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 رجال األعمال وشبكات الفساد: نجيب ساويرس

 المحور الثاني: إمبراطورية ساويرس االقتصادية

 وحدة الرصد والتوثيق

 تمهيد

 في إيطاليا واألخري تحت اسم (Weather Investment) قام ساويرس بإنشاء شركتين أحدهما تحت اسم

(Weather Investment II) في لوكسمبورج، وقامت شركة (Weather Investment)  بشراء  5002فى

مليار دوالر وتعتبر هذه  25بمبلغ  (Wind Telecomunicazioni)شركة االتصاالت ويند تليكومونيكازيوني 

الشركة الثالثة إيطاليا فى شركات االتصاالت المحمولة والثانية إيطاليا فى شركات االتصاالت األرضية، وفى 

 Weather) ، وقامت شركةOTHة اوراسكوم تليكوم القابضة من شرك %2215نفس العام قامت بشراء 

investment)  بشراء شركة المحمول اليونانية تيم هيالس 5005عام (Tim Hellas) وتحولت (Tim 

Hellas)  إلي ويند هيالس(Wind Hellas)1 

لشركة بل وا (Weather Investment II) في هذا الوقت جزء من شركة (Weather Investment) وأصبحت

 (Weather Investment II)" والذي بالتالي جعل Sole assetاألكبر فيها كما يطلق عليها مصطلح "

 بصورة غير مباشرة OTHالمساهم االكبر في 

 (Wind Telecom) إلى ويند تيليكوم (Weather Investment) تم تغيير اسم شركة 5022وفي يناير 

 Weather)وجزء من  OTHمن شركة  %2215لنسبة  المالكة (Wind Telecom)وبالتالي أصبحت 

Investment II) قامت شركة فيمبلكوم الروسية 15022 وفي مارس ((Vimpelcom بعقد صفقة مع  

(Weather Investment II)  لدمج شركتي (Wind Telecom) (و(Vimpelcom 1تحت كيان واحد جديد 

 من شركة  %2215التي تملك   (Wind telecom)و (Vimpelcom) بعد دخول صفقة االندماج بين شركتي 

OTH  قام نجيب ساويرس باستثناء مجموعة من أصول 5022حيز التنفيذ في أبريل OTH  من الصفقة، ثم

 بإنشاء شركة جديدة تحت اسم اوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة 5022قام في نوفمبر 

(OTMT) ،بما يؤدي الي امتالك المساهمين حصة في الشركة الجديدة  وقام بضم هذه األصول إليها(OTMT) 

 .في تاريخ االنفصال (OTH)معادلة للحصة التي كانوا يملكونها في



 

 

 المحور الثاني: إمبراطورية ساويرس االقتصادية 2  21 يوليو 1027

 

 من  %200و OTH من %2215تمتلك بموجب الصفقة الجديدة  (Vimpelcom) أصبحت 5022في أبريل 

(Wind Telecomunicazioni)  من %48فيما احتفظ نجيب ساويرس بحصة OTH  بموجب التعاقد تحت

 "Free float“بند ملكية غير مشروطة 

بتغيير اسمها واالمتناع عن استخدام االسم والتصميمات  OTH وكان من شروط صفقة االندماج قيام شركة

إلي جلوبال  OTH بتغيير اسمها من 5022وبناء عليه قامت الشركة في سبتمبر  OTHوالشعارات الخاصة ب

من قيمة أسهم  %22، فيما بعد قام نجيب ساويرس بطرح (Global Telecom Holding)ينج تليكوم هولد

إلي  %48لالكتتاب في البورصة والذي خفض نسبته في الشركة من  (Global Telecom Holding)شركة 

( إلي Weather Investment IIتغيير اسم ) 5025إلي يوليو  5022، وتم في الفترة ما بين اغسطس 22%

(OTMT Investment التي استحوذت علي )من  %25(OTMT) 

وفي هذا الجزء من الملف نستعرض، اإلمبراطورية االقتصادية لنجيب ساويرس عبر ثالثة مستويات أساسية، 

األول: الشركات المملوكة له، والثاني الشركات الشقيقة، والثالث الشركات التي انتهت عالقته بها، وهو ما يمكن 

 النحو التالي:تناوله على 

 

 المستوي األول: الشركات المملوكة لنجيب ساويرس:

 Global Telecomكيانات أساسية هي: شركة جلوبال تليكوم هولدينج  2تشمل هذه المجموعة 

Holding) وأوراسكوم تليكوم القابضة ،)(OTH)  سابقا، وأوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة

