
 

 

 بیان صحفي
 

 نقلة نوعیة في تاریخ المجموعة الممتد منذ 25 عاماً :

لیبیا أویل تبدأ العمل باسمها التجاري الجدید "أولى إنرجي" "
 OLA Energy" في مصر وإفریقیا

 السید مازن بن رمضان: شكل جدید یجسد قوتنا ونجاحنا ویعكس قدرتنا على تقدیم خدمات
 غیر مسبوقة.. وضخ استثمارات تقارب 500 ملیون جنیه في السوق المصري

 المهندس مصباح البشتي: إقامة أول مستودع تخزین باإلسكندریة لزیادة حصة المجموعة في
 السوق المحلي

 
التجاري باسمها للعمل البدء شرارة أویل لیبیا مجموعة أطلقت :2018 دیسمبر 18              القاهرة
ومحطات منتجات جمیع على وضعه سیتم والذي ،"OLA Energy" انرجي" "أولى             الجدید
جاءت حیث عامًا؛ 25 حوالي منذ الممتد المجموعة تاریخ في نوعیة نقلة یمثل فیما                المجموعة،
"أولى لـ الحقیقیة اإلفریقیة الروح لتعكس للمحطات الموّحد والمظهر الجدیدة التجارّیة             العالمة
في البترول توزیع مجال في المفضلة التسّوق وجهة محطاتها تصبح أن في یساهم بما                إنرجي"،

 إفریقیا.
 

مصر في "OLA Energy" انرجي" "أولى الجدیدة التجاریة العالمة إطالق حفل             وشهد
لشئون الداخلیة والتجارة التموین وزیر مساعد الدین، حسام أیمن المهندس من كل              حضور
إلى الحرة، والمناطق لالستثمار العامة الهیئة رئیس عادل، محسن والدكتور الداخلیة،             التجارة
والسیارات البترول وشركات الحكومیة الهیئات وممثلي المجموعة مسئولي كبار من لفیف             جانب

 واإلعالم.
 

أن القابضة، أویل لیبیا لمجموعة التنفیذي الرئیس رمضان، بن مازن السید أكد السیاق، هذا                وفي
OLA" انرجي" "أولى الجدید التجاري باالسم للعمل المهمة االستراتیجیة الخطوة            هذه
أداء عن التام رضائهم عن عبروا الذین المساهمین من الكبیر التأیید القت "Energy             
شدید حماس لدیهم وموظفیها ومدرائها المجموعة إدارة مجلس أن موضحًا وتطورها،             المجموعة
هذا سیضیفها التي والقیمة التجاریة، الشركة وعالمة للمحطات الموّحد الشكل تطویر             تجاه
القدرة خالل من إفریقیا لخدمة إفریقیة بأیاٍد وتطورت ولدت التي التجاریة العالمة لتكون               التغییر

 الكبیرة على تحقیق أعلى معاییر الجودة العالمیة.
 

إنرجي" "أولى الجدیدة التجاریة العالمة إلطالق المجموعة استراتیجیة إن مازن السید             وأضاف
بها نعمل التي األسواق في تواجدنا تنمیة على حرصنا عن تعبیرًا جاءت "OLA Energy"              
تجاریة عالمة إلى حاجتنا لنا تبین أن بعد وذلك نقدمها، التي والجودة الخدمات في                والتمّیز
الشركة لمحطات جدیدة واجهة مجرد لیس فالتغییر ونجاحنا، قوتنا یجسد بما جدید              ومظهر



 

 

والتحدیث التطویر عملیات خالل من ملموس بشكل المحطات بتحسین التزام هو بل              وصورتها،
 لتقدیم خدمات جدیدة غیر مسبوقة.

 
وتعطي وعصریًا، حدیثًا زیًا محطاتنا على تضفي الجدیدة عالمتنا أن إلى مازن السید               وأشار
التوزیع مجال في ناشطة ومهنیة دینامیكیة إفریقیة شركة باعتبارنا ألعمالنا، جدیدة             حیویة
مجموعتنا في التوزیع شبكات فروع كافة في متطورة وخدمات منتجات تقدیم على              وقادرة
جنیه ملیون 500 عن یربو ما ضخ بصدد الشركة أن مضیفًا التوسع، في المستمّرة                اإلفریقیة
وغیر مباشرة عمل فرصة ألف 30 من أكثر توفیر في یساهم مما القادمة سنوات الخمس                 خالل

 مباشرة.
 

