
كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 1لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

هندس يهخدمات 

يوميات و مصنعيات

خامات

توريد وتركيب

أ هجزه و معدات

Technical
support
center



TSC Engineering Services 

كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اخلدمات الهندس يه من مكتب ىت اس ىس

جنيه3500بدءا من تصممي انشاىئ

جنيه6000بدءا من عقد+ مقايسه + حرص البنود الاعتياديه 

جنيه4000بدءا من تصممي معامرى 

جنيه350بدءا من ارشاف هندىس ابلزايرهجنيه6000بدءا من تصممي اشاىئ ومعامرى

جنيه3000بدءا من شوب درووينج وحرص وتوضيب حديد تسليح

جنيه4000بدءا من ( عطاءات)فنيه تسعري ومظاريف 

جنيه4000بدءا من ت برامج زمنيه ومتابعاجنيه3000بدءا من تسعري مقايسات

فيذانسب وقت للتن +اقل سعر +فريق معل متاكمل ملزتم بتقدمي افضل جوده

(TSC) For Consulting And Training 

جنيه2000بدءا من حرص مكيات وخامات للتشطيب%10بدءا من ارشاف تشطيب شقه او فيال



االشراف على تشطيبات الشقق والفيالت
ياس سخدمه جديده وفريده من مكتب تى  

عمالء فقط10اول عرض لعدد  
:جنيه فقط واحصل على خدمات متعدده17000ادفع  

تصميم ثالثي االبعاد
االعتياديهحصر وتمتيرجميع البنود  

حصر جميع الخامات المطلوبه للتنفيذ
االشراف على التنفيذ
الدعم الفنى للخامات

امكانيه توفير افضل الصنايعيه باق ل االسعار
عمالء فقط10متر ومتوفر الول  150العرض لمساحه حتى  

01120955888-01027338239كلمنا على  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

ونش-التشوينات 

(TSC) For Consulting And Training 

1

الفئه بالجنيهبيان االعمالالوحده
70تشوين طوب ورمل وامسنتطوبه فرداىن1000

140تشوين طوب ورمل وامسنتطوبه دبل1000

25جنيه لدلور التاىل2عالوه -رمل من الاول للرابعمرت مكعب

25جنيه لدلور التاىل2عالوه -امسنت من الاول للرابعطن

3رمل+ امسنت + سرياميك مرت مسطح

جنيه9000يبدأ  من سعر الونش جديدجنيه لليوم250يبدأ  من اجيار الونش

جنيه1000يبدأ  من عامل3+ وانش + اجيار الونش 

01064774322هللا              زهران ابو عبد  

اقل مده اس بوعسعر الونش جديد



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

الرتممي

(TSC) For Consulting And Training 

2

الفئه بالجنيهالوحدهبيان االعمال
2500يوميهاجيار رماهل

3000يوميهاجيار شوت كريت 

2400م(ت كريتتلبيش شو + تزريع + دهان حديد +صنفر+صلب)ترممي 

25اشارهمس30معق خترمي وتزريع اشاير

20اشارهمس25معق خترمي وتزريع اشاير

15اشارهمس10معق خترمي وتزريع اشاير

01061376231حبيش             سعيد  01010257025الجندى



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

بهالرضي خارج –اخلرسانه اجلاهزه 

(TSC) For Consulting And Training 

3

السعرمحتوى االسمنتالجهد
150250610

180250625

200300670

250350715

300400760

010128366640كونكريت               الجهينى كايرو  طه  /م
01001718424القدس                    الحادى شركه  حسام  /م