(OTMTوأوراسكو ،) م تليكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا لالستثمار(OTMT Investment) وشركة ،

 (CONTRAC)كونتراك 

 (OTH)( "أوراسكوم تليكوم القابضة (Global Telecom Holdingأواًل: شركة جلوبال تليكوم هولدينج 

 سابقا"

 Wind)كة ويند تليكوم وشر Vimpelcom)بعد وصول صفقة االندماج بين شركتي فيمبلكوم الروسية )

telecom)  من شركة  %2215التي تملكOTH   أصبحت 5022حيز التنفيذ في ابريل (Vimpelcom)  تمتلك

فيما احتفظ نجيب  (Wind Telecomunicazioni) من %200و OTH من %2215بموجب الصفقة الجديدة 

 Free float"1“بموجب التعاقد تحت بند ملكية غير مشروطة  OTH من %48ساويرس بحصة 
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بتغيير اسمها واالمتناع عن استخدام االسم والتصميمات  OTH وكان من شروط صفقة االندماج قيام شركة

إلي جلوبال  OTH بتغيير اسمها من 5022والشعارات الخاصة باوراسكوم وبناء عليه قام الشركة في سبتمبر 

من قيمة أسهم شركة  %22س بطرح ، وقام نجيب ساوير(Global Telecom Holding)تليكوم هولدينج 

(Global Telecom Holding)  1%22إلي  %48لالكتتاب في البورصة والذي خفض نسبته في الشركة من 

مليون نسمة تقريًبا بمتوسط  424وتعتبر جلوبال تليكوم اليوم من أكبر مشغلي االتصاالت حول العالم و

وقد بلغ عدد مشتركي شركة جلوبال تيلكوم  5022من يونيو اعتباراً  %25اختراق لسوق الهاتف المحمول بحوالي 

 1 5022ديسمبر  22مليون مشترك تقريبًا في  88حوالي 

وقامت جلوبال تليكوم ببيع "تيلسيل جلوب" التي تتولي تشغيل شبكات الهاتف المحمول في كل من بوروندي 

 ي(1 وجمهورية أفريقيا الوسطى فيما احتفظت بحصتها في تيلسيل )زيمبابو

 ويوضح الجدول التالي فروع شركات جلوبال كالتالي:

نسبة   التوصيف المجال اسم الشركة م

 الملكية

  (DJEZZY) "دجيزي" 1

 الجزائر

GSM  مليون مشترك في شبكتها  2518 إلىخدمات التليفون المحمول تقدم

 (5022من حصة السوق حتي )ديسمبر  %2518وتمتلك 

95.80% 

 (MOBILINK)"موبيلينك" 2

 باكستان

GSM  2444بدأت شركة )موبيلنك( عملياتها في باكستان في عام 

 تمكنت جلوبال تيلكوم من تولي إدارة الشركة1 5002في أبريل 

مشترك وبذلك تبلغ  مليون 2518 إلىتقدم خدمات التليفون المحمول 

 (50221)ديسمبر  حتى %5812حصتها السوقية نحو 

- 

 (BANGLALINK)"بنغاللينك" 3

 بنجالديش

GSM  م المحدودة بشراء شركة شيبا تيلكو 5004قامت جلوبال تيلكوم في سبتمبر

 اسم تحتقامت جلوبال تيلكوم بتغيير اسم الشركة في بنغالديش بالكامل1

مليون مشترك وتمتلك  58 إلىخدمات تقدم 50021)بنغاللينك( في فبراير 

 (50221)ديسمبر  حتى %5212حصة سوقية قدرها 

- 

  (WIND) "موبايل ويند" 4

 كندا

GSM  تمتلك جلوبال حصة غير مباشرة في شبكة ويند موبايل عن طريق شركة

لة الشبكة وأصبحت ويند موبايل في ديسمبر مشغ Globaliveجلوبااليف 

 ألف مشترك 800رابع أكبر شركة في كندا عن طريق  5024

65% 

 (TELECEL)"تيليسيل" 5

 زيمبابوي

 GSM تعتبر ثاني أكبر شركة لوبال حصة غير مباشرة في تليسيل1تمتلك ج

 مليون مشترك 512خدمات محمول في زيمبابوي بعدد مشتركين 

- 
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 (OTMTًا: أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة )ثاني

(Orascom Telecom Media & Technology) 

