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 رجال األعمال وشبكات الفساد: نجيب ساويرس

 .. من هم؟ المحور األول: آل ساويرس

 وحدة الرصد والتوثيق

 مقدمة

هو االبن األكبر لرجل  ،5511ابن محافظة سوهاج في صعيد مصر، مواليد  نجيب ساويرس رجل األعمال المصري

حاصل على دبلوم إدارة األعمال والهندسة الميكانيكية من معهد "بولي  ساويرس،األعمال المصري انسي 

 تيكنيك" بزيورخ، سويسرا. 

 رز مساهمته في تأسيسيمتلك نجيب شركات وأسهم في العديد من الشركات الممتدة في العديد من العالم وتب

على  155مليار دوالر يحتل بها المرتبة  1.5وامتالك شركات االتصاالت في العديد من دول العالم، وتبلغ ثروته 

 .5151عام  ”Forbes“ قائمة أغنياء العالم حسب تصنيف مجلة فوربس

فقط. شغل  ”Green Card“ يحمل نجيب الجنسية األمريكية بالرغم من نفيه وادعائه أنه يمتلك جرين كارد

يناير أسس حزب "المصريين األحرار" وهو  51نجيب العديد من المناصب االقتصادية والمجتمعية، بعد ثورة 

حزب ليبرالي لتبدو أول مالمح لنجيب في مشاركة رسمية في الحياة السياسية، يبسط نجيب حاليا سطوته على 

 ئية وصحف ومواقع الكترونية.جزء ليس بالقليل من األعالم المصري من قنوات فضا

وقد تميز األداء االقتصادي العام لنجيب بأنه دائم التحرك والديناميكية في بيع وشراء شركاته ودمجها 

 بمجموعات أكبر والتنازل عنها في صفقات كبرى، غير معروف دوافعها بشكل دقيق. 

س الوقت أسس البنية التحتية لالتصاالت وقد ُرفضت توسعاته أمنيا بدول مثل الهند وباكستان وكندا، وفى نف

لدولة كوريا الشمالية مما يثير عالمات التعجب حيث أنه في الوقت نفسه قامت شركته )كونتراك( بتنفيذ 

مشاريع عالية الحساسية والخطورة لصالح وزارة الدفاع األمريكية، وفى الوقت ذاته شراكته االستراتيجية مع 

 ية فيبملكوم حيث يمثل الحليف االستراتيجي له في قطاع االتصاالت.كبرى شركات االتصاالت الروس

الحضور االقتصادي في مصر ضعيف إذا ما قورن بحجم استثماراته خارج القطر المصري، ويبدو أنها استراتيجية 

ه، ييتبعها منذ اليوم األول في عالم األعمال، وتقتصر أعماله بمصر على الميديا والتكنولوجيا ومواقع الترف

وذلك بعد تنازله عن شركة موبينيل لصالح الشركة الفرنسية، وبعد سعى حثيث وصراعات أمام المحاكم 
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الدولية مع الشركة الفرنسية أورانج للنزاع حول شركة موبينيل، بعد فوزه القضية بشهور قليلة يبيع كامل 

 حصته تقريبا اليها، مما أثار عالمات التعجب واالستفهام. 

جيب أي نشاط سياسي قوي خالل فترة رئاسة مبارك وتميزت هذه الفترة بعالقات جيدة مع لم يظهر لن

 – 5555الحكومات المتوالية لمبارك وإن كان شابها بعض التوتر خالل فترة رئاسة عاطف عبيد للحكومة )

5112 .) 

ي في تمرير صفقة كان أبرز مشهد للعالقة القوية لنجيب مع مبارك وحكومته عندما ساهمت حكومة الجنزور

ليصبح بعدها نجيب صاحب أول شركة خدمات محمول  5555بيع شركة خدمات التليفون المحمول لنجيب عام 

في مصر، عين في عهد مبارك عضوا في "المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا" وعضوا في "المجلس القومي 

 للشباب". 

سي بقوة وأسس حزب "المصريين األحرار" وهو حزب ومع انطالقة ثورة يناير ظهر نجيب في المشهد السيا

مقعد وحاليا تصدر حزبه  254مقعد من أصل  51ليبرالي، خاض أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير وحصد 

 .%55عدد المقاعد في انتخابات العسكر البرلمانية االنقالبية األخيرة بنسبة 

أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إال أن عالقته وبالرغم من تأييد نجيب لالنقالب العسكري الذي 

بالسيسي شهدت بعض التوتر وبعض التوافق وتتمثل نقاط الخالف حول عدم مشاركته في دعم صندوق 

"تحيا مصر" ومعارضته لتأجيل االنتخابات البرلمانية باإلضافة إلى خالف مع مؤسسات الجيش بشأن بعض 

ن تتمثل نقاط التوافق في تأييده لالنفتاح على روسيا وتوجيه ضربات عسكرية المشاريع االقتصادية، في حي

 في ليبيا والمشاركة في عاصفة الحزم في اليمن والعمليات العسكرية في سيناء.