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

ابسف-خامات الايبوكىس 

(TSC) For Consulting And Training 

4

السعرالعبوهالوصفالمنتج
610كجم1.6برامير1200ماسرت توب 

625كجم26دهان245ماسرت س يل 

670كجم29.6ترممي1240ماسرت توب 



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

منتجات بيتونيل

(TSC) For Consulting And Training 

5

السعر بالجنيهالوحدهالوصفالمنتج
Nilocoat R3058كجم180برميل عزل ابرد مطاطى

Niloflex PPمميربين SBS345لفه

Ecoprotect229محاميه للعزل

Bitugarden SBS-

mineral
480لفهللحدائق

Nilobit PND 40Sمميربين APP325لفه



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

املوزايكو والانرتلوك

(TSC) For Consulting And Training 

6

السعر بالجنيه الوحده المق اس المنتج
28 2م 25*25*2.5 موزايكو برالتو عىل سينا

32 2م 30*30*2.5 موزايكو برالتو عىل سينا

35 2م 30*30*2.5 موزايكو زعفران عىل سينا

35 2م مس6 انرتلوك نص اىل 

45 2م مس6 انرتلوك اىل

42 2م مس8 انرتلوك نص اىل 

49 2م مس8 انرتلوك اىل

 01095383708للمنتجات الخرسانيه        التوحيد  (خلرييهالقناطر ا)التسلمي ارض املصنع



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اسعار الطوب

(TSC) For Consulting And Training 

7

 يبه املبيعاتالاسعار عاليه تشمل النقل ملواقع القاهره واجلزيه و ال تشمل ض

01008077744للمق اوالت والتوريدات العامه  العمار  

السعر بالجنيه الوحده المق اس المنتج
500 الف طوبه 6*10*20 امحر فرداىن

720 الف طوبه 6*11*24 امحر فرداىن

800 الف طوبه 6.5*12*25 امحر فرداىن

1050 الف طوبه 10*12*20 امحر بلوك

1380 الف طوبه 11*12*24 امحر بلوك



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

رخام من الورشه

(TSC) For Consulting And Training 

8

 يبه املبيعاتالاسعار عاليه تشمل النقل ملواقع القاهره واجلزيه و ال تشمل ض

01001994411الكوبرا للرخام         

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنيه260جدل المنرجالهلمرت مسطح