 Wind)وشركة ويند تليكوم  Vimpelcom)بعد وصول صفقة االندماج بين شركتي فيمبلكوم الروسية )

telecom)  من شركة  %2215التي تملكOTH  اويرس باستثناء قام نجيب س 5022حيز التنفيذ في أبريل

بإنشاء شركة جديدة تحت اسم اوراسكوم  5022من الصفقة ثم قام في نوفمبر  OTHمجموعة من أصول 

وقام بضم هذه األصول إليها بما يؤدي الي امتالك  (OTMT)لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة 

في تاريخ  (OTH)يملكونها فيمعادلة للحصة التي كانوا  (OTMT)المساهمين حصة في الشركة الجديدة

 االنفصال1

وتمثلت تلك األصول المنقولة بشكل رئيسي في: وشيو تكنولوجي في كوريا الشمالية وشركة اوراسكوم تليكوم 

فنتشرز وفي شركات تعمل في مجال التكنولوجيا واالعالم والكوابل البحرية إلي جانب شركة )موبينيل( التي 

 فيها لشركة أورانجOTMT 1قة بعد بيع اغلب حصة تحولت فيما بعد إلي شركة شقي

 ياچوالتكنولو اإلعالم ووسائل" إم إس يچإلى تشغيل شبكات المحمول بنظام "ال OTMTوتنقسم أنشطة 

 ، والشركات كالتالي:الكابالت وأعمال

نسبة   التوصيف المجال اسم الشركة م

 الملكية

الشرق االوسط وشمال أفريقيا  1

 مصر لبحرية )مينا(للكابالت ا

 

إحدى شركات نظم الكابالت البحرية للربط بين أوروبا والشرق األوسط  لكابالتا

وجنوب شرق آسيا وحاليا موجودة في إيطاليا واليونان ومصر 

 MENA-SCS (Middle East andوالسعودية وعمان والهند 

North Africa Submarine Cable System) 

99.96% 

 ترانس وورلد أسوشيتس 2

Transworld Associates 

 باكستان

باكستان وبدأت من أكبر مشغلي كابالت األلياف البصرية في  الكابالت

إحدى المشروعات المشتركة مع أوراستار ليمتد، 50081التشغيل عام 

 بانجلترا ومجموعة أومزيست في عمان1 

51% 

 أوراسكوم تيليكوم فينشرز 3

OTVentures مصر 

ميديا 

 وتكنولوجيا

 %99.99 يأتي تفصيلها منفصلة الحقاً 

  Linkdotnet لينك دوت نت 4

 مصر

ميديا 

 وتكنولوجيا

ن تاتش ظهرت شركة لينك دوت نت نتيجة لالندماج بين شركة إ

 50تقدم خدمات االنترنت في أكثر من  لالتصاالت وشركة لينك مصر

 دولة في الشرق االوسط وأفريقيا

100% 
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  Egysoft صرية للبرمجياتالم 5

 مصر

ميديا 

 وتكنولوجيا

 %51 شركة متخصصة في مجال البرمجيات

  انتونت 6

 مصر

ميديا 

 وتكنولوجيا

 %51 لم يتسن التوصل إلى معلومات عنها

  جلوبال تليكوم 7

 مصر

ميديا 

 وتكنولوجيا

 %95.80 لم يتسن التوصل إلى معلومات عنها

 اوراكاب القابضة )المنطقة الحرة( 8

Oracap Holding مصر 

الخدمات 

 البنكية

 %99.96 مجموعة تقدم الخدمات البنكية

  أوراكاب فار إيست ليمتد 9

 مالطا

الخدمات 

 البنكية

 %100 لم يتسن التوصل إلى معلومات عنها

 ORA BANK NK اورا بنك انكاي 10

 كوريا الشمالية

 

