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Where Engineering and Creativity
Function in Equal Harmony



نبـــذة عن الشركة
قام المهندس اإلستشاري محمد أحمد طلعت رئيس مجلس اإلدارة بتأسيس شركة تكترا ، إستنادًا 
وحلول  خدمات  توفير  في  رغبًة  والتصميم.  اإلنشاء  مجالي  في  الخبرة  من  عامًا   ٤٠ من  أكثر  إلي 

متكاملة لبناء مشروعات عالية الجودة.

وإدارة  العقاري  التطوير  مجال  في  الماضية  السنوات  خالل  الشركة  توسع  من  الرغم  وعلي 
المشروعات إال أن مجال التشييد والبناء ظل هو التخصص الرئيسي ، مما أتاح تنوع  الخدمات التي 

تقدمها الشركة لعمالئها.

التي يضيفها كل من يعمل  الكبيرة  القيمة  إدارتها تقدر  لنجاح الشركة أن  الرئيسية  ومن األسباب 
معها من خالل خبرته وتفانيه  في العمل ولديها فكر راسخ أن جميع العاملين يلعبون دورًا رئيسيًا 

في نجاح الشركة.

حيث أن شركتنا تمتلك سابقة أعمال كبيرة في المجاالت اآلتية:
• مجــال البنــاء:   

     المدارس واإلسكان الفاخر والمنشآت الصناعية.

• التطوير العقاري:   
     المشروعات السكنية والتجارية واإلدارية.
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ABOUT US
"Consultant Eng. Mohamed Ahmed Talaat" led TECTRA as Chairman based on more 
than 40 years of Experience in construction and design. During his tenure, TECTRA has 
focused on delivering quality services and enhancing company’s reputation by developing 
its capabilities in construction and project management which are the company core 
business as well as expanding our activities through the years into real estate development.

We believe that our employees are our greatest asset. TECTRA produces leaders and 
innovators in the industry. Every employee goes through high standard training that 
ignites innovation and creativity. Every one of the team in TECTRA shares our core values 
which ensures the delivery of best-in-class services in a seamless and consistent manner.                             

TECTRA offers a portfolio of landmark projects and services in: 
  • Construction Field: 
     Complex buildings, Schools, Luxurious Housing and Industrial Facilities.

  • Real Estate Development: 
     Residential, Commercial and Administrative.
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القّيم األساسية
اإللتــــــــزام مع العمــــــــالء

الوفــــــــاء بالوعــــــــد

تجــــــــاوز التوقعــــــــات دائمــــــــًا

العاملــــــــون هم مصــــــــدر قوتنــــــــا

اإلبــــــــداع / اإلبتكــــــــار / المخاطــــــــرة المحسوبــــــــة

اإللتزام باألخالق في العمل

الحفـــــــاظ علي بيئــــــــة عمـــــــل سليمــــــــة وصحيــــــــة

التركيــــــــز على احتياجــــــــات العمــــــــالء وتلبيتهـــــــا

CORE VALUES
Commitment to clients

Delivering our promises

Always exceed expectations

Our employees are the source of our strength

Creativity / Innovation / Calculated Risk

Strong work ethics

Maintain safe & healthy working environment

Focus on clients' needs
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أهداف الشركة
أن نعمل علي تلبية إحتياجات عمالئنا من خالل إلتزامنا الدائم بالقيم والمبادئ الراسخة لدينا.  •

تحقيق اإلستمرارية من خالل تخطيط  وتنفيذ المشروعات بأعلي جودة ، مع توفير معايير السالمة العالمية.  •

اإلبتكار والتنوع في تنفيذ المشروعات بما يتالئم وإحتياجات عمالئنا.  •

مراعاة كل عوامل التكلفة وما يناسبها من حلول في جميع ما نقدمه من مشروعات وخدمات.  •

OUR MISSION
• Focus on our clients' needs by committing to our core values.