جنيه390ترافنتينو مرصىمرت مسطح

جنيه400جرانيت امحر روايلمرت مسطح

جنيه520مروهروزاجرانيت مرت مسطح

جنيه1200جرانيت كشمري هندىمرت مسطح

جنيه1400امحر فرنساوىمرت طوىل



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

(وصاىل)اسعار احلديد والامسنت 

(TSC) For Consulting And Training 

9

السعر بالجنيه الوحده الشركه المنتج
11800 طن عز شامل الرضيبه-حديد تسليح

11700 طن بشاى حديد تسليح

880 طن السويس امسنت

1950 طن سوبر سينا امسنت ابيض

930 طن الفارج ىس ووتر

01118192999(   التجمع)محمد محمود اسمنت/ا



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اسعار اخلشب

(TSC) For Consulting And Training 

10

01009402641-01116230325سق االت السحاب                            

السعر بالجنيه الوحده المنتج
5000 مرت مكعب لزتانه

4500 مرت مكعب عروق

6800 مرت مكعب موسىك

525 لوح اسودمم18كونرت 

250 مرت4لوح  10*2&9*2الواح بلطى



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

كريتال توريد 

(TSC) For Consulting And Training 

11

01006124035رجب  الحاج  

بالجنيهالفئهبيان االعمالالوحده
15600مم1علب طن

13500مم2علب طن

10500خوص مبططهطن

15000مم1صاج كيلو

12500مم1صاج اكرب من كيلو

10500مربعاتطن

14200اىل 13500من قطاعات ستيلطن



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

كاميوايت البناء احلديث

(TSC) For Consulting And Training 

13

0235715409البناء الحديث        كيماويات  

السعر بالجنيه العبوه الوظيفه المنتج
64 كجم1 تزريع اشاير 165كاميبوكىس 

303 كجم6 تزريع اشاير 165كاميبوكىس 

177 كجم1 مقاومه صدأ   131كاميبوكىس 

590 كجم4 مقاومه صدأ   131كاميبوكىس 

142 كجم1 مواد ربط 104كاميبوكىس 

335 كجم3 مواد ربط 104كاميبوكىس 

71 لرت1 ماده رابطه 65اديبوند 



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

(رشكه سايبس)خامات ادلهاانت 

(TSC) For Consulting And Training 

14

01100272060-01271880206(                 شركه سايبس)محيى الدين  حسام  /أ  

السعر بالجنيه العبوه المنتج
116 بس تهل س يلر 1800التكس 

110 بس تهل معجون التكس وول ابىت

89.5 ش ياكره معجون معجون التكس

53.5 لرت0.9 معجون رشوخ هاى كراكس

150 بس تهل بالستيك كيوتون

237 بس تهل بالستيك 2700هايتون 

320 بس تهل بالستيك 700سايتون 



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

منتجات رشكه س ياك

(TSC) For Consulting And Training 

15

01280303095-01010970883فيوتشر مصر  سيكا  

السعر بالجنيه الوحده الوظيفه المنتج
250 بس تهل معاجله خرسانه انتيسول

2500 برميل معاجله خرسانه انتيسول

210 كجم1 مقاومه صدأ   س ياك زنكريتش

2600 كيلو200برميل عزل ابرد Wس ياك بيتومني 

55 مرت طوىل عزل فواصل 20ووتر س توب 

65 مرت طوىل عزل فواصل 24ووتر س توب 

80 ش ياكره ترممي 200جراوت 

90 ش ياكره ترممي 214جراوت 



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

الالومنيوم

(TSC) For Consulting And Training 

16

يهبالجنالفئه  بيان االعمالالوحده
950قطاع السعدمرت مسطح

1350ىب اس الصغري مرت مسطح

1800ىب اس الكبري مرت مسطح

1750اتجنومرت مسطح

2150جامبومرت مسطح

1000-800الكدجنمرت مسطح

 لعمالء ىت اس ىس % 5خصم #الاسعار طبقا للمكيه ونوعيه الاكسسوارات والزجاج           ختتلف

01125555170خميس            اسالم  



TSC Engineering Services 

كورس املكتب الفين & التسعري كورسمحمد معوض                                                                                                                    /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب( اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب( اس سيتي)

اخلدمات الهندس يه من مكتب ىت اس ىس

(TSC) For Consulting And Training 

(نجودل–رواك -ليس يكو)اعامل اتسيس وتشطيب الس باكه والاهجزه الصحيه -1
( وتكن-بتشينو )اسالك السويدي وادوات )اعامل اتسيس وتشطيب الكهرابء -2
قهاعامل توريد وتركيب ابواب الغرف وابب مصفح للش-3
اعامل احملاره-4
شناعامل كرانيش للغرف وجبسون بورد للريسب -5
(جنيه80= سعر املرت املربع سرياميك )اعامل توريد وتركيب سرياميك -6
اعامل ادلهاانت-7

ملالباقه الاقتصاديه وتش

نس تمل شقتك عيل الطوب الامحر ونسلمهاكل عيل املفتاح }}حباق ات التشطيب علي المفتا  }}

01093055990رشكه الربج                                                                                           



TSC Engineering Services 

كورس املكتب الفين & التسعري كورسمحمد معوض                                                                                                                    /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب( اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب( اس سيتي)

اخلدمات الهندس يه من مكتب ىت اس ىس

(TSC) For Consulting And Training 

(ندردايدايل س تا–ديرافيت )اعامل اتسيس وتشطيب الس باكه والاهجزه الصحيه -1
( وتكن-بتشينو )اسالك السويدي وادوات )اعامل اتسيس وتشطيب الكهرابء -2
قهاعامل توريد وتركيب ابواب الغرف وابب مصفح للش-3
اعامل احملاره-4
شناعامل كرانيش للغرف وجبسون بورد للريسب -5
(جنيه100= سعر املرت املربع سرياميك )اعامل توريد وتركيب سرياميك -6
اعامل ادلهاانت-7

يبابقة اكسرتا تشط 

نس تمل شقتك عيل الطوب الامحر ونسلمهاكل عيل املفتاح }}حباق ات التشطيب علي المفتا  }}

