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يذها والصورة    تعتبر مواصفات بنود االعمال هى التوصيف الفنى لالعمال المطلوب تنف        
رية والفنية للمبنى النهائية التى سيتم استالم االعمال عليها والتى تحقق القيمة المعما  

. ومستوى االداء االنتفاعى والوظيفى    
:ر التالية  وتنعكس اهمية وضع المواصفات والتدقيق فى تفاصيل بنودها على العناص        

بند مع  توفير المعلومات لتحديد نوعيات وآميات المواد الداخلة فى تنفيذ آل            :  اوال   
. المساعدة   اعداد العمالة الالزمة للتنفيذ وتجهيز االدوات والمعدات االساسية و                 

. دقة وضع فئة البند بعد تحليل اسعار مكوناته       :  ثانيا 
. وضع االسلوب الفنى الدقيق الستالم البند             :  ثالثا 

والفنى الذى يتم طرحه       ورغم ان المواصفات الفنية العامة لبنود االعمال هى الميثاق المهنى             
 ان هناك جزءان       فى عطاءات المشروعات ومرجع البث فيها واسناد العمل والتعاقد عنه اال         

: علميان تستند اليهما المواصفات الفنية          
التى تحدد المعايير وطرق االختبار القياسية للمواد              المواصفات القياسية المصرية         :   اوال    

. الداخلة فى تنفيذ االعمال          
. الذى يصدر منظما السس التصميم واشتراطات تنفيذ آل نوع من االعمال           الكود   :   ثانيا 

 التي يلزم األسلوب العلمي والتكنولوجي الذي تحدد به الخصائص الفنية واألدائية: المواصفات القياسية هى  •
حسن األداء و التوافق و انخفاض التكاليف توافرها في المواد و العمليات والمنتجات لكي يتهيأ لها من الجودة و  
الهيئة المصرية العامة  : يقوم باصدارها . ما يتحقق به النفع والفائدة للمنتج و التاجر والمستهلك على السواء 

.للتوحيد القياسى و جودة اإلنتاج 
 بما يحقق الحد الهندسيةألعمال  لمجموعة النظم والقواعد والشروط القانونية والمتطلبات الفنية  :الكود هو •

 .المرآز القومى لبحوث االسكان و البناء: يقوم باصداره  . األدنى لعوامل األمان وشروط السالمة العامة 

مواصفات بنود اعمال االرضيات       



تعملى المبنى    ارضيات المبانى والمنشات هى العنصر الذى يواجه اقصى استغالل من مس                   
ة لتحمل اوزان        بجميع الدرجات وبجميع المواد من آعوب خشبية وجلدية ومعدنية باالضاف           

ب وااليقاعات   االشخاص وقطع االثاث واالجهزة آما يتعرض للدق والضغط بجميع االسالي                
سوائل ومساحيق ومواد     وعليه ان يتحمل اثر المواد الكيماوية والعضوية والرطوبة والنار من               

ا آبيرا يتسم بالنظافة   صلبة وفوق ذلك آله فان ارضيات المبانى والمنشات عليها ان توفر مسطح            
وقه من اثاث مع توافق آما ان عليه فى اغلب االحيان االتصاف بالجمال والتناسق واظهار ما ف       

 آما ان على    الملمس وااللوان بل والزخارف العصرية والقديمة ايضا فى حاالت آثيرة                
عظمة والغنى والبساطة    االرضيات ان تعطى المظهر المطلوب من القوة والصالبة او الفخامة وال                  
خامى فى القصور حيث       او االبهار وآلها صفات ترجع الى عبر العصور الى استعمال البالط الر                    

 برش المياه ولذا فقد       آانت ارضيات المبانى العادية تعمل من االحجار او من التربة المثبتة            
عتاب والعتبات الملكية     اطلقت على قصور الحكم مسميات البالط الملكى او بالط الخليفة بل واال                          

. والبالط العالى      
عضاء لجنة    ولذا فان عنصرا بهذا القدر من تزاحم الخصائص يشكل عبئا آبيرا على ا                    

وطبيعة االداء الشاق       المواصفات التى تولت فى اعداد ووضع مواصفاته بما يتناسب مع اهميته        
. المطلوبه منه   

. اعمال االرضيات والتكسيات واعمال الرخام        ويضم هذا الجزء       
يدة فى االسواق      وطبيعى ان تنوع وتطور انتاج انواع االرضيات الحالية وظهور انواع جد                

فى تعديل المواصفات     آمنتجات منافسة يتيح لمعدى المواصفات فى اى مشروع المرونة الكافية         
 تجعلها على آفاءة عالية     بما يجعلها مناسبة الستيعاب المنتجات الجديدة مع وضع المحددات التى              

. من حيث التشغيل واالستعمال       

مدى صالحية المادة لالستخدام فى االغراض المختلفة   

اعمال االرضيات

اعمال الرخام

اعمال التكسيات 



) ) االسمنتى والرآامى بانواعه      ( (  اعمال البالط والدرج والبردورات      :  اوال  



) حوائط وارضيات (  اعمال التكسيات      : ثانيا   



واالرضيات الخاصة     )  مطاط –فينيل    ( االرضيات من المواد المرنة     :  ثالثا   



والرآامى وتختلف هذه االنواع فى تكوينها         البالط االسمنتى    البالط االسمنتى    تختص هذه المواصفات بانواع        
ورات وتتضمن هذه   واشكالها حسب النوع المطلوب ودواعى االستعمال وآذلك الوزرات والبرد             

ختبار هذا بخالف انواع        المواصفات االشتراطات العامة والخواص الطبيعية والطرق القياسية لال                     
.  بمختلف انواعها    والفينيل  والفينيل  التكسيات االخرى مثل التكسيات بالسيراميك والقيشانى والحراريات                 

 تعريف البالط   1/1/1
آل وحدة   عبارة عن وحدات تكسية لالرضيات والوزرات ذات اسماك تختلف حسب مسطح             

 اغراض التكسية        وحسب االنواع المطلوبة باشكال وابعاد مختلفة حسب آل نوع وتستعمل فى          
التنميل او   ((   لالرضيات واالسطح وآذلك الوزرات ويجب ان يكون خاليا من العيوب مثل            

