
وتين جروب للتوكيالت التجارية



وتين جروب هي مجموعة شركات تطورت خالل فترة وجيزة وتعمل في 

.مجاالت مختلفة

.وتعتبر شركة ممثلة لشركات عالمية بمصر وأفريقيا

تعمل وتين جروب بعدد من القطاعات والمجاالت؛ كالبولي بروبلين، والطاقة 

الشمسية، والطاقة الهجينة، والنقل، وتأمين السيارات على الطرق، والخدمات 

.الحكومية، وخدمات األفراد والشركات



لتكون الممثل والموزع الوحيد 2014تأسست شركة الوتين في مصر عام 

بلو أوشن، وبيور، ونانو تك، وبلقان: والحصري للعديد من الشركات العالمية؛ كـ

.هوليدايز، ويورو أسيست

وكرواتيا، وسولفانيا، : فروع بأوروبا الشرقية4وتوسعت شركة الوتين لتشمل 

/ لتوسعومونتينيجرو،وصربيا؛ إلى جانب الفرع الرئيسي بأبو ظبي، وقريبا سيتم ا

.ستتواجد في عدد من الدول األفريقية



:تستثمر وتين جروب للتوكيالت التجارية في

.الصناعة-

.العقارات-

.ا لطاقة الشمسية،والمتجددة، وتوليد الطاقة-

.السياحة والترفيه-

.الخدمات البيئية-

.الخدمات التعليمية-

.الخدمات الطبية-

.النانو تكنولوجي-

.خدمات األفراد والشركات-



.فودافون-

. بنك مصر إيران-

.بنك إسكندرية-

.البنك العربي-

.ألكتيل لوسينت-

.المجموعة المصرية العربية للتأمين-

.وثاق تكافل للتأمين-

.مرسيدس-

.فورد مصر-



مهمتنا

رسالتنا

أن نزود السوق المحلية والعالمية على السواء بخدمات 

ل وتكنولوجيا على أعلى مستوى، هادفين إلى التقدم السريع للدو

(.خدمات وبضائع)وتقديم أفضل خدمة اقتصادية 

أن نصبح أولى المزودين بتكنولوجيا ومنتجات على أعلى 

.مستوى، بوسائل صديقة للبيئة وبأفضل النتائج





باإلمارات المتحدة مع 2014تعد بي تك واحدة من شركات وتين جروب والتي تأسست منذ عام -

.بداية تأسيس مقرها بالقاهرة

تمد بي تك بأنظمة األنابيب البالستيكية المصنوعة من البولي بروبلين، وقد أصبحت واحدة من -

الشركات الرائدة في هذا المجال، مما أهلها ألن تصبح من أفضل الشركات المصرية والحصول 

.على ثقة عمالئها، ومكانة رائدة بالكثير من األسواق العالمية

.  واءتتميز بي تك بمقاومتها ومتانتها لكل أنظمة الضخ التي تناسب المياه الباردة والساخنة على حد س-

كما أنها تزود بمياه آمنة للشرب، وتستخدم أيضا ألنظمة التكييف والحرارة المركزية، والبنى 

.وياتتستخدم أيضا في الصناعة الكيميائية لنقل الحمضيات والقلويات وغيرها من الكيما. التحتية

بي تك رائدة في مجال إنتاج األدوات الصحية من البولي بروبلين على مستوى عال من الجودة، -

.باإلضافة إلى كونها صديقة للبيئة



وهي تقدم خدماتها لألفراد والسيارات. تعاون بين وتين جروب ويورو أسيست قائم بألمانيا/ اتحاد

.والخدمات المتعلقة بالتأمين مع تقديم حلول تأمينية على نطاق واسع

:خدماتها

.نقل السيارات في حال الحوادث أو األعطال من أي مكان ألي مكان في جميع أنحاء مصر-

.إعادة السيارات إلى الطريق-

.اإلمداد بالبنزين-

.شحن البطاريات-

.تغيير أطر السيارات-

.االستعالمات-

.إرسال رسائل طوارئ-

.تأمين على الحياة-



أسست وتين جروب هذا القطاع في مصر كرد فعل للتقدم السريع في هذا المجال -

.على نطاق السوق العالمية

تصمم وتوصل وتين جروب مشروعات الطاقة الشمسية بجودة عالية لعمالئها -

.بالخارج

ر تعد وتين جروب منافس قوي للمزودين بتطبيقات الطاقة الحرارية والهجينة بمص-

ليد والتي تجمع بين مزايا كال من المصادر المتجددة للطاقة والمصادر التقليدية لتو

.كما تمتلك القدرة الالزمة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. الطاقة





ب تساعدك وتين جرو.. سيارتك، أو متعلقاتك المنزلية: أيا كان الذي ترغب بنقله

.لخدمات النقل بخدمة مميزة ال تقبل المنافسة

:الخدمات

.خدمة نقل السيارات الشخصية، بما فيها السيارات القديمة جدا-

.خدمة التوصيل في الميعاد المحدد-

.خيارات متنوعة للدفع والنقل-

.خيارات حماية-



.استمتعوا بتجربة التطهير الطبي والجراحي الفائقة من خالل مستحضراتنا للتطهير الكيميائي

مجموعاتنا المتكاملة من المطهرات ومن سوائل تطهير االيدي واألدوات وإعادة تطهير األدوات تؤمن 

د لكم قوة مضادة للبكتيريا والجراثيم يعتمد عليها باالضافة الى كونها مالئمة ألكثر أنواع الجلو

.حساسية

.مستحضرات تطهير كحولية-

.مستحضرات تطهير غير كحولية-

.مستحضرات طاردة للحشرات مالئمة للجلد الحساس-

مستحضرات تطهير للمجاالت المختلفة-

.مستحضرات وكيماويات تطهير يدوية-

.مستحضرات وكيماويات تطهير وتنظيف آلية-

.كيماويات متخصصة-

.توفر وتين ميديكال مجموعة كبيرة من مستحضرات التنظيف الكيماوية تغطي جميع االحتياجات-



تم تأسيس وتين جروب للخدمات التعليمية لمساعدة الطالب 

الجامعيين وطالب الدراسات العليا على التقديم بأحسن 

جامعات بالعالم من خالل شبكة عالقاتها واتصاالتها الواسعة 

مع العديد من الجامعات المرموقة والمعاهد والمدارس 

.الثانوية بأوروبا وأمريكا وروسيا والكثير من دول العالم



Contact us 

.القاهرة-القطامية، بجوار نادي الصيد المصري: عنوان المكتب بالقاهرة

 PPR factory1  3rd Avenue Industrial zone, +20 111 728 2838.

 PPR factory2 10th of Ramadan C5 Industrial Cpd, +20 115 778 8078 .

 Medical laboratory and chemical plant Bader city 3rd zone, +201090338336

:رقم الهاتف 0223150932

201151184475+, 01208143333+, 201151183363+: رقم الموبايل

:الفاكس 0223150932

Website: www.elwateen1.com