01093055990رشكه الربج                                                                                           



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اكسسوارات

(TSC) For Consulting And Training 

17

السعر الوحده البيان
8 عدد مس خفيفه60مقطه 

10 عدد مس محمهل60مقطه 

9 عدد مس خفيفه80مقطه 

13 عدد مس خفيفه120مقطه 

18 عدد مس محمهل120مقطه 

22 مرت طوىل زرجينه افرجنى جملفن

10.5 عدد عصفوره مس تورده

12 عدد مم10ابلته 

01001664061والمق اوالت                   القط للتجاره  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اكسسوارات

(TSC) For Consulting And Training 

19

السعر الوحده البيان
280 (كجم20)لفه  سكل رابط

345 (كجم25)ش ياكره  مسامر

135 الف (2.5)بسكوت خرسانه 

2.25 عدد مم2اكنه مباىن 

35 (م40)لفه  ش بك فايرب

34 (مرت16)لفه  ش بك بقالوه

13 مس7عود السعوديهفرسبيكو 

11 كيلو ميكرون 200مشمع

11 كيلو (قطع)ش نرب جناره

01279622059عبد الرحمن شاهين  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

سقاالت معدنيه

(TSC) For Consulting And Training 

21

السعر البيان
جنيه450 مم1.3حطه 

جنيه580 مم 2.0حطه 

جنيه700 مم 2.5حطه 

جنيه800 مم 3.0حطه 

جنيه330 مشايه 

جنيه90 فتيل

جنيه36 لكبس

01009402641-01116230325سق االت السحاب                            
لعمالء ىت اس ىس % 3خصم #



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

الاهجزه املساحيه

(TSC) For Consulting And Training 

23

في اليومااليجار الجهاز
جنيه2000اىل 1500من  التواتل ابملساح داخل القاهره 

جنيه3000 التواتل ابملساح خارج القاهره 

جنيه150اىل 100من  املزيان

جنيه150اىل 100من  املزيان اجيار لوحده 

جنيه3000اىل 2000من  ىج ىب اس حمطه ابملساح 

الاجيار ابليوم: اوال

01000057612برناسوس للصناعه والتجاره     شركه  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

الاهجزه املساحيه

(TSC) For Consulting And Training 

24

01000057612برناسوس للصناعه والتجاره     شركه  

السعر الجهاز
جنيه70000اىل 65000من  حمطه اس بكرتا دوس 

جنيه110000 حمطه  وندوز نيكون 

جنيه200000اىل 175000من  حمطه اس بكرتا موتوريز 

جنيه120000اىل 110000من  حمطه نيكون دوس حديثه 

جنيه150000اىل 135000من  حمطه نيكون وندوزحديثه 

جنيه 380000اىل 180000من  حمطه ىج ىب اس اس بكرتا 

و ترمبلاس بكرتا و نيكون البيع: اثنيا



السعر المعده
جنيه2100 بوصه 2طلمبه مياه روبني كويب الياابين 

جنيه4500 بوصه 3طلمبه مياه كوشني ايابين 

جنيه4000 مزيان قامه جيو الاملاين 

جنيه1550 خط اكمل ابحلامل والنظارة و الش نطه حاميه وحزام أ من 2هجاز لزير اخرض معركه كروان 

جنيه1200 خط 2هجاز لزير بوش 

كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اسعار معدات البناء

(TSC) For Consulting And Training 

25

01003611022-01284683399الصقر لمعدات البناء           شركه  
لعمالء ىت اس ىس % 3خصم #



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اسعار معدات البناء

(TSC) For Consulting And Training 

26

السعر المعده
جنيه2200 هجاز بوش خط اكمل ابحلامل 

جنيه9500 منشار تقطيع خرسانه واسفلت مبحرك بزنين 

جنيه6200 كجم روبن كوىب 120داكك 

جنيه5200 مقص تقطيع انرتلوك ورخام ايطاىل 

لعمالء ىت اس ىس % 3خصم #

01003611022-01284683399الصقر لمعدات البناء           شركه  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اسعار معدات البناء