الخدمات 

 البنكية

تحقات المالية لتحصيل المسبنك أنشئ في العاصمة بيونج يانج 

من المشتركين الكوريين إلي جانب خدمة العمال الكوريين خارج 

 كوريا وخاصة في الشرق االوسط 

95% 

 شيو تكنولوجي )كوريولينك( 11

Cheo technology 

(Koryolink) كوريا الشمالية 

GSM بين أوراسكوم تيلكوم ومؤسسة البريد واالتصاالت  مشروع مشترك

 الكورية المملوكة لحكومة كوريا الشمالية1

الث للمحمول في كوريا تعتبر المشغل الوحيد لخدمات الجيل الث

 الشمالية1 

75% 

أوراسكوم تليكوم لبنان إس أيه إل  12

 (لبنان) وألفا

Orascom Telecom 

Lebanon S.A.L 

GSM  بعقد إدارة ألفا، إحدى 5004فازت أوراسكوم تيلكوم لبنان في يناير ،

ان المملوكة الشبكتين اللتين تعمالن بنظام الجي إس إم في لبن

 لوزارة االتصاالت1 

تم تمديد العقد مؤخرًا لمدة عام إضافي بناء على رغبة جمهورية 

من المناطق  %4818من األراضي اللبنانبة و %4812لبنان1 تغطي ألفا 

 مليون نسمة(1 412كان لبنان بنحو المأهولة )يقدر عدد س

99.80% 

ميديا  باكستان كول باك 13

 وتكنولوجيا

 %100 لم يتسن التوصل إلي معلومات عنها

موبيزون باكستان )بي في تي(  14

 (باكستان) المحدودة

Mobizone Pakistan 

ميديا 

 وتكنولوجيا

ي تقديم الخدمات إحدي شركات "أربو بلس" وهي شركة متخصصة ف

 الترفيهية لمستخدمي المحمول 

60% 

 (بنجالديش) موبيزون بنجالديش 15

Mobi Zone Bangladesh 

ميديا 

 وتكنولوجيا

إحدي شركات "أربو بلس" وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات 

 مستخدمي المحمول الترفيهية ل

100% 
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  موبيزون إيطاليا إس1آر1إل 16

 إيطاليا

ميديا 

 وتكنولوجيا

إحدي شركات "أربو بلس" وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات 

 الترفيهية لمستخدمي المحمول 

100% 

 موبيزون كندا 17

mobiZONE Canada  

 كندا

ميديا 

 وتكنولوجيا

 linkو Arpu plusهي شركة ناتجة عن شراكة بين شركتي 

development ة والتصميم وتقدم خدمات حلول االنترنت واالدار

 في المجال االلكتروني

100% 

 االمارات موبيزون إف1زي 18

Mobi Zone FZ LLC  

ميديا 

 وتكنولوجيا

إحدي شركات "أربو بلس" وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات 

 الترفيهية لمستخدمي المحمول 

100% 

  موبيزون السعودية 19

 السعودية

ميديا 

 وتكنولوجيا

إحدي شركات "أربو بلس" وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات 

 الترفيهية لمستخدمي المحمول 

100% 

  موبيزون تونس 20

 تونس

ميديا 

 وتكنولوجيا

إحدي شركات "أربو بلس" وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات 

 الترفيهية لمستخدمي المحمول 

99% 

 كيزا تليكوم )روستن انفيستمنت( 21

 Kenza telecomالمغرب

(rosten investment) 

ميديا 

 وتكنولوجيا

 %100 لم يتسن التوصل إلي معلومات عنها

ميديا  Genart Medya(تركيا) جين آرت 22

 وتكنولوجيا

 %51 يأتي تفصيلها منفصلة الحقا

الجزر العذراء  اراب كول جروب 23

 Arab Call Groupيطانيةالبر

Ltd 

ميديا 

 وتكنولوجيا

 %100 لم يتسن التوصل إلي معلومات عنها

ميديا  (فلسطين) بال كول 24

 وتكنولوجيا

 %99.50 لم يتسن التوصل إلي معلومات عنها

 

 المستوي الثاني: الشركات الشقيقة

 (Genart Medya)أواًل: شركة جين آرت ميديا 

، وهي شركة تعمل في مجال الدعاية OT Venturesتعتبر جين آرت إحدي شركات اوراسكوم فينتشرز 

" في  Ask.fm" و" shazamوخاصة السوشيال ميديا1 تعتبر جين آرت أحد وكالء " تويتر" و" شازام واالعالن 

 تركيا، ومقر الشركة في منطقة شيشلي في اسطنبول

 (OT Ventures)ثانيًا: شركة اوراسكوم فينتشرز 
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شمال متخصصة في مجال االنترنت والميديا والتكنولوحيا تعمل في  OTMTهي إحدي شركات مجموعة 

 افريقيا والشرق االوسط واوروبا وتتكون من مجموعة شركات هي:

: وهي متخصصة في تقديم خدمات القيمة المضافة والحلول الخاصة بالوسائط (Arpu plus)ـ أربو بلس 2

المختلفة في مختلف تطبيقات االتصاالت والمحمول متضمنة خدمات الرسائل القصيرة والتسويق عبر المحمول 

