية متخصصة ف أفريقيا ر
والشق
ي
األوسط باستثمارات  8مليارات جنيه بطاقة استيعابية  10آالف طالب ،وتهدف الجامعة إل تقديم
متمية ر
كيى الجامعات الدولية المرموقة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا
بالشاكة مع ر
خدمات تعليمية ر
المعلومات ،حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة « ربيدو  -ويست الفييت» وىه واحدة من أفضل 10
جامعات يف تخصص هندسة الحاسبات يف الواليات المتحدة األمريكية.
 -5تضم مدينة المعرفة أول مركز إبداع ف الجيل الصناىع الرابع ف مرص ،عىل مساحة  15ألف مي مرب ع،
ويستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية ،وتبت
التكنولوجيا المتقدمة ف التصنيع المحىل ،فضال عن التدريب عىل تقنيات األتمتة والرقمنة ،وتقديم الدعم
الالزم ف مجاالت
تحفي االبتكار الصناىع وتصميم المصانع الذكية بما يسهم ف نقل المعرفة ،وتطوير
ر
القطاع الصناىع.

 -6تضم مدينة المعرفة مبت التدريب الذى يضم فرعا للمعهد القوىم لالتصاالت ومعهد تكنولوجيا
َ
توفي التدريب المتخصص للشباب ف مجاالت التكنولوجيا المتقدمة،
المعلومات،
التابع ري للوزارة ،بهدف ر
ومبت للبحوث والتطوير ف التكنولوجيا المساعدة ،وكذلك مبت لالبتكار والبحوث التطبيقية.
 -7تتول الهيئة العربية للتصنيع ،ر
فايي مرص لألنظمة ،تنفيذ منظومة التطبيقات الذكية إلدارة
وشكة ر
وتشغيل مدينة المعرفة وفقا ألحدث النظم الحديثة ف مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بهدف
تلت احتياجات السوق المحىل من ُبت تحتية تكنولوجية متطورة للشبكات
تأسيس صناعة وطنية ر
واالتصاالت لخدمة ر
المشوعات التنموية والمدن الذكية داخل مرص ،إضافة إل فتح منافذ للتصدير
للمنطقة العربية وأفريقيا.