))  اء او عدم هرمونية اللون          التشعير او التصديف او التشقق او التلفيق او التنقير او عدم االستو                           
يمة وزوايا قائمة  اى بمعنى ان يكون البالط من النوع القوى المتماسك ذو حواف واحرف سل                    

. ووجه ناعم او خشن حسب الطلب        

 .وهو شروخ شعرية دقيقة تظهر في وجه البالط: التنميل
.فقط ) المادة الزجاجية ( ويحدث هذا الشرخ في طبقة الجليز ذو شروخ شعرية الطب: التشعير 
 .وهو شروخ شعرية شبكية تظهر في واجهة البالطة: التصديف
 .وهو أيضًا شروخ تظهر في وجه البالطة: التشقق

 .هو شق أو انفصال يحدث بين طبقتي الوجه والظهر للبالطة  : االنفصال 
 .هي ظهور أمالح على وجه البالطة: التزهير  -    .وهو انفصال قشري يحدث في وجه البالطة : التقشير

بالطات الفينيل   

البالط االسمنتى

 المجال 1/1

تعتبر البديل لجميع أنواع : االستخدامات
آأرضيات المنازل واالستخدام      (األرضيات   

التجارى والصناعي والمكاتب والمستشفيات    
لمناسبة ) والفنادق والمسارح والمدارس

أسعارها ومصاريف ترآيبها   

النوع األآثر شهرة يأتي بلون األسمنت 
وهو متعدد المقاسات آما يوجد منه أنواع     
مدعمة ببرادة الحديد أو تسليح حديد أو 
بمادة سائلة تزيد من صالبته لمقاومة 

خارجى وأرضى : البرى االستخدام 
.باألرصفة والممرات وأرضية الحديقة 

البردورات والوزرات 



 المواد االساسية  2/1/1

373م .ق.    م    االسمنت البورتالندى العادى            ‐

1031م  .ق.                   م                   االسمنت االبيض     ‐

  1109م .ق. م) )     احجار حادة     – جرانيت    – بازلت   – الرخام      –الرمل    ((   الرآام     ‐

السمنت الملون ويمكن     اضافات الوان من اصلح المساحيق والمواد الملونة او المستحلبات او ا                 ‐

البرى وآذلك مواد مانعة      اضافة مواد تقوية للخلطة العطائه القوة الالزمة لمقاومة االحتكاك و                 

. جزئيا او آليا للتشرب      

، ولكل منها أثرها في تحديد مواصفات     يتكون االسمنت البورتالندى الكلنكر من مكونات رئيسة ومكونات ثانوية
وسيليكات ثنائي   ، CaO.SiO23سيليكات ثالثي الكلسيوم  :والمكونات الرئيسة أربعة . اإلسمنت وخصائصه  

 حديدات رباعي الكلسيوم    ، ألومينات CaO.Al2O33 ، وألومينات ثالثي الكلسيوم CaO.SiO22الكلسيوم 
CaO.Fe2O3.Al2O34. 
 و قلويات متعددة من نوع أآسيد الصوديوم أو البوتاسيوم و ثالث   MgOالكلس و المغنزيا : أما المكونات الثانوية  

 . CaSO4.2H2O) آبريتات الكلسيوم الممّيه (الجص  و SO3أآسيد الكبريت 

 المجال 1/1

االسمنت البورتالندى العادى    

االسمنت االبيض  

يستخدم : االسمنت البورتالندى العادى 
األسمنت العادى فى جميع أنواع المنشأت 
الخرسانية غير المعرضة مباشرة ألمالح    

 .الكبريتات

يستعمل األسمنت البورتالند األبيض في  
تجميل المباني وفي الخرسانات الناعمة وفي  

 .صناعة ألوان مختلفة من البالط 
ويراعى فيه استبعاد األآاسيد المعدنية ‐

 الملونة حفاظًا على درجة البياض المطلوبة  
.Fe2O3أآسيد الحديد مثل 

لدنة قادرة عند   رابط مائي مصّنع غير عضوي له خاصية التفاعل مع الماء وتكوين عجينة  cementاإلسمنت
.تصلبها على ربط الرمل والحصى والحجارة التي تخلط بها  

http://knol.google.com/k/-/-/2q7yuyofz3g1j/ml9oqf/11.jpg
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 المكونات الشائعة     3/1/1

: : البالط االسمنتى    البالط االسمنتى        --1

. اضافات لمواد التقوية ومنع التشرب للسوائل             +  الملونات   +   رمل +   اسمنت عادى او ابيض      - أ

)   . رخام او حجر      (   بودرة  +  اسمنت عادى او ابيض      -ب

)   . )   . الموزاييك او الشطف        الموزاييك او الشطف        (  (   البالط الرآامى المطعم         البالط الرآامى المطعم        --22

. رمل   +  ملونات حسب الطلب      +  اسمنت عادى او ابيض      - أ

ملونات  + شطف رخام او آسر رخام او احجار متدرجة او بازلت               +  اسمنت عادى او ابيض      -ب

. اضافات تقوية او مانعة للتشرب     +  رمل   +  حسب الطلب     

خليط أسمنت النوع األآثر شهرة يأتي بلون األسمنت وهو متعدد المقاسات ويصنع من  -:البالط االسمنتى  
.ادة سائلة تزيد من صالبته لمقاومة البرىورمل، آما يوجد منه أنواع مدعمة ببرادة الحديد أو تسليح حديد أو بم

 المجال 1/1

البالط االسمنتى   

بالط الموزاييك   

مثمن

ربع منهول

مستطيل سلحفاة 

مشطوف شعاع

.  إلى اللون البني بدرجاته هاويميل لون الحصوة المستخدمة فيه محلية  : بالط عادي  – 1: البالط الموزاييك 
: وتتكون البالطة من وجهين  متميز من األرضيات الموزايكو آسر الرخام   نوع : رخام   شطف بالط موزايكو – 2