 دولة1 50مشغل شبكات في  45لبنكية عبر المحمول1 تخدم أربو بلس أكثر من والحلول ا

 (Egypt call)ـ ايجيبت كول لالتصاالت 5

تمتلك وتقوم بإدارة وتطوير مجموعة كبيرة من بوابات  5005: تأسست عام (Link online)ـ لينك اون الين 2

 – اطلب –يال كورة  -مصر مثل: مواقع )مصراوي  اإلنترنت االشهر واالكثر استخداما من مستخدمي االنترنت في

 مبوبة( –فابريكا  –شوفها  –يال بينا  –مزيكا  –احجزلي 

باعتباره أول بوابة إلكترونية  5002تأسس موقع آراب فاينانس عام : (Arab finance)ـ أراب فاينانس 4

تعرض أسعار األسهم وأخبار سوق المال المصرية إلى جانب تقديم معلومات مختلفة بشأن االقتصاد1 في يونيو 

، أصبحت شركة آراب فاينانس للوساطة )"آراب فاينانس"( إحدى شركات الوساطة المتكاملة من خالل 5008

 الخدمات المباشرة واإللكترونية لعمالئهاتقديم 

 (Link development)ـ لينك لتطوير البرمجيات 2

 (Link DC)ـ لينك لتقديم خدمات النطاق العلوي 8

: تقدم خدمات الدعاية واالعالن ووكيل تويتر في الشرق االوسط وشمال (Connect Ads)ـ كونيكت آدز 5

 Shazam1” شازام“مع تطبيق التعرف على الموسيقى افريقيا وتركيا، ودخلت في شراكة حصرية 

 ـ شركة موبينيل )الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول(8

 800وهى شبكة بتكلفة  2448قامت الشركة المصرية لالتصاالت بانشاء شبكة المحمول االولى بنهاية عام 

الف مشترك وكان كل  80ن بها وبلغ فى اقل من عام عدد المشتركي ARENTO مليون جنيه وتم تسميتها

االلف جنيه وفجأة وبدون اسباب واقعية قرر الوزير سليمان متولى عرض شبكة  2مشترك يدفع فى البداية 

مليون وجاءها رسوم اشتراك فى العام االول 800المحمول للتخصيص ولم يعترض احد برغم ان الشركة تكلفت 

 مليون جنيه1 400
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مليون جنيه مصرى علي نجيب ساويرس ومن  500ي للمحمول بمبلغ مليار وتم ترسية رخصة الشركة االول

مما أثار غضب  2445يمثلهم من مستثمرين شركة أورنج الفرنسية "فرانس تليكوم" ومورتورال األمريكية عام 

رجل االعمال محمد نصير الذي كان ينافس نجيب للحصول علي الرخصة وتم ترضيته فيما بعد بإعطائه رخصة 

 المحمول الثانية تحت اسم "كليك" حينذاك1 شبكة

وبالرغم من أن الشركة كانت مملوكة الموال التامينات والمعاشات لالستثمار فيها قام البنك األهلى وصندوق 

المعاشات وباقى البنوك من المسثمريين المساهمين بالشركة الحكومية على بيع حصصهم فى األسهم 

جنيه بالرغم من أن قيمته 518بنفس سعر إصدار السهم األصلى وقيمته من إجمالي األسهم  %50المقدرة ب

من "موبينيل" فيما احتفظ نجيب بنسبة  %42جينهات1 وقد قامت اورانج فيما بعد باالستحواذ علي 20كانت 

 مع حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية من غير صفة السيطرة1 2%

 (OTMTI)واالعالم والتكنولوجيا لالستثمار  ـ أوراسكوم لالتصاالت4

(Orascom Telecom Media & Technology Investment) 

في إيطاليا واألخري تحت اسم  (Weather Investment) قام ساويرس بإنشاء شركتين أحدهما تحت اسم

(Weather Investment II)  تغيير  5025 إلي يوليو 5022في لوكسمبورج، وتم في الفترة ما بين اغسطس

 1 (OTMT)من  %25( التي استحوذت علي OTMT Investment( إلي )Weather Investment IIاسم )

 من مجموعة شركات ذات ملكية مباشرة وغير مباشرة فيها وهي كاالتي: OTMTIوتتكون شركة 

 

 نسبة الملكية  التوصيف المجال اسم الشركة م

 Accelero)أكسيليرو كابيتال 1

Capital) كندا 

GSM التصاالت والتكنولوجيا شركة تعمل علي االستثمار في مجال ا

حاول نجيب عن طريق شركته في كندا "أكسيليرو" والميديا1

1( إحدي شركات All stream incشراء شركة "أول ستريم" )

وهي إحدي  (Manitoba Telecomمجموعة "مانيتوبا" )

 شركات االتصاالت بكند

20% 
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 (Dada S.p.A)دادا سبا 2

 ايطاليا

ميديا 

 وتكنولوجيا

is one of the leading companies in Europe in 

the Domain & Hosting business, positioning 

itself among the top players in the markets in 

which it operates: in addition to Italy.  