بدأت مجموعتنا "إن مصر: إنرجي أولى عام مدیر البشتي، مصباح المهندس قال جانبه،               ومن
الخدمة محطات عدد ناهز حیث ملحوظًا، ازدهارًا أعمالنا لتشهد 1995 عام مصر في               العمل
عام بحلول محطة 110 إلى عددها لزیادة طموحة خطط مع محطة 90 حوالي لنا                التابعة
ال عدد إلى إضافة مطارات، عشر في الطیران لشركات الوقود شركتنا توّفر كما ،2021              
العاملة والشركات نقل وشركات صناعات من المستهلكین كبار قطاع في العمالء من به               یستهان

  في المجال البحري، مما یجعلنا نحتل حیزًا هامًا ومتنامیًا من السوق المصري.
 

واللوجستي، الصناعي المجال في بكثافة تستثمر تزال ال الشركة إن مصباح المهندس              وأضاف
خالل من المعدنیة الزیوت تصنیع مجال في االستثمار من التنمویة مسیرتها خالل              وتمكنت
العالمیة الجودة شهادات أعلى على والحاصل OPSBA باإلسكندریة الزیوت خلط            مصنع
لبعض للتصدیر إضافة المحلي، للسوق المعدنیة الزیوت ویوفر ISO STANDARDS          
مستودع أول إقامة قررت الشركة أن موضحًا المجموعة، شركات طریق عن اإلفریقیة              الدول

  تخزین لها باإلسكندریة لیلبي خطط الشركة الطموحة بزیادة حصتها في السوق المحلي.
 

تتمتع بما رائعة، نتائج تحقیق في الماضي العقد في نجحت المجموعة أن مصباح المهندس                وأكد
أهداف لتحقیق واثقة واستراتیجیة جریئة، رؤیة عن فضًال مسبوقین، غیر وتركیز قوة من               به
السوق في وناشطة دینامیكیة حدیثة شركة لتصبح بها االرتقاء في یساهم مما              المجموعة،

 المصري بشكل خاص واإلفریقي بشكل عام.
 

  انتهى --
 

 نبذة عن لیبیا أویل :
1995 عام مصر في نشاطها بدأت وقد القابضة، أویل لیبیا لمجموعة تابعة عالمیة شركة هي مصر أویل                   لیبیا
مصر أن إال اإلفریقیة، القارة أنحاء جمیع في حالیًا متواجدة أنها من الرغم وعلى بالوقود. التزوید قطاع                   في

 تعتبر واحدة من أولى البلدان التي بدأت فیها مجموعة لیبیا أویل أعمالها.
 

أویل لیبیا التجاریة العالمة إلى وتغیرت 1995 عام في أویل تام التجاریة العالمة تحت نشاطها الشركة                  وبدأت
وتوزیع تسویق في مصر أویل لیبیا وتعمل المحدودة. القابضة للنفط لیبیا دمج خالل من 2004 عام                  في



 

 

في أیضا وتشارك السیارات. وتموین خدمة محطات وإدارة ملكیة خالل من ومشتقاتها، البترولیة               المنتجات
 قطاعي تموین السفن والطیران وتصدیر الزیوت للدول اإلفریقیة.

 
تساهم مشتركة مساهمة شركة لتكوین 2012 عام في مصر توتال شركة مع شراكة في بالدخول قامت أنها                   كما

 فیها لیبیا أویل مصر بنسبة 35٪ في تخزین وخلط منتجات الزیوت باإلسكندریة- أوبسبا.
تخزینیة وسعة م3 40,000 تبلغ سنویة إنتاجیة بقدرة التشحیم زیوت خلط مجال في یعمل مصنع هو                  وأوبسبا

 تصل إلى 8,000 م3 لتخزین زیوت األساس واإلضافات.
 

 لمزید من المعلومات، برجاء اإلتصال علي:
 

 رنا فتحي محمد أمین نور  بشارة

 مدیر العالقات اإلعالمیة مسؤول أول عالقات إعالمیة مسؤول العالقات اإلعالمیة

 جوبیتر كومز جوبیتر كومز جوبیتر كومز
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