والمادة المستخدمة في      . سفلى األسمنتيالوجه العلوي وهو مكون من آسرالرخام حصوة بازلت أو غيرها والوجه ال    
 .هي االسمنت األبيض والكوارتزفي الوجه العلوي   ة مع بعضها وربط الحص

خارجى وأرضى باألرصفة  -: االستخدام 
.والممرات وأرضية الحديقة

وهو يستخدم في أرضيات المساجد     
والشقق السكنية التي يراد تغطيته  

 .أرضيتها بالكامل بالسجاد والموآيت   

http://www.sfdprojects.org.eg/upload/product/large/31_812_L.JPG


.  االشكال والمقاسات والتجاوز المسموح به فى المقاسات                 4/1/1
: يقسم البالط الى المقاسات الشائعة التالية             

: : والمقوى      والمقوى      )  )  العادى   العادى   (  (   مجموعة البالط االسمنتى       مجموعة البالط االسمنتى      --11
 سم وحسب الوظيفة والغرض      5 سم الى    1.5 سم بتخانات من 20×  سم 20مقاس - أ

. المطلوب الجله       
 سم  3 سم بتخانات من  50×  سم 50/  سم  40×  سم  40/   سم 30×   سم  30مقاسات -ب

.  سم  7الى   
)   : )   : الموزايكو   الموزايكو   (   (    مجموعة البالط االسمنتى المطعم        مجموعة البالط االسمنتى المطعم       --22
 سم  40×    سم  40/   سم   30×  سم   30/   سم  25×   سم 25/    سم  20×   سم  20مقاسات - أ

من طول  %   10 سم اى حوالى         5 سم الى     2 سم باسماك تتراوح ما بين   50×   سم  50/  
. الضلع االصغر طبقا للغرض الوظيفى المطلوب                

: :  المجموعة الخاصة        المجموعة الخاصة       --33
. ة  وهى باشكال هندسية واسماك مختلفة تنطبق عليها نفس المواصفات السابق           

‐ .

 المجال 1/1

البالط االسمنتى   

بالط الموزاييك   

المقاسات

للحصول على مقاسات فى الموقع   

: مقاسات    
 سم  30×  سم 30 
 سم  40×  سم 40/ 
 سم 50×  سم 50 / 
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.  االشكال والمقاسات والتجاوز المسموح به فى المقاسات                 4/1/1
: يقسم البالط الى المقاسات الشائعة التالية             

: :  البردورات       البردورات      --44
واالرصفة    عبارة عن قطاعات هندسية باطوال والوان مختلفة تستعمل الغراض الطرق              

با من  والحدائق وتحديد المناسيب وهى بقطاعات واطوال حسب الطلب وتتكون غال           
سابقة وتقاس  االسمنت والرآام بنسب تعطى القوة والصالبة وبنفس مواصفات البالط ال            

. بالمتر الطولى    
: : الوزرات     الوزرات         --55

 سم وتكون على شكل حرف     3 –  2تعمل من نفس نوع البالط المنتج والمقاس الشائع بسمك من             
   ))L  ((                     تقابالت   من اسفل وذات شطف علوى على ان يكون معها القطع المصنعة للزوايا وال

. وتقاس بالمتر الطولى     

ي تنظيم صرف المياه   تؤثر البردورة على أمان الطريق واالنتفاع به ، وتستخدم البردورات ف   : البردورات 
فة الرصف وتحسن الشكل النهائي   ولمنع السيارات من الخروج عن الرصف في النقاط الخطرة ، وهي تحدد حا  
ا بروز أو حافة قائمة وتبرز حاجتها   للطريق ، آما أنها خطوة في تجميل جوانب الطرق وتتميز البردورة بأنه

. الحاجـزة و الغاطسة  في الطرق المارة بالمناطق السكنية ، واألنـواع الرئيسيـة للبردورات    

 المجال 1/1

البردورات

الوزرات

وزرة بالط ارضيات سيراميك 

وزرة بالط ارضيات موزايكو 
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)) 1((ملحوظة 
: سمك طبقة الوجه      

يجب اال      البالط المكون من طبقتين      البالط المكون من طبقتين      اسماك طبقة الوجه النواع ومقاسات البالط المختلفة فى حالة                    
. يقل سمك طبقة الوجه عن ربع السمك الكلى                

))2((ملحوظة 
تكون المونة المكونة للبالط بكامل السمك مع االضافات            البالط ذو الطبقة الواحدة         البالط ذو الطبقة الواحدة          فى‐

. والتقوية    
  3التلميع وذلك للمقاسات سمك         الجالء و      مم بعد  10يجب اال يقل سمك شطف الرخام عن             ‐

طبق عليه نفس شروط    سم فاآثر اما بالنسبة للبالط االسمنتى المتجانس الطبقة الواحدة فين             
. االختبارات    

سية المصرية رقم   جميع انواع البالط االسمنتى والرآامى بانواعه تخضع للمواصفات القيا                ‐
  . 1974 لسنة   269

ة المصرية رقم   البالطات الخرسانية سابقة التصنيع لالرضيات تخضع للمواصفات القياسي               ‐
  . 1976 لسنة  1291

  . 1976 لسنة  1289جميع انواع البردورات تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم                   ‐

 :جلي البالط•
على نوع الحجارة المستخدمة في  ن عمليات جلي البالط وخاصة الرخام ليست آلها متساوية، ألنها تعتمد     ا•

فقد تحدث عن بعض . حجارة الجلي الجلي، آما تختلف حسب اآللة المستخدمة آاختالف الرؤوس وقوة الضغط و
.البالط العمليات دوائر أو خطوط تشوه مظهر 

وجود دوائر او ما يعرف بلفة الحجر -ب     وجود جزء مطفي من البالطه-أ  :عيوب الجلي•

البالط ذو الطبقة الواحدة    

البالط المكون من طبقتين     

 أرضيات لياسة اسمنية    – 1
رضيات لينوليت   ا– 3 أرضيات تراتزو     – 2
) آوتش (  أرضيات مطاط   – 4
 أرضيات الترتان   – 5
 الفنيل  -7     االسفلت – 6