• Achieve sustainability through embracing excellence in planning and execution, and also meeting
   global construction safety standards are crucial for TECTRA.

• Innovate in activities and operations to ensure high quality services & products to meet our 
   client’s expectations

• Deliver cost effective and best fit solutions in construction projects and services.

OUR VISION
To be recognised as one of the market leaders that provides impactful, innovative and sustainable 
construction projects and services.

رؤية الشركة
أن تكون الشركة واحدة من أكبر الشركات في مجال البناء من خالل أحدث التقنيات ، مع اإلستمرارية  في الحفاظ 

علي تقديم أعلي جودة في المدة الزمنية المحددة.
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Leaders become great not because of
their power but, because of their ability
to empower others.
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الهيكـــل التنظيمي
ORGANIZATION CHART
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الشركة مشروعات
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OUR PROJECTS

The key
to great project design is
capturing the spirit
of the client
and the essence
of the space
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المشروعات السكنية

إيڤرجرين: منتجع

٩٧إنشـاء منتجـع سكنـي على مساحة ٩٧إنشـاء منتجـع سكنـي على مساحة ٩٧ فـدان ، ومساحة إجمالية للمباني ٧٢,٠٠٠ م٢ تقريبًا ، تتضمن:   
١٣٧ ڤيال ونادي صحي.  -   
   - مالعب وحمام سباحة.  

   - محطة معالجة سوائل الصرف الصحي.
   - شبكة كابالت كهربائية عمومية وشبكة تليفونات.

   - شبكة مواسير مياه لإلستخدام المنزلي وشبكة مواسير ري.
   - شبكة صرف مياه األمطار للطرق الداخلية.

   - األسوار الداخلية والخارجية بمساحة ١٢ كم طولي تقريبًا.
تقريبًا.    - طرق داخلية بمساحة ٦٠,٠٠٠ م٢

مياه RC تحت األرض.    - ٣٥٠ م٣ خزان

المالك للمشروع: شركة بيراميدز لإلستثمار العقاري.
موقـــع المشروع: طريق مصر - اسكندرية الصحراوي.

الصفوة: مشروع

ڤيالت مختلفة من حيث المساحة والتصميم.

المالك للمشروع: شركة لوتس لإلستثمار والتنمية العقارية.
موقـــع المشروع: مدينة السادس من أكتوبر.

الياسمين: منطقة

ڤيالت مختلفة من حيث المساحة والتصميم.

المالك للمشروع: شركة النساجون الشرقيون.
موقـــع المشروع: مدينة العاشر من رمضان.

الفردوس: برج

عمارة سكنية (بدروم وأرضي وميزانين و١١ طابق سكني متكرر).

المالك للمشروع: الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان.
موقـــع المشروع: منطقة المهندسين.
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RESIDENTIAL PROJECTS

Evergreen Compound:

It’s 97 Acres, the built up area is about 72,000m2 including:-
       - 137 villas & Club House.
       - Swimming pools and play grounds.
       - Sewer system network & wastewater treatment unit.
       - Electric cables & telephone networks.
       - Domestic & Irrigation water pipes networks.
       - Rain water drainage network for internal roads.
       - About 12 km. external and internal fences.
       - About 60,000m2 internal roads.
       - 350m3 underground RC water tank.

Project Owner: Pyramids Real-Estate Investment Co.
Project Location: Cairo – Alex Desert Road.

El Safwa Project:

Different villas in terms of size and design.

Project Owner: Lotus Investment and Real Estate Development Co.
Project Location: 6th of October City.

Jasmine District:

Different villas in terms of size and design.

Project Owner: Oriental Weavers Co.
Project Location: 10th of Ramadan City.

El Fardous Tower:

Multi-storey residential building (basement, ground, mezzanine and 11 Residential floors).