 5بمشروعات تصل إجمالي قيمتها إلى  5151وقد شارك نجيب في المؤتمر االقتصادي المنعقد في شرم الشيخ 

عقب المؤتمر طالب الدولة بمتابعة ما تم االتفاق عليه في المؤتمر وإال لن تتحقق إي مكاسب مليار دوالر إال أنه 

 محتملة من المؤتمر.

وتشير تقارير إعالمية إلى أن قوى سياسية مصرية معارضة ترحب بوجود نجيب ساويرس على رأس حكومة 

يش والدول الغربية على اإلطاحة توافقية في مرحلة ما بعد السيسي في إطار خطة تقضي بالتوافق مع الج

بالسيسي عبر انتخابات رئاسية مبكرة يدعون لها، وفي نفس هذا اإلطار تشير بعض األنباء عن وجود تقرير 
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لألمن الوطني المصري يؤكد فيه قيام نجيب بإدارة شبكة عالقات مع أحزاب ورجال أعمال وقادة عسكريين 

 فس الغرض.سابقين ورجال مخابرات سابقين تهدف إلى ن

في هذا السياق يأتي هذا الملف التوثيقي المعلوماتي حول "إمبراطورية نجيب ساويرس" وشبكات الفساد التي 

 يقف خلفها، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وذلك عبر المحاور التالية:

 لعائلة ساويرس السيرة الذاتية .5

 لنجيب ساويرس السيرة الذاتية .5

 ساويرسالنشاط االقتصادي لنجيب  .1

 نجيب ساويرس واإلعالم .2

 النشاط السياسي لنجيب ساويرس .1

 عالقات ساويرس بالدول .6

 أبرز قضايا فساد نجيب ساويرس .5

 الفريق المساعد لنجيب ساويرس .4

 عالقات نجيب ساويرس .5

 نجيب ساويرس والكنيسة المصرية .51
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 ـ ُأنسي نجيب ساويرس )األب(5

، والده كان يعمل بمهنة المحاماة وكان له 5511بمحافظة سوهاج بصعيد مصر عام مدينة )طهطا(  فيولد 

فدان، حصل على شهادة الثانوية العامة  11وكان والده يملك  اثنين من االخوة الذكور يعملون بمهنة المحاماة

 .5511من مدرسة سوهاج الثانوية وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 

 نشأ سجل تجارى لشركة اسمها )لمعي يعقوب وأنسي ساويرس للمقاوالت( تحت العنوانأ 5515عام  في

 بعد أسسها التي الخاصة شركته علي 5555سنة  في ساويرس أنسي أطلقه ( الذي أوراسكوم باسم ) التلغرافي

وقت قد أكمل تعليمه حيث كان حاصال على ليبيا، ولمعي يعقوب )شريكه( لم يكن في ذلك ال من عودته
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الثانوية واستكمل تعليمه في القسم الحر بمدرسة الفنون والصنايع والتحق بجامعة عين شمس فيما بعد 

مجال المقاوالت العامة سواء من تمهيد طرق أو  فيليحصل على بكالوريوس الهندسة، وكانت الشركة تعمل 

وبدون ماكينات حديثة ونجح ٌأنسى في اخراج شريكه من الشركة لينفرد حفر ترع عن طريق العمالة التقليدية 

 بها فيما بعد.

قطاع الصعيد، وتم  فيقرية  54كانت أول مناقصة للشركة مع الحكومة عبارة عن عملية )آبار ارتوازية( داخل 

يا وتغير أسمها إلى وتعيين ٌأنسى مديرا لها ثم تم تأميم الشركة كل 5561نهاية سنة  فيتأميم الشركة جزئيا 

 شركة النصر لألعمال المدنية.

وعين مجلس قيادة الثورة أنسى مديرا عامًا للشركة الحكومية المؤممة الجديدة، لكنه تركها بعد خمس سنوات 

بعد أن إكتسب فيها خبرة إدارة شركة حديثة ضخمة تعتمد على عمالة ثابتة مدربة وعلى أدوات وماكينات 

ت مهندسى الدولة حينذاك، واستطاع أنسي الحصول على تعويض من جراء التأميم الذى الرصف والحفر وخبرا

 قدمته الدولة فيما بعد ألصاحب الشركات المؤممة.

نجيب  : أبناء هم 1سنة وأنجبت له  51وكان عمره  5511تزوج أنسي ساويرس )يسرية ناصيف لوزا سيكا( سنة 

 5565وهو االبن االوسط، وناصف الذي ٌولد عام  5515يح الذي ٌولد عام وهو االبن االكبر، وسم 5511الذي ٌولد عام 

 وهو االبن االصغر.

وأرسل أنسي ابنه نجيب إلى سويسرا لاللتحاق بمعهد بولي تكنيك ليحصل على دبلومة الهندسة الميكانيكية، 

إلى جامعة برلين ليحصل  ، وكبار رجال االدارة العليا بأوروبا .. وأوفد سميحالقادةوهو معهد معروف بتخريج 

على دبلوم هندسة ميكانيكية من جامعة برلين التقنية، وناصف إلى جامعة شيكاغو ليحصل على بكالوريوس 

 االقتصاد.