السيراميك - 3 البالط   -2 الرخام   -1

 7

 5



فيديو 

اشكال السيراميك   االقسام المختلفة لبنود االعمال   

جلى البالطاشكال الرخام   



 التشوين  1 \ 2 \1

ة ويجب ان يشون البالط      يورد البالط والدرج والبدورات للموقع حسب العينات واالشكال المعتمد                 
: بالموقع بالطرق السليمة االتية       

.  يشون البالط وجها لوجه فى الرصات        -1
.  تكون الرصات رأسية على سدايب خشب بغدادلى بين آل رصة واخرى               -2
.  يمكن تشوين البالط بالبالتة الواردة به من المصنع           -3
.  يشون البالط باماآن مغطاة تقيه حرارة الشمس          -4
.  مباشرة  يجب رش البالط رشا غزيرا بالمياه الخالية من االمالح قبل استعماله               -5
.    ان ال يزيد ارتفاع الرصات فوق بعضها عن مسافة رصه           -6

رص البالط بطريقة منتظمة 
وبارتفاعات ليست عاليه

 التفيذ 1/2

التشوين   

هو عملية تخزين البالط بعيدا عن اشعة الشمس ويتم عن طريق          :  التشوين   
البالته الوارده من المصنع           



  الترآيب    2 \ 2 \1
))  : اللوآس ((والشطف  ))  الموزايكو(( البالط االسمنتى و الرآامى     -1

. لخشب والورق       يجب لن يكون المكان نظيفا خاليا من االتربة والمخلفات وخاصة آسر ا           -1
 سم وحسب المنسوب    5 تكون الفرشة من الرمل النظيف بسمك متوسط فى حدود            -2

 آجم اسمنت بورتالندى عادى او       250المطلوب وتعمل مونة اللصق بنسبة ال تقل عن       
 سم وفى حالة االسطح يضاف الجير الى             2حديدى للمتر المكعب رمل وبسمك متوسط     

مع ترك فواصل        ))    3م1لكل  ((  آجم اسمنت للخليط         100 رمل واضافة   3:2خلطة بنسبة   ل ا 
ات واالشكال بحيث  التمدد ثم ترآب البالطات والوزرات والقطع والنهايات المشكلة للرسوم               

.   تعطى المنسوب والشكل والزوايا طبقا لالصول الفنية للترآيب                

30*30 -25*25 -20*20مقساته 

اضافة الرمل  ثم اضافة مونة اللصق    

 التفيذ 1/2

يض او الملون او        تسقى جميع اللحامات بين البالطات بعد الترآيب بلبانى االسمنت االب            -3
. لرخام الناعم      العادى حسب الطلب ثم ينظف سطح البالط بعد السقية بمسحوق الحجر او ا                   

وضع بالط الموازيكو على حسب المقياس المطلوب    وضع بالط الموازيكو على حسب المقياس المطلوب    

1

2

3 4 5



))  : اللوآس ((والشطف  ))  الموزايكو(( البالط االسمنتى و الرآامى     -1
قص البالط ووضعه فى المكان المطلوب باستخدام المطرقة لظبط افقية البالط  

تنظيف وجة البالطتجهيز مونة الترويب  فرط مونة الترويب على البالط 

  الترآيب    2 \ 2 \1

 التفيذ 1/2

9

678

11 10



: بالط االرصفة والحدائق  -2
فيما عدا     ,  ) أ(  حسب البند      سم فاآثر3ترآب عموما هذه النوعية من البالطات ذات االسماك        

. السقية للحامات فتكون من الرمل النظيف الناعم               

وضع االحجار الصغيرة بداخل الحفرة   يتم تحديد المنطقة التى سوف يتم رصفها  ثم البدء فى حفرها -1

 وضع االحجار الصغيرة بداخل الحفرة             -2
 تسويتها جيدا باألرض -3

 وضع الرمل على ماسبق فى الحفرة و تسويته        -4
 البدء فى وضع قوالب الطوب بداية من الجوانب ثم وضع باقى القوالب-5

رشاة آبيرة حتى    اخيرا فرش القليل من الرمال على قوالب الطوب من اعلى و تمشيطها بف                      -6
تدخل بين قوالب الطوب لتمأل الفراغات           

  الترآيب    2 \ 2 \1

 التفيذ 1/2



: بالط االرصفة والحدائق  -2

البدء فى وضع قوالب الطوب بداية من على الجوانب ثم وضع باقى القوالب  

وضع الرمل على ماسبق فى الحفرة و تسويتهتسويتها جيدا باألرض 

و اخيرا فرش القليل من الرمال على قوالب الطوب   

  الترآيب    2 \ 2 \1

 التفيذ 1/2



 والبالطات    البالط او البردورات االسمنتية والرآامية للطرق واالرصفة والحدائق      -3
:الطبقة الواحدة   

ا فرشة   يتم تحديد المنسوب بالفرشة الرآامية للبالط او البردورات فتعمل له         -1
.خرسانية 

.  يلصق البالط والبرددورات بمونة االسمنت      -2
فى   تسقى اللحامات بمونة االسمنت والرمل فى البردورات وبالرمل الناعم      -3

وااللية طبقا  البالطات ويمكن استعمال المواد الالصقة الحديثة باالساليب اليدوية            
.لظروف العمل ومتطلباته     

مكونات البالط االسمنتى 
% 5تراب اسمنتى       
% 4اسمنت ابيض       
%  20بودرة جير          

%1بودرة عادية         
% 14.5رمل                 
% 56.5آسر رخام          

مثمن

ربع منهول

مستطيل سلحفاة 

مشطوف شعاع

  الترآيب    2 \ 2 \1

 التفيذ 1/2

البردورات االسمنتية    



:االرضيات التراتزو  -4
االساس من    تنظف  االرضية الخرسانية وترش بالمياه وتحدد المناسيب وتعمل طبقة             -1

متر مكعب  .40و ))  زلط (( متر مكعب رآام فينو .80 مم مكونة من 40خرسانة عادية سمك 
 آجم اسمنت بورتالندى عادى ويجرى تمشيط وجه هذه البطانة           300و ))   رمل  (( رآام صغير  

