
 
  نجيب ساويرس/ المهندس 

 2 زشركة ويذر انفستمنت –رئيس مجلس اإلدارة 
إلعالم والتكنولوجيا وا لالتصاالتشركة أوراسكوم  –رئيس مجلس اإلدارة  التنفيذي 

  القابضة 
  القابضة تيلكوم شركة أوراسكوم  – مؤسس

 
ال مانشا لشركة ، الشركة األم )شركة مساهمة( 2المهندس نجيب ساويرس هو رئيس مجلس إدارة شركة ويذر انفستمنتز 

  .).م.م.ش(أيضا هو رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة هو للموارد، و
    
إنماء وتطوير الشركة لتصبح  فينجيب ساويرس المهندس  ساهم، )منشأة العائلة( مأوراسكولشركة  1979عام  في انضمامه منذ

كبر أ عد مجموعة شركات أوراسكوم منتو .توسعاًمصر وأكثرها تنوعاً و فيكبريات مجموعات الشركات برز واحدة من أ
نجيب المهندس قام قد و  .بورصتي القاهرة واإلسكندرية في سوقي صاحبة أكبر رأس مالمصر و فيشركات القطاع الخاص 

الذي حققته الكبير أوراسكوم وقد كان النجاح  في يدية، وتكنولوجيا المعلومات، واالتصاالتقطاعات السكك الحدبإنشاء ساويرس 
أوراسكوم : وهينفصلة معدة شركات  إلىوراسكوم تقسيم أقرار إنجازات القطاعات األخرى وراء  إلىباإلضافة  قطاعاتتلك ال
 ، أوراسكومOCI (www.orascomci.com(أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  ،www.orascomtelecom.com) OT( تيلكوم

  . OTS (www.ots.com.eg(أوراسكوم لألنظمة التكنولوجية و، www.orascomhd.comالتنمية ولفنادق ل
  

 وإصرار دينامكيةبوتطوير الشركة  إنماءنجيب ساويرس مهمة  أدار المهندس) OTH(القابضة تيلكوم بصفته مؤسس أوراسكوم 
 األسواق أهم فيبرز شركات االتصاالت العاملة وواحدة من أ قطاع االتصاالت إقليمياً في األولىة رائدال شركةالاليوم لتصبح 

شركة ويند تيلكوم مع شركة فيمبلكوم المحدودة بلغت ذروتها بعقد صقفة االندماج بين  ،2011بريل أوفي . الدوليعلى المستوى 
. مليون مشترك 181وتخدم  بلداً 20فى العالم من حيث عدد المشتركين تعمل فى فى صفقة خلقت سادس أكبر شركة اتصاالت

وتمثل هذه الصفقة األخيرة عالمة بارزة ومرحلة جديدة فى رحلة كفاح المهندس نجيب ساويرس لتأمين مكانة عالمية بارزة 
  ".ويند تيلكوم"و" أوراسكوم تيلكوم "لشركتي 

  
العاملة في مجال االتصاالت الغير محمولة وشركات ي المهندس نجيب ساويرس الشركات وكجزء من صفقة االندماج، فقد استثن

االتصاالت ذات األصول المصرية لينشأ شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة التي هو حالياً رئيس مجلس 
  .إدارتها التنفيذي

  
  :واللجان التاليةالهيئات و المجالس فيعدة مناصب رس جيب ساوييشغل نوعلى المستويين الدولي واإلقليمي، 

  .2005نوفمبر  - NYSEبورصة نيويورك  إدارةلس جمتشارية الدولية لعضو اللجنة االس -
 .الدولية للبنك الوطني الكويتي عضو مجلس إدارة للهيئة االستشارية -
  .المصرية للصناعة والتجارة رئيس الغرفة األلمانية -
 .مينتور العربيةعضو مجلس إدارة  -



أحمد زويل  الدكتورضم نخبة من العلماء من بينهم ي إدارة المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا والذيمجلس عضو  -
 . مجدي يعقوب كتوردوال والدكتور فاروق الباز الحاصل على جائزة نوبل

 .عضو مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي -
 .رنسية بالقاهرةعضو مجلس أمناء الجامعة الف -
 .عضو مجلس إدارة المجلس المصري للعالقات الخارجية -
 .عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك المصرية -

  
لتأسيس حزب المصريين األحرار، أول حزب المهندس نجيب ساويرس  ، دعا2011لثورة المصرية في يناير وفي أعقاب ا

  .بعد الثورةما ليبرالي نشط لتشكيل مصر 
  

االستثمار والصناعة  تمجاال فيوسمة واألوالجوائز  لعلمية الفخريةساويرس على عدد من الدرجات ا حصل المهندسكما 
الجمهورية الفرنسية  تمنحه وسام أعلى و هو  "Legion d’honneur" جوقة الشرف الفرنسية "ومنها وسام خدمة المجتمع و

 Stella dellaنجمة التضامن االيطالي "وسام  ، حصل علي2011وفي يوليو . خدمة فرنسا فيللجهود البارزة  تقديراً
Solidarietà  Italiana " منح  2006فى عام و. لمساهمته البارزة في االقتصاد اإليطالي من خالل استثماراته في إيطاليا

الكبيرة التى للخدمات تقديرا  ”Sitara-e-Quaid-e-Azam“نجيب ساويرس وسام مهندس لاالرئيس الباكستانى بيرفيز مشرف 
  .الخدمات االجتماعيةلشعب باكستان فى مجال االتصاالت واالستثمارات وقدمها سيادته 

  
ن معهد التكنولوجيا ماجستير فى اإلدارة الفنية مالالهندسة الميكانيكية ودرجة  ساويرس حاصل على دبلوماالمهندس نجيب 

وهو متزوج ولدية . بالقاهرة، مصر اإلنجيلية األلمانية مدرسةالمن  صل أيضاُ على دبلومااحو سويسرا في ETH السويسري
  . األلمانية والفرنسيةعيش فى القاهرة ويتحدث العربية واإلنجليزية وأربعة أطفال وي