(TSC) For Consulting And Training 

27

السعر المعده
جنيه5500 لرت 160فولت 220خالطه حنهل مونه كهرابء 

جنيه6500 لرت 200فولت 220خالطه حنهل مونه كهرابء 

جنيه9000 مرت 5مارينا امحلد يدويه طول 

جنيه4400 هزاز روبن مبحرك هوندا اصىل 

جنيه2150 هزاز روبن كوىب 

جنيه700 زنبه هزاز صيىن 

لعمالء ىت اس ىس % 3خصم #

01003611022-01284683399الصقر لمعدات البناء           شركه  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اسعار معدات البناء

(TSC) For Consulting And Training 

28

السعر المعده
جنيه9700 هليكوبرت خرسانه مبحرك هوندا اصىل 

جنيه6700 هليكوبرت روبن كوىب مبحرك صيىن 

جنيه9000 ك حمىل 350ونش ساقية 

جنيه15000 ونش ساقيه  هوندا أ صيل 

جنيه5350 مزيان قامه سوكيا  ابحلامل والقامه

جنيه2200 بوصه 3طلمبه مياه روبني كوىب الياابىن 

لعمالء ىت اس ىس % 3خصم #

01003611022-01284683399الصقر لمعدات البناء           شركه  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اجيار معدات

(TSC) For Consulting And Training 

29

الفئه بالجنيهالمعدهالوحده
1200مرت22مان ليفت ديزل يوميه

1400مرت28مان ليفت ديزل يوميه

2400مرت36مان ليفت ديزل يوميه

2800مرت42مان ليفت ديزل يوميه

1200مان ليفت كهرابءيوميه

600مرت8سزير كهرابء يوميه

1100مرت12سزير كهرابء يوميه

1300مرت15سزير كهرابء يوميه



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اجيار معدات

(TSC) For Consulting And Training 

30

01011529789اليجار المعدات  الربيع    النقلحسب املاكن غري شامل
 ساعات8اليوميه

الفئه بالجنيهالمعدهالوحده
1500طن5ونش يوميه

3600طن25ونش يوميه

4700طن35ونش يوميه

5700طن50ونش يوميه

1300طن3الكرك يوميه

1800طن5الكرك يوميه

2700طن10الكرك يوميه



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

خالطه حنهل

(TSC) For Consulting And Training 

31

السعر بالجنيه الوحده البيان
45 3م صب وفرجمه لبشه

50 3م صب وفرجمه ارضيات

55 3م صب وفرجمه قواعد

60 3م صب وفرجمه اسقف

65 3م صب وفرجمه امعده



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

رخام توريد وتركيب

(TSC) For Consulting And Training 

32

01152230606ف لف ل       كريم  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنيه200(شامل قاميه وانميهدرج )تريس تامرت طوىل

جنيه290تريس تا ارضياتمرت مسطح

جنيه350تريس تا حوائطمرت مسطح

جنيه750جرانيت اسود اسواىنمرت مسطح

جنيه550فريدى مرت مسطح

01066992645ابراهيم   خالد  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

نفيذش بابيك ىب ىف ىس تورد وت 

(TSC) For Consulting And Training 

33

01200655680االشول            احمد  / مهندس

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنيه1400ش باك ابيض او بيج اثبت قطاع ترىك كبري2م

جنيه1500ش باك ابيض  مفصىل  او جرار  او قالب قطاع ترىك كبري2م

جنيه1600ش باك ابيض او بيج  حمورى قطاع ترىك كبري2م

جنيه1100ش باك ابيض او بيج اثبت قطاع  مرصى صغري 2م

جنيه1250ش باك ابيض مفصىل  او جرار  او قالب قطاع  مرصى صغري 2م

جنيه1250قالب قطاع  مرصى صغري /ش باك ابيض او بيج مفصىل2م

جنيه900شيش حصريه2م

جنيهHPL250جتليد م



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

الاسفلت توريد وتنفيذ

(TSC) For Consulting And Training 

35

01110900734الجندى                             

هبالجنيالفئه  بيان االعمالالوحده
8تسوايتمرت مسطح

55مس25سن مرت مسطح

M.C.O15مرت مسطح

135مس6اسفلت مرت مسطح

83031801020ايجبت بيلدرز  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

العزل

(TSC) For Consulting And Training 

36

01283893639والطرق                      العالميه للعزل  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 70مم بوليسرت4( هيئه)توريد وتنفيذ ممربين بيتونيلمرت مسطح