 مم بعمل مونة   20 مم ويعمل الوجه للتراتزو         3على هيئة خطوط تموجية مع التمشيط بعمق      
 مم او طبقا   6مم حتى .  5المتدرج من   ) )  الصلب   ( ( مكونة من اربعة اجزاء مجروش الرخام        

وجزئين بودرة رخام وثالثة اجزاء اسمنت عادى او ابيض او ملون حسب                        ,  للموضح بالقايسة   
الطلب     

 مم  40ع  تعمل على شكل حشوات منفصلة عن بغضها بخوص من النحاس االصفر بارتفا              -2
متر مربع وتصب فى 200من الزجاج حسب الطلب بحيث ال يزيد مسح الحشوة الواحدة عن              

يكون سطح  الموقع مع مس االسطح بالمسطرين للوصول الى اسطح مخدومة جدا على ان                   
ن بشكل تبادلى  التراتزو اعلى من سطح الخوص النحاس قليال وتصب البالطات على مرحلتي                    

االول وترش يوميا   )  setting(   تغطى هذه االرضيات بهيش مبلل بعد اتمام الشك       -3
ات  لمدة اسبوع ثم تترك التمام الجفاف وتجهز هذه االرضيات وتجلى البالط              )  curing(بالمياه

.  التشطيب   بواسطة الماآينات الميكانيكية بحجارة الكربوراندم او المجنازيت عند            

  الترآيب    2 \ 2 \1

 التفيذ 1/2



: االلى  ) ) الموازييك((  الدرج الرآامى  -5

 شبك او اسياخ     يورد هذا الدرج من قطعتين او قطعة ويعمل بالطرق االلية ويشترط وضع        -1
 سم فى آل من االتجاهين وباالشكال والقطاعات المحددة           20 مم ال يقل بعدها عن      6حديد 

  ) . 1 \   2 \   4 (بالرسومات مصقوال للموقع ويشون ويرآب ويتم تشطيبه  آبند درج الرخام      

نائمة قائمة 

الموازييك   اشكال 
30*30 او   25*25مقاساته 

  الترآيب    2 \ 2 \1

 التفيذ 1/2



: االلى  ) ) الموازييك((  الدرج الرآامى  -5

تثبيت بالط النائمة تجهيز المونةتثبيت بالط القائمة مع ضبط االفقية والراسية بميزان المياه 

تنظيف البالط بواسطة االسفنجة والماءفرد مونة الترويب

  الترآيب    2 \ 2 \1
 التفيذ 1/2



  العدد واالالت المستخدمة فى الترآيب            3  \   2 \ 1

)ملعقة( المسطرين
.فى تكسير الطوب ل أحيانًاويستعمل فى فرش المون على سمك الحائط وتوطين قوالب الطوب آما يستعم 

ميزان المياه
وم أوالبالستيك أو الخشب         ويستعمل مع القدة لضبط أفقية ورأسية المبانى وهو مصنوع من األلومني                

 التفيذ 1/2

)ضبط الشد(الخيط 
عبارة عن خيط طويل يستعمل ضبط    

استقامة الحوائط         

)قصعة( القروانة 
وهو وعاء مستدير من الصلب يستعمل      

فى نقل المونة إلى مكان البناء 

القدة
وتستعمل فى ضبط أسطح وأوجه المبانى   
وهى مصنوعة من األلمونيوم أو الخشب     

م  ٣ م إلى ١٫٥الصلب يتراوح طولها من    
 × ٧٫٥ سم أو ٢٫٥× سم وتعرف ٥

. بأسم الزراع٥وقطاعها   



  العدد واالالت المستخدمة فى الترآيب          3  \ 2 \1

الزاوية القائمة        ) المتر ( شريط القياس   مطرقة بالستيك  

مقص بالط يدوى  العربة    السطل  

 التفيذ 1/2



يع   المواد والعدد االالت المستخدمة فى التشطيب والجالء والصقل والتلم               4 \ 2 \1
: بعد الترآيب لتسليم االعمال      

. ذو نعومة متدرجة  ))   يدوىقالب ((الحجر الكربوراندم        -1
ء الكربواندم والمجنزيت        ماآينة الجالء الكهربائية االفقية لالرضيات التى تعمل باحجار الجال                    -2

. والمواد الحديثة بدرجات نعومة مختلفة        
خشنة والناعمة حسب      الصاروخ ذو السرعات المختلفة والذى يرآب عليه اقراص من الصنفرة ال                        -3

. الطلب فى درجة الصقل والتشطيب           
امالح االآساليك والشمع الطبيعى او الرش بالمواد               ( (  يستعمل فى التلميع والتشطيب النهائى        -4

))   . االيبوآسية وخالفه حسب الطلب      

وهو االسم التجاري   (  الكربوراندم همسحوق يعتبر من االحجار الكريمة الذى يكون  : حجر الكربوراندم  
وبعتبر اآثر صالبة KAlSi3O8  )لكربيد السيليكون 

 التفيذ 1/2



التفاوت المسموح به فى مقاسات البالط         )   1(جدوال   

الحد االقصى للتفاوت المسموح به        الحد االقصى للتفاوت المسموح به         المقاسات      المقاسات      

+005 .

:  الزاويا     -1
يقدر عدم مطابقة زوايا البالط عن الزوايا          

الفرق     (( القررة بمقدار ظل زاوية االنحراف              
)) بين زاوية البالطة والزاوية المقررة          

 مم1+بحد اقصى   . %  4+

:  استواء الوجه      -2
اآبر عمق ((   ويقدر بتحديد مقدار االنحناء      

))   للتقوير او اعلى قمة للتحديب فى الوجه            
وذلك بقياسه فى اتجاه اآبر وترفى البالطة        

.منسوبا الى طول هذا الوتر        

+3 %   .