Project Owner: Cooperative Society for Construction.
Project Location: Mohandessin District.
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luxury living

Redefining
luxury living

Redefining
luxury living
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Evergreen Compound
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Living in naturalHarmonyLiving in naturalHarmonyLiving in natural
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Evergreen Compound
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المشروعات التعليمية

كوليدج: األورمان

الــــدور األرضــــي بمساحــــة ٢,٥٠٠م٢ تقريبــــًا ، وبمساحـــة إجماليـــة  ١٠,٠٠٠م٢. 

موقـــع المشروع: الشيخ زايد.

األورمان الفندقية والكمبيوتر: مدرسة

الــــدور األرضــــي بمساحــــة ١,٢٠٠م٢ تقريبــــًا ، وبمساحـــة إجماليـــة  ٦,٠٠٠م٢. 

موقـــع المشروع: مدينة طنطا.

األورمان للغات: مدرسة

الــــدور األرضــــي بمساحــــة ١,٤٠٠م٢ تقريبــــًا ، وبمساحـــة إجماليـــة  ٧,٠٠٠م٢. 

موقـــع المشروع: مدينة طنطا.

األورمان: مدارس

إعادة تأهيل وتجديد أكثر من فرع. 

موقـــع المشروع: شبرا الخيمة - مدينة نصر - الهرم - العجمي.

للتعليم الفكري: مؤسسة

إعادة تأهيل وتجديد أكثر من فرع. 

المالك للمشروع: وزارة الشئون اإلجتماعية.
موقـــع المشروع: المطرية - حدائق القبة - حلوان - المرج.
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EDUCATIONAL PROJECTS

Orman College:

Footprint area is about 2,500m2, the built up area is about 10,000m2.

Project Location: El-Sheikh Zayed.

Orman Hoteling & Computer School:

Footprint area is about 1,200m2, the built up area is about 6,000m2.

Project Location: Tanta City.

Orman Languages School:

Footprint area is about 1,400m2, the built up area is about 7,000m2.

Project Location: Tanta City.

Orman Schools:

Extension and renovation for many branches.

Project Location: Shobra EL-Khema - Maadi - Nasr City - El Haram - Agami.

Foundation for Intellectual Education:

Extension and renovation for many branches.

Project Owner: Ministry of Social Affairs.
Project Location: El-Matareya - Hadaek El-Kobba - Helwan - El-Marg.
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Orman College

An innovative philosophy that permeates our works
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the value
of every detail

Appreciate
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Orman Hoteling & Computer School
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for the future
Building

for the future
Building

for the future
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Orman Languages School
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المشروعات اإلدارية والخدمية

بي بي سي: مكاتب واستوديوهات

األعمال المنفذة:

- تخطيط المساحة.   

- الحفاظ علي نظم الحريق و النظام األمني.   

- توزيع الطاقة.   

- توزيع اإلضاءة   

- توزيع كابالت كات ٦/٥ للهواتف والبيانات.   

- تركيب شاشات مراقبة.   

- إستوديوهات صوتية.   

موقـــع المشروع: منطقة المهندسين.

العبور: جامع

تقريباً.  مكون من دورين بمساحة  ١,٠٠٠م٢

المالك للمشروع: جمعية ٦ أكتوبر للخدمات الثقافية والدينية.

موقـــع المشروع: مدينة العبور.
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ADMINISTRATIVE & SERVICE PROJECTS

BBC Offices & Studios:

Our scope of works:-

      - Space planning. 

      - Maintained fire, intruder and security systems.

      - Power distribution.

      - Light distribution.

      - CAT5/6 distribution for telephone and data.

      - RF distribution for TV/FM monitoring.

      - Finishing of walls and floors.

      - Acoustic studios.

Project Location: Mohandessin District.

El-Obour Mosque:

Consists of 2 storeys, the built up area is about 1,000m2.

Project Owner: 6th6th6  of October Association for culture & religious services.

Project Location: El-Obour City.
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COMMITTED
TO SUPERIOR
QUALITY &
RESULTS

This is ourPhilosophy
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BBC Offices & Studios
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El-Obour Mosque
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المشروعات الصناعية

إيجيراب: مصنع

األعمال المنفذة:   

- أعمال مدنية متكاملة.   

