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IVECO   تدخل في شراكة مع شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها بصفتها الوكيل الرسمي الجديد

 لمركباتها التجارية في ليبيا. 

 

 احتياجات العمالء المحليين. لتلبية أصعب  IVECOستوفر هذه الشراكة الجديدة تشكيلة واسعة من المركبات التجارية والحلول المخصصة من 

 

 2023مارس  6تورينو،  

 

 

بعد تقييم    IVECOبصفتها وكيلها المعتمد في ليبيا. وجاء هذا التعيين من قِبل    شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشراكة مع    IVECOأقامت  

والمكانة التي تحتلها في السوق مع أخذ العوامل مثل الشبكة الوطنية القوية لدعم ما بعد البيع والقوة العاملة طويلة األمد وتميزها   شركة مجموعة االمتيازشامل لسمعة 

 بار. في خدمة العمالء بعين االعت

 

 

في ليبيا. هذه لحظة فخر بالنسبة لنا   IVECO"يسرنا أن نصبح شريكا لشركة  ، قائال:  وقد علّق إبراهيم مصباح وهيبة، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة االمتياز

وي في ليبيا، ونحن نؤمن بقوة بأن شراكتنا  بحضور ق  IVECOفيما نوسّع محفظة منتجاتنا وخدماتنا المقدمة إلى عمالئنا خارج نطاق تشكيلة معدات البناء. تتمتع  

الثقيلة والمتوسطة والخفيفة متاحة   IVECOالتجارية إلى مستويات أعلى في المستقبل. وستكون التشكيلة الجديدة من مركبات    IVECOالجديدة ستعزز نمو عالمة  

 . 2023للتسليم للعمالء بحلول أوائل 

 في ليبيا من خالل شبكة فروعنا الحالية على مستوى البالد".  IVECOا بعد البيع لجميع عمالء ونحن ملتزمون بتقديم أفضل مستوى من دعم م

 

"يسرنا تحسين وجودنا في ليبيا بفضل تعيين شريك إضافي. فابتداء من يناير،  قائال: لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط،  IVECOوأضاف شهرام فالتي، مدير أعمال 

والحصول    IVECOالرسمية. ويتمتع العمالء اآلن بفرصة قيادة تشكيلة مركبات    IVECOاالمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها إلى شبكة  انضمت شركة مجموعة  

 على دعم من أفضل حلول النقل في جميع أنحاء البالد. وسينصّب تركيزنا كالمعتاد على الجودة والخدمة الممتازة التي تقدمها شبكة قوية". 

 

 عن شركة مجموعة االمتيازلمحة 

كقسم تابع لمجموعة وهيبة القابضة، وهي من مجموعات األعمال الرائدة في ليبيا. تتواجد مجموعة وهيبة القابضة في   2012تأسست شركة مجموعة االمتياز سنة  

نيع األغذية والمشروبات واالستثمارات العقارية والتطوير  قطاعا من قطاعات األنشطة وتمثل العديد من االمتيازات الدولية المرموقة في ليبيا، كقطاعات تص  15

 العقاري وتصنيع األعالف والتجارة واألعمال البحرية والنفط والغاز. 
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دعم منتجات للسيارات م أفضل  وتقدم شركة مجموعة االمتياز الخدمة للسيارات منذ سنوات عديدة مع تشكيلة واسعة من العالمات التجارية التي تقدمها لعمالئها. وهي تقد

البيع التي تقدمها للعمالء.   من خالل شبكة رائدة لخدمة ما بعد البيع تغطي كل زاوية وركن في ليبيا. وتنعكس سياسة الشركة "نحن نهتم" بحق في نهجها في خدمة ما بعد

 ة بالعمالء" لتحقيق أعلى مستوى من اإلنتاجية ورضا العمالء.حيث يقدم المهندسون وفنيو الخدمة المؤهلون والمدربون في المصنع مستوى خبيرا من "العناي

 

 

IVECO 
 

IVECO is a brand of Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO designs, manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial  

vehicles, off-road trucks, and vehicles for applications such as off-road missions. 

 

The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton vehicle weight segment, the Eurocargo from 6 – 19 tons and  ,

in the heavy segment above 16 tons, the IVECO WAY range with the on-road IVECO S-WAY, the off-road IVECO T-WAY and the IVECO X-WAY for 

light off-road missions  . 

 

IVECO employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, Asia, Africa, Oceania and Latin America  

where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 4,200 sales and service outlets in over 160 countries guarantee technical support  

wherever an IVECO vehicle is at work. 
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