وسافر إلى ليبيا واستفاد من النفوذ األمريكي واإلنجليزي هناك في  5566وقدم أنسى استقالته من الشركة عام 

ونجح في ظل النظام الملكي في تأسيس شركة جديدة مستفيدًا من انتعاش "بيزنس" التوكيالت والمقاوالت، 

، نتيجة الحرب العربية اإلسرائيلية 5552عائدات النفط حيث قفزت أسعاره إلى أكثر من خمسة أضعاف في عام 

 سنة في ثم أسس شركته الخاصة "أوراسكوم" 5551واستمر أنسي يمارس نشاطه في ليبيا حتى عام  5551في 

 إلى مصر. عودته بعد 5555
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 النشاط االقتصادي:

لم تكن شركة  5555، وحتى 5556أسس  أنسي شركة أوراسكوم بعد عودته إلي مصر قادما من ليبيا أواخر عام 

 ريفش اسمه ومهندس المنقبادي نبيلة وتدعي أخته ابنة منهم فقط موظفينتتكون إال من خمسة  أوراسكوم

فانوس إلى أن توصلت الشركة بطرقة ما إلى طريق وزارة النقل والمواصالت والطيران المدنى وبدأت تأخذ 

عطاءات منها وبدأت شبكة العالقات تنمو وتتزايد حتي سيطرت أوراسكوم على تنفيذ مقاوالت مشروعات وزارة 

إضافة لتوريدات أجهزة ومعدات  عهد المهندس سليمان متولى فيالمواصالت طوال قرابة عشرين عام 

مجال تكنولوجيا اإلتصاالت ومعدات البناء إضافة إلى ترميم األثار ورصف  فيوإحتكارات التوكيالت العالمية  

الطرق وإقامة خطوط السكك الحديدية والمترو والكبارى ومشاريع البنية التحتة خالل العشرة سنوات األولى 

 من حكم مبارك.

مليار جنيه وتعمل  5.5مصر التى رأس مالها  فيت شركة أوراسكوم األم هى الشركة الوحيدة كان 5556وفي عام 

مجاالت المقاوالت والمنشآت السياحة والتجارة والتوزيع والتوريدات وتكنولوجيا اإلتصاالت والكمبيوتر  في

 " " "وأى بى أم Microsoft و"مايكروسوفت hp" هيولت باكارد  مثل أمريكيةوالتوكيالت التجارية وأغلبها 

IBM  وبعد ذلك فازت بصفقات أخرى مع شركتي "سيسكو سيستمز" و"لوسينت" األمريكيتين لبيع أجهزة ،

تكنولوجيا المعدات في مصر و"هيبو ترمكيس" و"باوركونفرجين" وتولت إستيراد وتوزيع أجهزة التوليد 

الفرنسية" ومن نفس الشركات تستورد وتوزع والمضخات من "فولفو السويدية" و"كرب األلمانية" و"زودياك 

المعدات والمواتير البحرية والتوكيالت البحرية. وفى النصف الثانى من التسعينيات اتسع حجم إستثمارات 

بدخولها في مجال اإلنتاج الصناعي مثل مواد البناء واألسمدة والمواسير والحديد الصلب ” أوراسكوم للمقاوالت“

 والغاز السائل.

رر أنسي ساويرس تقسيم الشركة القديمة بين أبنائه الثالثة نجيب وسميح وناصف لتظهر في شكل ثم ق

مؤسسات ثالث كبرى، هي: أوراسكوم تليكوم لالتصاالت )نجيب ساويرس(، وأوراسكوم للفنادق والتنمية وتعمل 

خرى لتنش  شركات في مجال السياحة )سميح ساويرس(، وأوراسكوم لإلنشاء والصناعة والتى تفرعت هى األ

 فرعية )ناصف ساويرس(
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 :يسرية لوزا ساويرس )زوجة أنسي(-5

حاصلة على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة والماجستير في إدارة 

األعمال من الجامعة األميركية في القاهرة، وخريجة جامعة هارفارد قسم 

، وصاحبة شركة محاسبة خاصة كانت 5116-5554البرامج التعليمية التنفيذية 

غير الحكومية، لتقديم خدمات للجمعيات والمنظمات  5545قد أنشأتها عام 

والتي تعرف  ecumenicalوعضو في مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتنمية 

باسم مؤسسة األسهم الدولية أويكوكريديت، ومقرها في هولندا، كما أسست 

جمعية حماية البيئة من التلوث، والجمعية المصرية لرعاية الكبد، والجمعية 

 المصرية ألطفال الشوارع.

 

مل مصر وتعمن نوعها في المدرسة األولي سة "إرتقاء" لتدوير القمامة بمنشية ناصر وهي كذلك أنشأت مدر

القمامة، كما أنها مؤسس ورئيس مجلس إدارة تعزيز الخدمات المتكاملة وتدوير رفع كفاءة جامعي علي 

و بالغرفة ، وعضو مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للتنمية، وعض55554' التسجيل رقم SAEالمخلفات '

التجارية بمحافظة الجيزة، وعضو المجلس القومي للمرأة والصندوق االجتماعي للتنمية، واألمين العام لمؤسسة 

المكتب اإلقليمي بالقاهرة، في مجال اإلدارة -ساويرس للتنمية االجتماعية، وعملت سابقا في مؤسسة فورد 

 المالية.