:  استقامة الوجه      -3
وتقدر بتحديد مقدار االنحراف فى استقامة         

الحافة منسوبا الى طولها     

 حواف وجه االستعمال     -4 مم1+بحد اقصى   .   %    3+

 السمك الكلى     -5  % 6+

 سمك طبقة الوجه       -6 مم1+

ملحق



فيديو 

شطف وتلميع    جلي البالط



" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

: البالط لألرضيات     )   أ   

آآليجب أن يكون مضغوطا وبصالبة وقوة إحتمال ومقاومة عالية للحريق وللت         
نتظمة وشكله سليم    يكون وجهه خاليا من التنميل والتصديف والتنقير والتقشير وذو أحرف م             

منتظم وظهره غير أملس ومخطط أو محبب     
تعديل جزئي    (  1979 لسنة   293  ,  1988 لسنة   270,271مطابق للمواصفات المصرية رقم      

1990(

أرضية جرانيت  

أرضية من السيراميك      

أرضية موزاييك    

أرضية من الرخام      أرضية بارآيه     

من عيوب البالط :

التنميل: وهو شروخ شعرية دقيقة تظهر في وجه البالط

التصديف: وهو شروخ شعرية شبكية تظهر في واجهة البالطة

و هو وجود آسر و لو بسيط في احد اضالع البالطه و بخاصة في االطراف    :الشطف التشقق: وهو أيضًا شروخ تظهر في وجه البالطة

هو شق أو انفصال يحدث بين طبقتي الوجه والظهر للبالطة  : االنفصال 

التقشير: وهو انفصال قشري يحدث في وجه البالطة 

التزهير: هي ظهور أمالح على وجه البالطة 



أشكال ومقاسات  يجب أن يكون من أجود األنواع وذو سطح مزجج ولونه أبيض أو ملون أو ب                
ورسومات وألوان مختلفة     

 أحرف منتظمة وشكله    ويكون سطحه خاليا من التنميل أو التصديف أو التنقير أو التقشير وذو                 
سليما منتظما ومستوي السطح تماما  

1979 لسنة  293  ,  1988 لسنة   271ومطابقا للمواصفات المصرية رقم      

" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

البؤر : حيث تتواجد بعض النتوءات الغائره علي سطح البالطه

الدبابيس : و هي وجود زوائد علي سطح البالطه في حجم (حبة الرمل) و تنتشر علي سطح البالطه او في جزء من السطح

درجة اللون او في عيب داخل ) الكرتونه(سواء بعدم التدقيق في البالط الوارد حيث يذآر علي الغالف الخارجي ) تون اللون(و تختلف درجات اللون  : اللون 
الكرتونه نفسها بوجود اآثر من درجة لون

قيشاني الحوائط

قيشاني الحوائط

و هو وجود تموج علي سطح البالطه : الموجه 



: الطريقة األولي        )   أ  (    : الطريقة األولي        )   أ  (   
. يجب أن يكون المكان نظيفا خاليا من األتربة أو المخلفات                .  1
 سم وحسب المنسوب المطلوب        5تكون الفرشة من الرمل النظيف بسمك متوسط في حدود         .  2

 آجم أسمنت بورتالندي عادي للمتر المكعب رمل         250وتعمل مونة اللصق بنسبة ال تقل عن        
 سم ثم ترآب البالطات والوزرات والقطع والنهايات المشكلة للرسومات                 2بسمك متوسط 

ترآيب  واألشكال بحيث تعطي المنسوب والشكل والزوايا طبقا لألصول الفنية لل                
ض أو الملون أو العادي             تسقي جميع اللحامات بين البالطات بعد الترآيب بلباني األسمنت األبي              .  3

حسب الطلب ثم ينظف سطح البالط بمسحوق الحجر أو الرخام الناعم                     

" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

الترآيب 2 / 1 / 2

: الطريقة الثانية     )   ب    (   : الطريقة الثانية     )   ب    (  
اءيتم تنظيف مكان الترآيب من األتربة والمخلفات وترش األرض جيدا بالم              1.
"  من األسمنت والرمل والحرش المتدرج           "  سم في المتوسط    5تعمل فرشة رآامية بسمك .  2

لتعطي سطحا مستويا  " رمل" آجم أسمنت بورتالندي عادي للمتر المكعب رآام         350بنسبة 
سليما أو بميول حسب الطلب طبقا لًألصول الفنية            

ظف بعد ذلك سطح   يرآب عليها بالطات السيراميك وتدرع بالقدة إلي المنسوب المطلوب وين             .3
األرضية مما قد يعلق بالسطح من لباني األسمنت     

تترك األرضية لليوم التالي وترش بالمياه لمدة ال تقل عن ثالثة أيام              .  4
بلباني األسمنت باللون المطلوب ثم ينظف سطح البالط بمسحوق          " العرانيس    " تسقي اللحامات     .  5

الحجر أو الرخام الناعم             



الترآيب بالمواد الالصقة        :   الطريقة الثالثة        )   ج    (   الترآيب بالمواد الالصقة        :   الطريقة الثالثة        )   ج    (  

" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

 :اسمنت لباني 
خدم في سقي لحامات البالط و   خليط من االسمنت و الماء ذو قوام خفيف او غليظ حسب الغرض منه و يست 
لتخلخل بين اللحامات السيراميك و ملئ الفراغات و التعشيش في الخرسانات و حقن الشروخ و ا     



" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

فيديو ترآيب بالط األرضيات   

ترآيب بمونة األسمنت     ترآيب بمونة األسمنت    

تسقية اللحامات باألسمنت األبيض      



الترآيب بمونه االسمنت    )   أ  (    الترآيب بمونه االسمنت    )   أ  (   

 آجم أسمنت للمتر المكعب       450عمل الطرطشة األسمنتية للحوائط بلباني األسمنت والرآام بنسبة              .  1
"رمل  " من الرآام   

ش بالمياه تترك الطرطشة حتي يتم جفافها لمدة أسبوع علي األقل مع العناية بالر                 .  2
 آجم بورتالندي عادي   300يلصق القيشاني طبقا لألصول الفنية للترآيب بمونة أسمنتية بنسبة             .  3

"رمل " للمتر المكعب رآام     
 لليوم التالي حتي      ينظف سطح القيشاني وتفرغ اللحامات من عوالق المونة األسمنتية ويترك           .  4

تتماسك البالطات    
تسقي اللحامات بلباني األسمنت األبيض أو الملون حسب الطلب                 .  5
لترآيبتنظف األسطح بمسحوق الحجر أو بودرة الرخام إلعطاء المظهر النهائي ل                  .  6
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" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