69.4% 

 امريكا إنتي كاسكيد 3

(INTY CASCADE)  

يديا م

 وتكنولوجيا

a global company providing Cloud based 

applications 

Sole 

shareholder 

 ايطاليا إيطاليا أون الين 4

(Italiaonline) 

ميديا 

 وتكنولوجيا

ولديها  2444أنشأ نجيب ساويرس شركة ايطاليا أون الين عام 

العديد من المشروعات وتأتى فى المرتبة الثالثة بعد جوجل 

 وفيس بوك بإيطاليا 

Sole 

shareholder 

2 OTMT 52 تم تعريفها سابقا   مصر% 

 امريكا جوينت 8

(Joyent) 

ميديا 

 وتكنولوجيا

The company specializes in application 

virtualization and cloud computing. 

JoyentCloud1 

36% 

سوبرناب  7

 SUPERNAP)انترناشيونال

International) امريكا 

ميديا 

 وتكنولوجيا

is the world's leader in data center ecosystem 

design, development and mission critical 

operations, providing unrivaled independent 

solutions for colocation, connectivity, cloud 

and collaboration ecosystems.  

Indirect 

Minority 

-WIS)ويس تليكوم 8

telecom)لندن– نيويورك-

-اريسب فرانكفورت

-بروكسل-أثينا-مارسيليا

 ميالن

GSM is a leading telecommunications company 

offering a wide range of premium quality and 

innovative services of international voice, data 

and IP solutions1 

Sole 

shareholder 

 لوكسومبورجالمنشا  4

(La mancha) 

قام نجيب ساويرس بشراء شركة المنشا وهى شركة للتنقيب  

مليون دوالر  200بميلغ  5025عن الذهب وذلك فى اغسطس 

 دول هم: 4وللشركة فروع فى 

 المانشا هولدينج في لوكسومبورج )ادارة( -

 سز في فرنسا )خدمات(والمنشا سيرفي -

 والمنشا ريسورسز في استراليا )مواقع تنقيب( -

 كوت ديفوار والسودان )مواقع تنقيب( -

200% 
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وقد أعلنت شركة أوراسكون لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة أن مجلس إدارة شركتها التابعة شركة 

بعض من شركاتها وشركاتها التابعة فى صفقة تقدر قيمتها أوراسكوم تيليكوم فينتشرز قد وافق على بيع 

أخذا فى االعتبار  Accelero Capital Groupمليون جنيها مصريًا الحدى الشركات التابعة لـ  240االجمالية 

مليون جنيهاً مصرياً وتشمل الصفقة الشركات التى تعمل فى مجاالت خدمات  200أن المقابل نقدى يقدر بمبلغ 

لمضافة للمحمول واالعالنات عن طريق االنترنت وتطوير البرمجيات وإدارة المحتوى االلكترونى وأسماء القيمة ا

 الشركات هى:

 نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة الدولة النشاط الشركة التابعة م

 %200 مصر  ميديا وتكنولوجيا شركة اربو لخدمات االتصاالت 2

 %44148 مصر ميديا وتكنولوجيا تشركة ايجيبت كول لالتصاال 5

 %200 السعودية ميديا وتكنولوجيا شركة لينك دوت نت السعودية 2

 %200 االمارات ميديا وتكنولوجيا شركة لينك دوت نت ش1ذ1م1م 4

 %200 مصر  ميديا وتكنولوجيا شركة لنك اون الين 2

 %200 مصر يةسمسرة أوراق مال شركة اراب فاينانس لتداول االوراق المالية 8

 %4418 مصر ميديا وتكنولوجيا شركة لينك لتطوير البرمجيات 5

 %200 مصر ميديا وتكنولوجيا شركة لينك لتقديم خدمات النطاق العلوى 8

 %200 مصر ميديا وتكنولوجيا شركة كونكت ادز 4

 %200 مصر ميديا وتكنولوجيا شركة اطلب لتقديم حجوزات المطاعم 20

 

 اك:ـ شركة كونتر20

مستفيدا من  2482أنشأ نجيب ساويرس شركة كونتراك االمريكية فى مدينة ارلنجتون بوالية فرجينيا عام 