 

، وجائزة "النساء القياديات" 5116في عام  Global Women’s Leadership Award حصلت على جائزة

 .5115وجائزة التميز من منظمة أشوكا الوطن العربي في عام  5115من مؤسسة جيل المستقبل في عام 

عهد حسنى مبارك، ومنحتها  فيبالتعيين  5111وحتى  5551كما شغلت عضو مجلس الشعب في الفترة من 

عضو مجلس إدارة المعهد الفنى ، وهي كذلك 5152عام  فيالفخرية  الدكتوراهالجامعة األمريكية في القاهرة 

 عضو مجلس ادارة وكالة تنظيم مياه الصرف الصحي.للتمريض بالجونة، و
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 سميح أنسي ساويرس )األبن األوسط( -1

الثانوية اإلنجيلية بحى ودرس في المدرسة األلمانية  5515ُولد في مصر عام 

دبلوم الهندسة الميكانيكية من جامعة برلين  حصل علىالدقى بالجيزة، 

، وتزوج مرتين ولديه من األولي ولدين 5541التقني، ودخل عالم األعمال عام 

بنات وولد، وقد خالف مّلته األرثوذكسية بطالقه من األولي  2ومن الحالية 

 الكنيسةوزواجه من الثانية بحكم قضائي من المحكمة بجواز طالقه وإلزام 

على زواجه من الثانية، وقد حصل على جنسية الجبل األسود عام  بالموافقة

 وفقا لتصريحاته. 5155

قدرت ثروته  5151مليار دوالر وفى  5.1ثروته بمبلغ  5115قدرت مجلة فوربس سنة 

، وبدأ مشاريعه بمصنع للبواخر، وعمل رئيسًا العالم ءاثريامن  5555المرتبة  فيمليار دوالر وهو  5.5بمبلغ 

ويشاركه في ملكيتها بنك  %65.54( ويملك فيها حصة ODHNس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية )لمجل

 554قارات على أراٍض تصل مساحتها الى  1تتوزع مشاريع سميح على القاهرة ولكن بنسبة غير معلومة، و

ل الجب-انجلترا  –يسرا سو –االردن  –المغرب  –أسبانيا  –سلطنة عمان -مليون متر مربع في كل من: )االمارات 

 رومانيا(. –االسود 

كانت "الجونة" بداية مشاريعه الكبري، أما التوسع األول فقد كان في "طابا" بعد إدراج الشركة في البورصة وقد 

دخل مشاريع متعددة في اإلمارات، ثم عمان عبر مشروع جبل سفاح وشاط  صاللة،  5111المصرية، وفي عام 

، عندما دخل سميح لسويسرا فكانت نقلة نوعيه ألوراسكوم 5115لشركة كانت في وكانت نقطة التحول ل

األلمانية وهى إحدى كبريات الشركات « رايفهايزين توريستك جروب»للتنمية، ثم اشتري حصصا في شركتي 

من شركة  %11عام، واشترى  11التى تعمل بمجال السياحة منذ قرابة الـ « بافاريا»مقاطعة  فيالسياحية 

 5151وهى إحدى كبريات شركات تنظيم العطالت ومقرها ميونيخ بألمانيا، وفي فبراير « إف تى أى توريستك»

 lastavicaم للتنمية اتفاقية بتخصيص جزيرة الستافيسا ووراسكأحكومة جمهورية الجبل االسود مع  وقعت

مليون دوالر هناك  51م ل ووراسكأفي مقابل استثمار  boka kotoroska bayفي خليج بوكا كوتوروسكا 

 عام كاملة ثم تستردها الدولة بعد ذلك. 25لمدة 
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 :ساويرسويوضح الجدول التالي أهم شركات سميح 

 (% 25.11اندرمات سويس س ايه جي سويسرا ) %55.66شركة أوراسكوم الدولية للفنادق والتنمية 

 (% 21.11)تاروت جرانة للنقل السياحي  (% 511.11أونسا القابضة المحدودة )

 (% 15.51أوراسكوم لإلسكان والتعمير ) (% 511.11المحدودة ) واإلدارةللتنمية  أوراسكوم

 (% 11.51) التعاوني لإلسكان أوراسكوم (% 511.11أوراسكوم للتنمية القابضة الدولية المحدودة )

 (% 11.11والفنادق العائمة )الطارق للسياحة  (% 511.11أوراسكوم الدولية للتنمية ايه جي سويسرا )

 (% 11.11تاروت وميروتيل جرانة للفنادق ) (% 511.11فالكون للفنادق )

 (% 11.11تاروت جرانة للسياحة ) (% 55.56او ار اتش انفستمنت القابضة المحدودة )

 (% 11.11ميروتيل للفنادق العائمة ) (% 55.41ارينا للفنادق )

 (% 11.11الدولية للفنادق والفنادق العائمة ) (% 55.66)للفنادق والتنمية  أوراسكوم

 (% 51.62االردنية للمشروعات والتنمية السياحية ) (% 51.11موريا للتنمية السياحية )

 (% 2.11المصرية للمنتجعات السياحية ) (% 15.11لوستيكا للتنمية أى دى )

 