جنيه290مم بوليسرت4توريد ممربين انسوالت لفه

جنيه1450رشكه دلتا36توريد فوم ازرق كثافه مرت مكعب

جنيه60/701600توريد البيتومني ساخن برميل

جنيه2700بيتومني ع البارد سريوبالست بناء حديثبرميل

جنيه340مم4توريد بتونيل هيئه بوليسرت لفه

جنيه60وشني متاكمل107توريد وتنفيذ عزل امسنىت س ياك 2م



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

العزل

(TSC) For Consulting And Training 

37

01064062119محمود ابو ملك                   

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 3مصنعيه دهان عىل الباردلفه

جنيه4مصنعيه بيتومني خسنلفه

جنيه6توريد وتنفيذ دهان عىل الباردبرميل

جنيه12توريد وتنفيذ بيتومني خسنبرميل

جنيه60توريد وتنفيذ مميربينلفه

جنيه60وشني متاكمل107توريد وتنفيذ عزل امسنىت س ياك 2م



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

رامقمصنعيات تنفيذ كرانيش وب

(TSC) For Consulting And Training 

38

01003417051حمدي كرم     محمد  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 15مس12مصنعيه تركيب كورنيشه جبس مرت طوىل

جنيه25مس12توريد وتنفيذ كورنيشه جبس  مرت طوىل

جنيه50مصنعيه تركيب اسقف جبس يه معلقهمرت مسطح

جنيه90توريد وتنفيذ اسقف جبس يه معلقهمرت مسطح

جنيه10مصنعيه تركيب برامق جبس يهبرمق

جنيه15مصنعيه تركيب برامق امسنتيهبرمق

جنيه30توريد وتركيب برامق امسنتيهبرمق



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

توريد وتركيب تاكىس

(TSC) For Consulting And Training 

39

01003417051حمدي كرم    محمد  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 160جحر هامشه وش جبل او سادهمرت مسطح

150جحر فرعوىنمرت مسطح

جنيه70توريد وتركيب قرميد بدلىمرت مسطح

200توريد وتركيب قرميد سعودىمرت مسطح

230توريد وتركيب قرميد ايطاىلمرت مسطح



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

توريد وتركيب تاكىس

(TSC) For Consulting And Training 

39

01003417051حمدي كرم     محمد  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنيه250توريد وتركيب طوب حرارىمرت مسطح

جنيه280توريد وتركيب ابزلتمرت مسطح

جنيه25توريد وتركيب برامق جبس يهبرمق

جنيه30توريد وتركيب برامق امسنتيهبرمق

جنيه250توريد وتركيب طوب حرارىمرت مسطح



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

التوريد وتنفيذ تاكىس واسف

(TSC) For Consulting And Training 

39

0114730673701210052548مجدى                  هانى  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 240توريد وتركيب هامشه هيصم2م

جنيه350توريد وركيب ماياك2م

جنيه150توريد وتركيب جحر ابيض2م

جنيه300توريد وتركيب طوب حرارى2م

جنيه120توريد وتركيب كرانيش جحرط. م 



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

توريد وتركيب تاكىس

(TSC) For Consulting And Training 

40

01091314776بعيص     ناجي  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 220جحر هامشه هيصممرت مسطح

جنية 180جحر هامشه متننيمرت مسطح

جنيه120جحر فرعوىنمرت مسطح

جنيه230توريد وتركيب ماياكمرت مسطح

جنيه170توريد وتركيب قرميد بدلىمرت مسطح

جنيه240توريد وتركيب قرميد سعودىمرت مسطح

جنيه270توريد وتركيب قرميد يوانىنمرت مسطح



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

توريد وتركيب تاكىس

(TSC) For Consulting And Training 

41

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنيه250توريد وتركيب طوب حرارىمرت مسطح