الترآيب بالمواد الالصقة        )     ب  (   الترآيب بالمواد الالصقة        )     ب  (  

لتوحيد سمك العرانيس وإلعطاء مناسيب رأسية وأفقية سليمة   " صاليب  " يمكن إستعمال قطع البالستيك   
للحامات بين البالطات  



" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

فيديو ترآيب قيشاني الحوائط    

ترآيب بمونة األسمنت    ترآيب بمونة األسمنت    

الترآيب بالمواد الالصقة   



" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

لمطلوبةتتكون من طبقة واحدة من خلط عدة مواد تعطي الشكل واللون والصالبة ا               
 م   1*   سم 1لفة من  غالبا ما تكون من قطع صغيرة مربعة أو مستطيلة أو بأشكال هندسية مخت       

" مم 5 -مم 3"  سم وبأسماك في متوسط 5*   سم 5إلي   

مربعة أو مستطيلة من وجه واحد ويكون هو السطح          " آرافت  " تورد مجمعة علي أفرخ ورقية    
الظاهر عند الترآيب    

 األعمال    - أحواض الزهور           - القبالت      -النافورات    "غالبا ما يستخدم في األعمال الخاصة مثل       
وترآب بنفس مونة السيراميك والقيشاني وبذات أسلوب العمل           " الزخرفية الخاص        

آرافت من الفسيفساء

قطع من الفسيفساء

ني وتدرع وتدق  تلصق األفرخ أو أجزاء منها علي الحائط بنفس مونة السيراميك والقيشا                      
والتماسك ثم يغسل   تماما لتحقيق إستواء السطح وتترك لمدة ثالثة أيام حتي تمام الجفاف          

الورق وينزع بالماء ثم تمأل العرانيس آأعمال السيراميك والقيشاني            
الكماشة المستخدمة في الترآيب

أدوات مستخدمة في الترآيب 
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فيديو ترآيب الفسيفساء       

ترآيب الفسيفساء   
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"   أنتيستاتيك     "كهرباء  األرضيات الفينيل بمشتقاتها أرضيات الكاوتشوك واألرضيات العازلة لل                :  ثالثا  

 واالتربه تماما    تنظيف االسطح او االرضيات المراد تغطيتها من آافه الشوائب والعوالق           _ 1
وبحيث يكون السطح المراد الترآيب عليه سليما وصالحا ومستويا تماما             

 قصيره ثم تلصق يفرش ويدهن السطح بعد تمام تنظيفه بماده اللصق المعتمده ويترك لمده         _ 2
ق عليها والمعتمده   عليه البالطات حسب االصول الفنيه للترآيب باالشكال والرسومات المتف                 

 اسفل البالطات       يجب مراعاه ان تكوى البالطات بعد اللصق مباشره لتجنب فقاقيع الهواء               _ 3
ولتماسك ظهر البالطه بكامل مسطحها بماده اللصق      

ه تماما دون في هذه النوعيه من البالطات يجب ان تكون احرف جميع البالطات متالصق              _ 4
ظهور اي لحام بينها     

المواد الخاصه    يتم تنظيف السطح من العوائق جيدا ثم يلمع السطح النهائي لالرضيات ب             _ 5
بالتلميع 

مزايا الفينيل : 
دائما يعطي .. سواء على البالط العادي أو على الخشب أو على سيراميك   ..يمكن وضعه على أي سطٍح آان 

.. مناسب لجميع األجواء   .. مقاوم ألي بقع منزليه أو سوائل منسكبة ..  سهل التنظيف ..  منظر أنه جديد 
.. آمن على األواني الزجاجية في حال سقوطها   .. يمتلك أشكال متعددة وألوان آثيرة تشبه األرضيات األخرى 
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"   أنتيستاتيك     "كهرباء  األرضيات الفينيل بمشتقاتها أرضيات الكاوتشوك واألرضيات العازلة لل                :  ثالثا  

يتم الترآيب بنفس الخطوات السابقه بالنسبه لالرضيات الفينيل               _ 1
انيت يجب في حاله ترآيب قطاعات الكاوتشوك بالدرج سواء آان من الرخام او الجر               _ 2

د واالدوات طبقا لالصول       حفر المكان المراد الترآيب فيه ويتم اللصق والتثبيت باستعمال الموا                 
الفنيه للترآيب     

لصق باستخدام   في حاله ترآيب قطاعات على درج او ارضيات من الحديد او الصاج يتم ال               _3
المواد الخاصه بالتثبيت على الحديد           

صورة للشاسيهات و عليها الشدادات الموصلة        
بين آل شاسيه و آلخر 

صورة للبالطة مثبت عليها فينيل    

) الساللم  )آما تستخدم لتكيسة الدرج تستخدم فى أرضيات أماآن معينة لتقليل الصوت والكهرباء اإلستاتيكية   
بمقاسات  Tilesأو ترابيع بالطات   Sheetsالحديدية التى تكون نوائمها من الصاج ، وتوجد فى شكل روالت       

مم أو أآثر حسب نوعية اإلستخدا 7: مم 2وألوان مختلفة سمك 
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توضع البالطات في مكانها

تثبت البالطات في بعضهاتثبت بالبالطات مساميرتوضع البالطات في االرآان

يتم تظبيط مقاسات البالط حسب الغرفه  

 الترآيب 2\3

صورة للشاسيهات و عليها الشدادات 
 الموصلة بين آل شاسيه و آلخر 

القضاء على مشكلة الكابالت و االسالك الخاصة بالكهرباء و الفاآس  
و التليفونات و أجهزة الحاسب االلي و اسالك النت فمن السهولة   

بمكان أن نرفع بعض البالطات من االرضيات المرتفعة و نقوم 
بتمرير االسالك من تحتها من الدخول في تكسير ثم البناء مرة أخرى   



"   أنتيستاتيك     "كهرباء  األرضيات الفينيل بمشتقاتها أرضيات الكاوتشوك واألرضيات العازلة لل                :  ثالثا  