 أوراسكوم الدولية للفنادق والتنمية:ويوضح الجدول التالي أهم الشركات التابعة لشركة 

 %15.55شركة فندق طابا األول  %511شركة الجونة للخدمات 

 %11.41ليموزين  أوراسكومشركة  %55.51الجونة للنقل السياحى )أتوبيسات( 

 %11.41شركة الجونة للنقل السياحى ليموزين  أوراسكوم هولند سابقا-الدولية القابضة للفنادق

 %11شركة الجونة باول ران للخدمات التعليمية  %55مرتفعات طابا شركة 

 %15أزور للفنادق العائمة  %55أوراسكوم القابضة لالستثمارات الدولية 

 %11.51أنشنت ساندز  %56شركة الجونة للمزارع 

 %11.51أوراسكوم للسياحة الرياضية  %56شركة الجونة للمدارس 

 %15.5أوراسكوم لإلسكان والتعمير  %51.55أوراسكوم إلدارة الموان  

 %11.51التعاونى  انلإلسك أوراسكوم %45.51شركة تمويل للتمويل العقارى 

 %11تاروت جرانة للسياحة  %45.15طابا للخدمات التعليمية 

 %11الطارق للسياحة والفنادق العائمة  %45الجونة للمغاسل 
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 %11للفنادق والفنادق العائمة  الدولية %55.51تمويل للتأجير التمويلي 

 %11تاروت جرانة للنقل السياحي  %51.25شركة مستشفى الجونة 

 %11جرانة للسياحة  %51.55رؤية لالستثمار السياحي 

 %11ميروتيل للفنادق العائمة  %52.45شركة الوكالة للفنادق 

 %51شركة كورال بلو  %51عمان للتنمية السياحية 

 %54.55األردن للمشروعات والتنمية السياحية  %65.54التعليمية  أوراسكوم للخدمات

 %56.12شركة الجونة للنقل البري  %65.54مصر الفيوم للتنمية السياحية 

 %61.51شركة طابا للفنادق  %65.55الربوع للتنمية السياحية 

 %15.4السياحية رويال لالستثمارات والتنمية  دولية لمشروعات طابا السياحية )طابا ريزورتس(

  %61.51طابا للمغاسل 

 

 ناصف أنسي ساويرس )األبن األصغر(-2

وهو أصغر أبناء عائلة ساويرس، وحصل  5565محافظة القاهرة عام  فيولد 

ى ية بحى الدقعلى الشهادة الثانوية من المدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانو

 على بكالوريوس اقتصاد من جامعة شيكاغو. 5545بالجيزة، حصل عام 

سابقًا، وعضو  الحزب الوطني الديمقراطيعضو في أمانة قطاع األعمال في 

األميركية، وعضو الغرفة األلمانية العربية للصناعِة في غرفة التجارة 

والتجارة. كان عضو مجلس ادارة مؤسسة بورصة نازداك دبي منذ يوليو 

، وعضو في مجلس ادراة البورصة المصرية 5151وحتى يونيو  5114

 .5115الى  5112االسكندرية( من  –)القاهرة 

جاء  5151وفى عام مليار دوالر  6.1حوالي  5155بحت في عام مليار دوالر وأص 1.5ب  5115ُقّدرت ثروته في عام 

 مليار دوالر حسب ما ذكرته مجلة فوربس األمريكية. 6.1من أثرياء العالم بثروة قدرها  551فى المرتبه 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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مليار جنيه وبعد  5اشترى الشركة المصرية لالسمنت وشركة اسمنت بني سويف من الحكومة المصرية بمبلغ 

مليار جنيه واضاف الى الصفقة مصنع اسمنت بالجزائر  6يعهما الى شركة الفارج الفرنسية بمبلغ أشهر قام بب 6

)الذي اشتراه من الحكومة الجزائرية ثم باعه الى شركة الفارج لصعوبة شراء األخيرة له بسبب االجراءات 

مليار دوالر وتم  55.4 الحكومية( واضاف إلى هذه الصفقة كل استثمارات ساويرس في افريقيا وآسيا بمبلغ

من االسهم(  في شركة الفارج الدولية واالحتفاظ  %55.2مليون سهم )ما يعادل  55.1االتفاق على تحويلهم الى 

 بمقعدين لساويرس في إدارة الشركة العالمية مع ادارة ناصف لشركة الفارج المصرية .

مليار جنيه ضرائب عن صفقة  52يمتها وقد صدر حكم قضائي في عهد الرئيس محمد مرسي بتوقيع غرامة ق

الفارج بأثر رجعي األمر الذي أثار استنكار ناصف وحدث توتر شديد بين ناصف والحكومة واستمرت المفاوضات 

مليار وبّرر رضوخه حينها بأن  5.1إلى أن رضخ ناصف وقرر السداد على أقساط دفع منها أول شيك بقيمة 

 ها ستذهب إلي الدولة التي ستستفيد منها.األموال لن تذهب إلى اإلخوان ولكن

كما توترت العالقة بينه وبين الحكومة الجزائرية بعد صفقة بيعه لمصنع االسمنت لشركة الفارج مما جعل 

عندما  5152-55-51الحكومة الجزائرية تقدم دعوى قضائية ضده ولكن يبدو أن هذا الخالف قد انتهى في 

رت في الجزائر بحضور وفد رفيع المستوى من الحكومة على رأسهم رئيس افتتح ناصف شركته الجديدة سورفي

 الوزراء.