- أعمال الهياكل المعدنية.   

- أعمال الكهروميكانيكا.   

المالك للمشروع: شركة إيجيراب.

موقـــع المشروع: مدينة السادس من أكتوبر.
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INDUSTRIAL PROJECTS

Egywrap Factory:

Our scope of works:-

  - Civil works.

  - Steel structure works. 

  - Electromechanical works.

Project Owner: Egywrap Company.

Project Location: 6th of October City.
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WITH US
YOU DON’T NEED

TO GUESS,
OUR WORK

WILL BE
SURE TO IMPRESS!
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Egywrap Factory
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لماذا تكترا؟

نؤمن أن العمل في مناخ صحي هو أساس تنفيذ المشروعات ذات الجودة العالية ، مما يؤدي دائمًا إلي تجاوز 
توقعات العمالء من حيث الجودة واآلداء واإللتزام بالمواعيد والتكاليف المحددة. 

لدينا أكثر من ٤٠ عامًا من الخبرة في مجال البناء ، مما أتاح لنا المشاركة بقوة في السوق المحلي نظرًا لخبرتنا في 
إدارة المشروعات والبناء.

نقدم أفضل توازن من حيث الجودة والتكلفة وسرعة اإلنجاز.

شركتنا تقوم علي أساس المصداقية واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

المشروعات  لتطوير  الهندسية  والخبرات  اإلمكانات  كل  لتوفير  الخبراء  من  نخبة  مع  العالقات  من  شبكة  لدينا 
والتصميمات الهندسية التي تالئم إحتياجات العمالء ، دون أي تأخير في مواعيد التسليم المحددة.

اإللتزام في تكترا هو أساس النجاح ، وأن جميع مساهمينا يسعون للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
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A harmonious working relationship is our key to achieve the high quality of projects. TECTRA 
exceeds clients’ perceptions of quality (i.e. Optimum specifications delivered on time within budget). 
                                                                                                                                       
We have over 40 years of experience in the business. TECTRA enjoys an excellent profile in the 
market through an outstanding successful record of managing complex construction projects.

TECTRA offers best balance of any project between cost reduction efficiency and effectiveness. 

Integrity is vital for our business. Making the right decision defines our credibility and reputation 
in the market.

TECTRA has successful partnerships in an elite network of expertise. Our partners share our 
interest in providing the highest level of client services regardless of location.

Design Expertise Service; TECTRA provides a unique service to our clients through complying 
with client design. Our design experts work closely with our clients to meet their demands 
timely without any delay in the intended delivery dates.     

TECTRA’s commitment to fair business is the key to its success. Our shareholders strive for the 
best quality and TECTRA’s ambitions extend much further.

WHY TECTRA?

34



"تسعي شركة تكترا جاهدة في الحفاظ على وعدها باإللتزام الدائم بأعلي المعايير العالمية ، 
مع العمل على الحفاظ علي أفضل األسعار التنافسية وذلك من خالل جميع العاملين بالشركة 

بما لديهم من خبرة عالية لتناسب إحتياجات العمالء."

مهندس إستشاري

محمد أحمد طلعت
رئيس مجلس اإلدارة

“TECTRA always honours its promise of keeping our services matching the 
highest international standards while thriving to offer them at best competitive 
prices. Ultimately, each and every member of TECTRA aspires to provide an 
extraordinary experience to our clients.”

Consultant Engineer

Mohamed Ahmed Talaat
Chairman

Full Solutions... Full Circle
Let you get a different approach

from a different source
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1 WADI EL-NILE ST.,

MOHANDESSIN, GIZA, EGYPT

   +2 (02) 3303 5005

   +2 (02) 3303 5070

   INFO@TECTRA-CO.COM

WWW.TECTRA-CO.COM
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