جنسيته األمريكية والتي أعطت الشركة فرصة الحصول علي العقود األمريكية ونشأت الشركة بمكتبين أحدهما 

من أسهم  %42اسكوم للمقاوالت بشراء قامت شركة أور 2448فى العاصمة األمريكية واالخر فى بمصر، وفي عام 

الشركة، وقامت بإنشاء مبنى قناة الجزيرة لألطفال فى قطر، وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات 

 مليون وعلي سبيل المثال : 400للحكومة األمريكية في مجموعة من الدول بقيمة 
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 القيمة العميل المشروع الدولة

 )بالمليون دوالر(

 33.6 سالح المهندسين األمريكى بناء مخزن وقود وتوزيع فى قاعدة بجرام  انأفغانست

 53.3 مركز سالح الطيران األمريكى للهندسة والبيئة  بناء مخزن ونقطة تزويد للزخيرة 

 127.6 سالح المهندسين األمريكى بناء مهبط ودرج للطائرات والمروحيات بقاعدة باستيون

 24.9 سالح المهندسين األمريكى فق خدمات بمطار كابل الدولىبناء مهبط طائرات ومر

 43.3 سالح المهندسين األمريكى بناء مهبط قندهار للمروحيات بمطار كابل الدولى

 9.4 الجيش الملكى البريطانى(UK works group) توسعة مركز لخدمة الطائرات بقاعدة باستون

 35.2 ن األمريكىسالح المهندسي بناء مركز إعاشة بقندهار

 16 سالح المهندسين األمريكى بناء مهبط طائرات وبرج مراقبة بقاعدة بجرام

 13.1  الجيش الملكى البريطانى(UK works group) بناء مهبط طائرات بقاعدة باستون

 46.2 سالح المهندسين األمريكى إصالحات بمهبط الطائرات بقاعدة بجرام

 14.1 سالح المهندسين األمريكى رة بقاعدة بجرامبناء نقطة لتزويد الزخي

 66.5 سالح المهندسين األمريكى تصميم وبناء كوبرى جيش أفغانستان الوطنى 

 70.4 سالح المهندسين األمريكى بناء مركز خدمات للواء اإلقليمى بمنطقة لشكركاه

 16.6 مريكىسالح المهندسين األ بناء نقطة تزويد ذخيرة بقاعدة قندهار الجوية

 13.4 سالح المهندسين األمريكى بناء مركز لتوزيع الوقود بخواجا رواش

 2412 سالح المهندسين األمريكي بناء مبني المخابرات األمريكية في شنداند

 15.6 سالح المهندسين األمريكى تصميم بناء مركز لخدمة الدبابات بقاعدة بجرام

 8514 مهندسين األمريكىسالح ال اعمال بناء بمعسكر زفار

 25 سالح المهندسين األمريكى للجيش األفغاني بوالية هيرات 505اعمال بناء لفيلق 

 1.4 سالح المهندسين األمريكى تصميم وبناء مركز لمعالجة مياه الصرف الصحى  أوزبكستان

 24.6 سالح المهندسين األمريكى بناء مركز خدمات للجنود البحرين

 17.1 سالح المهندسين األمريكى يادة العمليات بالمنامة )المرحلة الثالثة( بناء مركز ق

 19.3 سالح المهندسين األمريكى توسعة مركز القيادة للبحرية األمريكية واألسطول الخامس

 23 سالح المهندسين األمريكى توسعة مركزالقيادة للبحرية األمريكيةواألسطول الخامس

 22.2 سالح المهندسين األمريكى للبحرية األمريكية واألسطول الخامستوسعة مركز القيادة 

 44 سالح المهندسين األمريكى بناء مركز خدمات وصيانة للطائرات  قطر

 45.1 سالح المهندسين األمريكى تصميم وبناء مهبط ومحطة تزويد للوقود بالظفره اإلمارات

 19.3 مهندسين األمريكىسالح ال بناء مهبط وجراج للطائرات ببلد العراق

 9 سالح المهندسين األمريكى بناء مركز العمليات المشتركة بقاعدة بلد الجوية
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 17.4 سالح المهندسين األمريكى بحلوان F16تصميم وبناء مركز لخدمة ومعالجة طائرات  مصر

 27.7 سالح المهندسين األمريكى بناء كوبرى مودريج ببيروت لبنان

 815 سالح المهندسين األمريكى عريفجان بمعسكرمحطة طاقة  كويت

 49.4 سالح المهندسين األمريكى عريفجان مراكز تخزين بمعسكر

 