الذي تم في منتجع  5152في عام  Company  Allan &بنك آالن آند كومباني وقد حضر االجتماع السنوي ل

ى ستوسن فالي بوالية أوهايو األمريكية والذي يضم أكبر رجال األعمال والشخصيات السياسية والعامة على م

 العالم 

وأصبح المدير التنفيذي  5551عام  (OCI S.A.E)لالنشاءات والصناعة  أوراسكوموقد بدأ نشاطه في شركة 

من  %11امتلكت الشركة حصة  5112، وفي (OCICتتعامل الشركة في البورصة بإسم )و 5554للشركة في عام 

؛ وهي مجموعة شركات متعددة ببلجيكا وأصبح ناصف مديرا لهذه الشركة (BESIX) يسيكسمجموعة ب

 وأهم مشاريعها:الوظائف وتعمل في مجاالت الخدمات الهندسية والمعمارية واالنشاءات 
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كبرى شركات الصناعات الكيماوية في الشرق االوسط،  ((EBICمن شركة  %11امتلكت الشركة حصة  5114وفي 

( المتخصصة في مجال األسمدة في هولندا وتم تغيير (Royal DSMSقامت الشركة بشراء شركة  5151وفي 

 الدولة أهم المشاريع المشروع فينسبة المشاركة  العميل القيمة باليورو

اإلمارت العربية  جسر الشيخ زايد %11 إمارة أبو ظبى  49.192.200

 المتحدة

  
1.557.100.032  M/s Aldar 

Properties PJSC 

25% Ferrari 

Experience 

663.163.008  Emaar 

Properties 

 برج خليفة 11%

اإلمارات العربية   551.151.114

 المتحدة

جامع الشيخ زايد بن  11%

 سلطان آل نهيان

15.141.255 Aldar 

Properties-  

PJSC 

511% Yas Island 

Development - 

Race Track 

Marina 

561.255.555  Emaar 

Properties 

11% Lake View Hotel 

لجنة مشروع المدينة   133.395.000

 الرياضية

برج مدينة قطر  11%

 الرياضية

 قطر

  

مدينه خليفه   78.354.000

 الرياضية للتنمية

 ستاد خليفة 11%

67.000.000 OVG 

Projectontwikkel

ing 

511% Masstoren هولندا 

 –وزارة الدولة لآلثار  451.111.111$

 المجلس األعلي لآلثار

J.V. BESIX – 

ORASCOM: 

50% - 50% 

 مصر المتحف المصري
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والتي تخصصت في تصنيع مشتقات النيتروجين في اوربا وافريقيا وجزر المحيط الهادي،   (OCI NV)اسمها الى 

قامت بشراء  5155(، وفي (OSLمن شركة اوراسكوم السعودية المحدودة  %61امتلكت الشركة حصة  5155وفي 

كية وانضمت للمجموعة وهي شركة متخصصة في االنشاءات والتصميمات المعمارية األمري (Weitz)شركة 

لتشترك باالسم  (OCL)تغير اسم المجموعة ليصبح اوراسكوم للصناعات المحدودة  5151والهندسية، وفي 

 في بورصة دبي. NASDAKالجديد في مؤشر 

بشراء حصة  5151( في أواخر (OCI NVبالكامل للبيع فقامت شركة  (OCI SAE)وقد تم طرح اسهم شركة 

لتصبح من أكبر الشركات العالمية لصناعة  5151من أسهم الشركة األم وانفصلت عن المجموعة في  55.22%

بتكساس في  (OCI patener LP)من شركة  %55.5حصة  (OCI NV)تمتلك شركة مشتقات النيتروجين، و

وهي أكبر شركات تصنيع األمونيا والميثانول في أمريكا  OCI Beaumontأمريكا والتي تقوم بادارة شركة 

في الحصول على توكيل سلسلة مطاعم ماكدونالد وقد حضر  5552لالغذية عام  أوراسكومنجحت شركة وآسيا، و

 السفير األمريكي حفل افتتاح أول مطعم في مصر.

عضو ودة في لوكسمبرورج، والموج (NNS Holding)عضوًا في إدراة شركة إن إن إس هولدينج وعمل ناصف 

أكبر منظمة شراكة تجارية بين أشهر رجال االعمال على ]  (young presidents)منظمة يونج بريزيدينتس 

 مستوى العالم [ .

 ويمتلك ناصف حصص كثيرة في العديد من الشركات المصرية والعالمية ومنها : 

 م اسم الشركة مجال العمل

  صناعية في منطقة العين السخنة شمال غرب تملك وتطوير وصيانة منطقة

 خليج    السويس في مصر، وبيع األراضي للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

  : مليون متر مربع. 4.51مساحة األرض الكلية 

  55/  4شركة مساهمة مصرية أنشئت بموجب قانون االستثمار المصري . 