جنيه240توريد وتركيب ابزلت اسودمرت مسطح

جنيه270توريد وتركيب ابزلت عباىسبرمق

جنيه110ابزلتتوريد مرت مسطح

جنيه270 2*20*10عباىستوريد وتركيب ابزلت مرت مسطح

120مصنعيه شاس يه وتركيب مياكنيىك للحجرمرت مسطح

01091314776بعيص     ناجي  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

يبوكىسارضيات الهليكوبرت واخلرسانه املطبوعه والا

(TSC) For Consulting And Training 
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01119119824الدوليه    

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 15أ رضيات هليكوبرت جنارة و مس و تقطيعمرت مسطح

جنيه40(س ياك)توريد وتنفيذ حشو فواصل مرت مسطح

جنيه35مصنعيات خرسانه مطبوعهمرت مسطح

جنيه75توريد وتنفيذ خرسانه مطبوعه مرت مسطح

جنيه130-80توريد وتنفيذ ايبوكىسمرت مسطح

جنيه300مم3أ رضيات ايبوكس ية سلف ليفل مرت مسطح

جنيه220مس3عزل بوىل يوريثان فوم مرت مسطح

01010257025الجندى      



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

مصنعيات خوازيق ابملاكينه

(TSC) For Consulting And Training 
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01030215923-01142762963االتحاد  شركه  

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 35م بدون املواسري6مس معق 30خوازيق س ند جوانب مرت طوىل 

جنيه45م ابملواسري6مس معق 30خوازيق س ند جوانب مرت طوىل 

جنيه40م بدون املواسري8بوصه معق 12خوازيق س ند جوانب مرت طوىل 

جنيه45م ابملواسري8بوصه معق 12خوازيق س ند جوانب مرت طوىل 

جنيه130مس50-40برميه مس متره خوازيق احامل من مرت طوىل 

جنيه150مس60-50برميه مس متره خوازيق احامل من مرت طوىل 

جنيه90جسات وعينات تربه ابلتقريرمرت طوىل 



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

مصنعيات جناره دق مسامر

(TSC) For Consulting And Training 
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01061434822محمد فوزى                            

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 100جناره اساسات منفصهل مرت املكعب 

جنيه 40جناره لبشه عاديه مرت املكعب 

جنيه40جناره قواعد مسلحه قواعد مشرتكهمرت املكعب 

جنيه130جناره سقف فالت سالبمرت املكعب 

جنيه150جاره سقف بالطه ومكره مرت املكعب 

جنيه180جناره امعده مرت املكعب 

جنيه2500فرق ختشيب ادلور الارىضمقطوعيه



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
(TSC) For Consulting And Training 
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التكلفهبيان االعمال
جنية 95ابملرت املكعب حداداه سقف فالت

جنيه105ابملرت املكعب حداداه سقف سوليد 

جنيه280(  ابخلشب)ابملرت املكعب جناره سقف فالت 

جنيه320(  ابخلشب)ابملرت املكعب جناره سقف سوليد 

جنيه420مصنعيه جناره وحداده وصب ابخلشب 

جنيه70تكسري مكعب 

جنيه100نقطه اختبار دمك 

املصنعيات



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
(TSC) For Consulting And Training 
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التكلفهبيان االعمال
جنية 150مرت اجلسات 

جنيه320جنيه اىل 240من طوبه 1000مصنعيه 

جنيه 560اىل 480من طوبه دبل 1000مصنعيه 

3م/ جنيه 120اىل 100من لبشه عاديه جناره وصب خالطه 

جنيه 300اىل 240من الامعدة والاسقف جناره وحداده وفرجمه 

جنيه لليوميه2200بدءا من رماهل

املصنعيات



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
(TSC) For Consulting And Training 
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التكلفهالعزلاعمالبيان  
جنيه4دهان عىل البارد 

جنيه 15اىل 10من مميربين حسب المكيه وحاهل السطح شامل رقبه الازازه واللياسه

جنيه4اسفلتويد

جنيه3عزل حراره 

 (ختتلف طبقا للمكيه واملاكن واملواصفات)مصنعيات العزل

املصنعيات



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
(TSC) For Consulting And Training 
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التكلفهاالعمالبيان  
جنية 12-10(  دراع فقط)مرت البياض      