 المستوى الثالث: الشركات التي انتهت عالقة نجيب ساويرس بها

 ( Hutchisonأواًل: شركة هاتشى سون )

( في Hutchisonهاتشى سون ) من شركة %2412بشراء  5002ـ هونج كونج: قام نجيب ساويرس فى عام 2

 مليار دوالر 212هونج كونج بمبلغ 

(، وبناءا partnerمن شركة بارتنار الصهيونية ) %44ـ الكيان الصهيوني: حيث أن شركة )هاتشى سون( تملك 5

قام نجيب ساويرس بمحاولة زيادة  5002، وفى عام %414عليه أصبحت حصة نجيب ساويرس فى شركة بارتنار 

ولكن لم ينجح األمر حيث أنه بزيادة حصته إلى هذه النسبة تزيد حصته  %52ركة هاتشي سون إلى حصته فى ش

وهو ما يتطلب موافقة من الجهات األمنية الصهيونية، وقد تم  %20فى شركة بارتنار الصهيونية إلى أكثر من 

ايهود باراك وزوجته، وقد  رفض األمر من الجهات األمنية، وحاول ساويرس إقناع الصهاينة بالصفقة عن طريق

أثار هذا األمر فى الكيان الصهيوني عن تلقى ايهود باراك أمواال لقاء سعيه فى هذه الصفقة، وهو ما نفاه 

باراك، وقال أن عالقته بساويرس ال تتعدى أنه مواطن مصرى طلب منه المساعدة فى عالج بناته فى الكيان 

 د قوله1الصهيوني ألنهن يعانين مرضا نادرا على ح

ـ الهند: وفي ذات السياق كان شراء االسهم في شركة هاتشي سون يعني تملكه نصيب في شركة "إسار" 2

الهندية التي تمثل أهم أصول شركة هاتشي سون، ولكن مجلس األمن القومي الهندي رفض العتباره أن شركة 

تصاالت في باكستان وبنجالدش وعليه اوراسكوم هي استثمار للزعيم الراحل ياسر عرفات كما تعد أكبر شبكة ا

تم صدور قراربمنع اوراسكوم من االستثمار واعتبار وجودها في الهند يهدد األمن القومي الهندي، وحاول نجيب 

 إقناع الهند عن طريق وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط ولكن باءت المحاوالت بالفشل1

م تليكوم ظل يضم محمد رشيد تركماني مدير الحافظة المالية لمنظمة جدير بالذكر أن مجلس إدارة أوراسكو

التحرير حتي وفاة عرفات ثم عين خلفا له الفلسطيني عالء الخواجة مما يعضد من اتهام الهند لساويرس الذي 

لم ينفيه ال ببيان وال بتصريح، وقد اضطرت شركة هاتشي سون أمام رفض الحكومة الهندية إلي بيع شركتها 
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أعلنت هاتشي سون قطع عالقتها بشركة اوراسكوم  5005ي الهند "إسار" إلي شركة فودافون، وفي ديسمبرف

 مليون دوالر1 480تليكوم وشراءها االسهم التي اشترتها اوراسكوم من قبل سنتين بمبلغ 

 ( في االردنFast linkثانيًا: شركة فاست لينك )

وهى أول وأكبر شركة اتصاالت  2444( فى عام Fast linkقام نجيب ساويرس بانشاء شركة فاست لينك )

 454واجه تعثر مالى مما أدى إلى بيع الشركة إلى شركة االتصاالت الكويتية بمبلغ  5005باألردن، وفى عام 

 مليون دوالر1

 AT&Tو hpثالثًا: توكيل شركة 

سكوم مستغال شركته التي علي التوالي كقطاع في شركة أورا 2445و 2485حصل علي وكالة الشركتين عام 

أنشأها في سيليكون فالي في أمريكا ومنذ ذلك التاريخ بدأت عالقة نجيب بقطاع اإلتصاالت وسيطرت أوراسكوم 

على تنفيذ جميع عمليات تطوير البنية التحتية وتوسعات شبكة السنتراالت والهواتف األرضية فى مصر سواء 

ونه فى هذا المجال أسامة الخولى أول مهندس اتصاالت عمل معه، من إنشاءات أو تجهيزات أو معدات وكان يعا

 وبدأت عالقة نجيب وصداقته بالمهندس إسكندر شلبى أحد خبراء هندسة اإلتصاالت في مصر من هذا الوقت1

 