   مليار جنيه مصري. 5رأس المال المصرح به 

  متر  55.452.111الدولة لشركة السويس للتنمية الصناعية مساحة خّصَصت

في المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس بموجب  5554مربع في عام 

 جنيهات للمتر المربع   1مقابل  5554لسنة  5541قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

شركة السويس 

 للتنمية الصناعية

61.1% 

5 
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  مشروعها المشترك مع مجموعة شركات النفط والغاز تم افتتاح الشركة في

الجزائرية سوناتراك وبعد االعالن عن االفتتاح ودخول البورصة قررت إدارة 

دقائق لحين اإلطالع على  51البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 

الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة 

من رأسمال  %15نسبة قدرها ” OCI N.V”شر هذا االعالن وتمتلك قبل ن

 للشركة الجزائرية. %25مقابل نسبة ” سوفيرت“

  قد ترأس حفل االفتتاح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سالل وحضر كل من

وزير الطاقة والتعدين يوسف يوسفي ووزير الداخلية والحكم المحلي طيب بلعيز 

 لوالية وهران عبد الحق كازي ثاني . ورئيس مجلس الشعب

  1.4متري من حبيبات اليورويا و 5.56أن السعة اإلنتاجية للشركة الجديدة تبلغ 

 مليون طن من األمونيا الالمائية التجارية.

شركة سورفيرت 

 الجزائرية

51-55-5152 

11.5% 

5 

  السادس من اكتوبر  -المنطقة الصناعية الخامسة  - - 56ب/51القطعة- 

 الجيزة

  كبري الشركات التي تقوم بإنتاج المونة األسمنتية سابقة التجهيز والتى

السوق المصرى وذلك منذ بدء نشاط  فيصناعة التشييد والبناء  فيتستخدم 

  5555الشركه عام 

  مملوكة من قبل الشركة المتحدة القابضة " ٪511دراي ميكسUHC والتي "

" OCIأوراسكوم لالنشاءات والصناعة "مملوكة من ِقبل شركة  ٪16.11تكون 

 . ٪21.11ومملوكة من قبل عائلة علي موسى بنسبة 

المتحدة للبويات 

 والكيماويات

 دراي مكس 

25.5% 

1 

  المقاوالت العمومية وصناعة آالت ومعدات وادوات ومواد مهمات البناء وتوريدها

 وتركيبها .

أوراسكوم لالنشاء 

 والصناعة الجزائر

55.5% 

2 
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  لالنشاءات ومجموعة  أوراسكومتعمل تحت رعاية كل من ثالث شركات كبرى هي

 موظف . 51111بكسيز وشركة كونتراك ويعمل لدينا اكثر من 

 . تعمل في مجال االنشاءات واالستثمار في مجال الغاز الطبيعي 

أوراسكوم 

 –لالنشاءات 

 نيجيريا

55.5% 

1 

  ومستلزمات االضاءة وهي وكيل لشركة وتعمل في مجال االلمونيوم  5111اسست

 مليون جنيه . 11شوكو االلمانية العالمية ويتخطى رأس مال الشركة 

 اليكو ايجيبت

25.5% 

6 

  كانت الشركة المحتكرة الستيراد مادة الكربيد التي تستخدم في صناعة حديد

 التسليح 

الوطنية للصناعات 

 NSF الحديدية

25.5% 

5 

  وهي من كبرى الشركات في أوربا )مقرها الرئيسي  5555شركة ُأّسست عام

الجزائر( التي تعمل في تطبيقات  –هولندا( ولها فرعين في افريقيا )مصر 

 5151النيتروجين انضمت الى مجموعة اوراسكوم في 

OCI Agro  4 

  أكبر شركات تصنيع وتصدير الميالمين على مستوى العالم وانضمت الى

 . 5151في  أوراسكوممجموعة 

OCI Melemine 5 

  مع شركة اكواليا  %11لالنشاء والصناعة ان تحالفها بنسبة  أوراسكومأكدت شركة

االسبانية باسم اوراسكواليا قد فازت بجائزة التميز بمشاريع محطات معالجة 

 . 5151لعام  PPPافريقيا بنظام  فيالمياه 

  مليار جنيه  5.626تبلغ القيمة االجمالية للعقد خالل فترة االمتياز مبلغ قدره

 مصرى 

  شركة اوراسكوليا القامة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى والتى

من رأس المال وبالمشاركة مع شركة  %11تساهم فيها الشركة بنسبة قدرها 

وشركة اكواليا  %21نسبة قدرها اكواليا خيستيون انتيجرال ديل اجيوا والمالكة ل

راس مال شركة  في %1انفرايستريوستيوارس اس ايه المالكة لنسبة قدرها 

 اوراسكوليا القامة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى .

اوراسكوليا القامة 

وتشغيل محطة 

معالجة مياه 

 الصرف الصحي 

11% 

51 
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 ـ نجيب ساويرس: سيرة ذاتية1

صعيد  في-مركز طهطا-في محافظة سوهاج  5511يونيو  55 فيولد 

، التحق بمعهد بولي تكنيك بسويسرا ليحصل على دبلومة الهندسة مصر

الميكانيكية، وهو معهد معروف بتخريج القادة وكبار رجال االدارة العليا 

بأوروبا، ويحمل نجيب ساويرس "دبلوم" )المكاف  لشهادة الماجستير( في 

ة الميكانيكية من معهد سويسرا الفيدرالية ادارة األعمال والهندس

اإلنجيلية بحى الدقى  للتكنولوجيا بزيورخ، ودبلوم من المدرسة األلمانية

 بالجيزة.