جنيه 14-12(  وزنه فقط)مرت البياض بؤج 

جنيه16-14(  وزنه وتربيع)مرت البياض بؤج 

جنيه18-16(  وزنه وتربيع وزاويه)مرت البياض بؤج 

جنيه22-18مرت البياض تأ كيس                                                  

جنيه32مرت البياض واهجات ابلسقاالت 

جنيه32(  دراى ميكس)مرت الضهاره 

01201513615محمد العشماوى                

املصنعيات



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
(TSC) For Consulting And Training 
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التكلفهبيان االعمال  
جنية 12مرت طوىل عراميس جبس 

جنيه 18مرتكرانيش جبس صب وتركيب 

جنيه16مرت كرانيش جبس متش يات 

جنيه20مرت املصيص 

جنيه15(  تشطيب+بطانه+سكينه معجون2+س يلر)مرت النقاشه 

01062702657(   نق اش)االزهرىمحمد  

املصنعيات



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

املصنعيات

(TSC) For Consulting And Training 
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التكلفهبيان االعمال  
جنيه 25مرت السرياميك ارضيات 

جنيه 28مرت السرياميك حوائط 

جنيه10مرت الوزر 

جنيه30مرت البورسلني 

01208484009انترلوك          وليد  
01066992645(      رخام)ابراهيم  خالد  

01153735563(         سيراميك)محمود  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

املصنعيات

(TSC) For Consulting And Training 
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التكلفهبيان االعمال  
جنيه220مرت الرخام تثبيت مياكنيىك شامل الاكانت والضوافر 

جنية 40تأ سيس كهرابء النقطه 

جنيه 15-12من انرتلوك  للمرت املسطح 

جنيه15تركيب بردورات ابملرت الطوىل 

01208484009انترلوك          وليد  
01066992645(      رخام)ابراهيم  خالد  

01153735563(         سيراميك)محمود  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

مصنعيات الرخام واجلرانيت

(TSC) For Consulting And Training 
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01210052548-01147306737هانى مجدى          

الفئه  بيان االعمالالوحدهالبند

رخام

جنية 25درجط. م 

جنيه35ارضيات2م

جنيه80حوائط2م

جرانيت

جنيه40درجط. م 

جنيه50ارضيات2م

جنيه100حوائط2م

 ال سعار للشغل املتوسط بدون اى رسومات وفنون



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

مصنعيات الس باكه

(TSC) For Consulting And Training 
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01006798985صالح الفقى                              

الفئه  بيان االعمالالوحده
جنية 1100تأ سيس حاممعدد

جنيه500تأ سيس مطبخعدد

جنيه300تركيب ابنيو قبل السرياميكعدد

جنيه2700ابلتكيفات( حاممني ومطبخ)تأ سيس  شقه عدد

جنيه300(دخهل كرىس+ دخهل بيبه )رصف رئيىس دور

جنيه300ابجملرى60*60غرفه تفتيش عدد

جنيه400ابجملرى90*60غرفه تفتيش 2م

صالح الفقي



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

اخريمصنعيات 

(TSC) For Consulting And Training 
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01010257025(  مالعب)الجندى  

التكلفهبيان االعمال  
جنيه40جنيل صناعى توريد وتسويه سن 

جنيه220-175مس 5توريد وتشغيل جنيل صناعى 

جنيه400اىل 250من مالعب ألكرييك 

جنيه600-400مالعب تراتن مطاطى 

جنيه19800الطن فايرب جالس صيىن تعبئه مرصى 

جنيه150(  رى-حريق–رشب )عزل خزاانت ايبوكىس 

01006387070(   ف ايبر)مجدى عثمان  احمد  



كورس املكتب الفين & التسعري كورسمعوض  محمد  /مهندس

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)
مهندس محمد معوض/ مدير عام  

01027338239 – 0112095588 لالستشارات الهندسيه والتدريب(اس سيتي)

متوسط أ سعار يوميات الصنايعية و العامل

(TSC) For Consulting And Training 
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جنيه130يومية العامل 

جنيه200يومية النحات 

جنيه150يومية مساعد الصنايعي 

جنيه180يومية الصنايعي 

جنيه200يومية الكوماندة 