وينفي ساويرس  5541وحصل نجيب علي الجنسية األمريكية وُيرّجح أنها قبيل إنشائه شركة كونتراك عام 

أبناء: النا وياسمين وسيلين  2كارد فقط، وهو متزوج وله تمامًا حصوله على الجنسية ويدعي أنه يمتلك جرين 

 وأنسي.

مليار دوالر،  1.5على قائمة أغنياء العالم، بثروة بلغت  155صنفته مجلة فوربس في المرتبة  5151في عام 

 5116 عام في وحصل على العديد من األوسمة والجوائز منها: منحه الرئيس الباكستاني بيريز مشرفة

ازام( تقديرا للخدمات التي قدمها لشعب باكستان في -إي-كوايد-إى-سيتارا) المرموق األعظم دالقائ وسام

علي لقب فارس  5115مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، واالستثمارات وقطاع العمل االجتماعي،  وحصل في 

واعتبر شيراك نجيب أحد وظابط من الرئيس الفرنسى ساعتها جاك شيراك تكريما له علي خدماته التي قدمها 

 5155األسباب الرئيسية في افتتاح الجامعة الفرنسية في مصر، وحصل على وسام نجمة التضامن اإليطالي في 

 اإلقتصاد اإليطالى. فيمن الحكومة اإليطالية كصاحب أكبر إستثمار مصرى 

قديرًا لجهوده  5155عام  في برتبة قائد جوقة الشرف كما منحه الرئيس الفرنسى "نيكوال ساركوزى" وسام

مجاالت الصناعة واالستثمار وخدمة المجتمع،  فيومساهمته في تعزيز عالقات التعاون بين القاهرة وباريس 

احتفالية خاصة  فيوقلدته إياها المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية ووزيرة الموازنة "فاليرى بيكريسفي" 

بارزة وسفراء وأعضاء من مجلس إدارة شركة فرانس بمدينة بيرسى الفرنسية بحضور شخصيات فرنسية 

 تيليكوم، ويعد وسام جوقة الشرف من أرفع األوسمة الوطنية بالجمهورية الفرنسية.
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وقد شغل العديد من المناصب في المؤسسات المالية الكبرى والمؤسسات المجتمعية منها: عضو اللجنة 

وعضو المجلس االستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني، االستشارية الدولية لمجلس إدارة بورصة نيويورك، 

افتتاح  فيوعضو مجلس األمناء ورئيس اللجنة المالية بالجامعة الفرنسية بالقاهرة )وكان سببا رئيسيا 

(، ونائب رئيس مجلس إدارة 5152مليون جنيه للجامعه عام  51الجامعة الفرنسية بمصر، وتبرع بمبلغ 

التمييز، وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، وعضو الغرفة  المنظمة العربية لمناهضة

المصرية للصناعة والتجارة، وعضو جمعية حماية حقوق المستهلك في مصر، وعضو المجلس  -األلمانية 

 األعلى للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس أمناء صندوق تحيا مصر )الذي أنشأه السيسي لجمع التبرعات لمصر(.

كما أنه عضو في كل من مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي )وهي مؤّسسة دولّية أهلّية مستقّلة 

 ، وُتعنى-على حد قولهم–غير قابلة للربح، ليس لها ارتباٌط باألنظمة أو بالتوّجهات الحزبّية أو الطائفّية 

اب، في سبيل توحيد الجهود الفكرية بمختلف سبل المعرفة، من علوم وطب واقتصاد وإدارة وإعالم وآد

بمناسبة احتفالية  55/1/5111والثقافية، وأطلقت مبادرة تأسيس مؤسسة الفكر العربي في بيروت بتاريخ 

بيروت عاصمة للثقافة العربية، وقد دعا وزير التربية والتعليم السعودى األمير خالد الفيصل  في خطابه 

والمال تتبّناها مؤّسسة أهلية عربية تستهدف اإلسهام في النهضة  حينها إلى مبادرة تضامنية بين الفكر

 والتضامن العربّيين(.

فور مصر" )وهى منظمة غير هادفة للربح وجزء من شبكة عالمية تتكون من يرئيس مجلس إدارة "إندكما أنه 

من خالل إيجاد و االقتصادى المحلى على المدى الطويل النم فيبلدا، وهدفها الرئيسى هو المساهمة  55

واختيار ودعم وخدمة رجال األعمال الشباب المؤثرين والذين سيقومون بقيادة االبتكار وتقديم نماذج ُيحتذي 

بها، وتعظيم الثروة وخلق وظيفة عالية القيمة، معتمدة بشكل كبير على شبكتها الفريدة من قادة األعمال 

يمية، الذين يكّرسون وقتهم ومعارفهم لتسريع وتيرة نمو عالم ريادة األعمال المهنية واألكاد فيالمخضرمين 

 صاحب المشروع(.
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