 واالتربه تمام    تنظيف االسطح واالرضيات المراد تنظيفها من آافه الشوائب او العوالق           _ 1
وبحيث يكون السطح المراد الترآيب عليه سليما وصالحا ومستويا تمام            

ح او االسالك      تفرش وتدهن االرضيه بماده اللصق المعتمده او اللزمه ثم تفرش الصفائ                   _ 2
آشبكه مجمعه يتصل طرفها المجمع النهائي بالموزع االرضي        

طوات لتمام   تلصق البالطات لالرضيه حسب الشكل واالصول الفنيه مع اتخاذ آافه الخ                  _ 3
اللصق باستخدام المكواه مع تجنب حدوث فقاقيع هواء              

م وتكون لتشكل   تمال الفراغات بين البالطات بخيط سميك من نفس ماده البالطات ثم تلح            _ 4
في النهايه سطحا متجانسا مستويا  

وبنفس الطريقه    يتم ترآيب الوزرات وتقفيلها آنهايات لمسطح االرضيات من نفس الماده             _ 5
وبنفس المواد المستعمله في اللصق واللحام              

 ( Anti static(أرضيات فينيل أنتي ستاتيك 
صناعة سويدي، خاصة بغرف العناية  Tarkettملم، مارآة تارآت2متر وبسمك 2يوجد على شكل روالت  

آما تستخدم لغرف الكمبيوتر وغرف  المرآزة، وتعمل علي تسريب الشحنات الكهربائية الموجودة داخل الغرف  
تقوية شبكات ومحطات المحمول    

) انتيستاتيك       (  ج االرضيات الفينيل العازله للكهرباء          /  2  /  3



" :حوائط وأرضيات  " أعمال التكسيات    :ثانيا 

فيديو ترآيب بالطات الفينيل والكاوتشوك           

ترآيب الكاوتشوك   ترآيب الفينيل بإستخدام المسامير       

ترآيب بالطات الفينيل      



"   أنتيستاتيك     "كهرباء  األرضيات الفينيل بمشتقاتها أرضيات الكاوتشوك واألرضيات العازلة لل                :  ثالثا  

سطح هندسياتقاس جميع اعمال االرضيات للبالط او السيراميك او خالفه بالمتر الم                   _ 
بالمتر المسطح محمال عليه الوزره         )  البالط االسمنتي وخالفه       (   تقاس االرضيات لالسطح       _ 

المائله او الراسيه حسب المسقط االفقي للسطح                
سواء بالط او رخام       تقاس الوزرات بالمتر الطولي على حده ما لم يذآر في البند خالف ذلك                     _ 

او بردورات او درج مع ذآر االرتفاع والسمك            
ي تحتاج مهاره خاصه  القياس بالمقطوعيه لالعمال الخاصه ذات االشكال الزخرفيه الفنيه الت                   _  

امع واالسبله او       سواء قطعه واحده او مجموعه مثل النافورات او الفسقيات والقبب بالجو                 
الكتابات بالحفر والنحت ووحدات الكرانيش والزخارف باالسقف والحوائط                    

 طرق القياس والمحاسبه     3  / 3 . 2. 1

والقبب بالجوامع واالسبله ووحدات الكرانيش 
والزخارف باالسقف والحوائط تقاس بالمقطوعيه

 السيراميك يقاس بالمتر المسطح   
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)  الرمل   (   الناعه  بالمتر المسطح توريد وترآيب بالط اسمنتي رآامي على فرشه من الرآام         _ 
االسمنت باللون  النظيف ويلصق البالط بمونه االسمنت والرمل مع سقى اللحامات بلباني                
س هندسي مما جميعه  المطلوب والصقل والجالء والتلميع حسب االصول الفنيه للترآيب والمقا                       

بالمتر المسطح  
امال الفرشه     بالمتر المسطح توريد وترآيب بالط سيراميك باللون والمقاس المطلوب ش           _ 

 سم في المتوسط ذات سطح ممسوس يرآب عليها السيراميك بطبقه من       4الخرسانيه بسمك   
التنظيف والجالء      االسمنت اللباني وتسقى بلباني االسمنت االبيض او اللون المطلوب مع                   

حسب االصول الفنيه للترآيب والمقاس هندسي مما جميعه بالمتر المسطح             
 عمل اللياسه على      بالمتر المسطح توريد وترآيب ارضيات فينيل او آاوتشوك بانواعه شامال      _

ب المطلوب   فرشه اسمنتيه ناعمه ومستويه على طبقه خرسانيه العطاء السطح والمنسو        
 الالصقه الخاصه حسب        الترآيب عليه ثم تلصق االرضيه الفينيل او الكاوتشوك وخالفه بالماده             

الء والتلميع      االصول الفنيه للترآيب العطاء سطح خال من اللحامات مع التنظيف والج                
والمقاس هندسي مما جميعه بالمتر المسطح     
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نماذج بنود مواصفات   

)  ارتفاع وسمك   (   بالمتر الطولي توريد وترآيب وزرات جميع االنواع مع ذآر المقاس               _
نظيف والجالء     وتلصق بالمونه او الماده الالصقه حسب االصول الفنيه للترآيب مع الت                    

والتلميع مما جميعه بالمتر الطولي       
قطاع المطلوب    بالمتر الطولي توريد وترآيب برودرات خرسانيه او اسمنتيه باللون وال            _

الترآيب عليه  محمال عليها الحفر مع عمل الفرشه الرآاميه العطاء المنسوب المطلوب                    
 آحلها باللون المطلوب      وتلصق القطع بالمونه االسمنتيه الرآاميه وتمال اللحامات بالمونه مع            

حسب االصول الفنيه للترآيب مما جميعه بالمتر الطولي            

 السيراميك يقاس بالمتر المسطح   

 البالط االسمنتي  
 يقاس بالمتر المربع 

البردورت تقاس بالمتر الطولي



"   أنتيستاتيك     "كهرباء  األرضيات الفينيل بمشتقاتها أرضيات الكاوتشوك واألرضيات العازلة لل                :  ثالثا  

على اعلى مستوى فني   يتم استالم االعمال طبقا للمواصفات السابق ذآرها واالعراف المهنيه           
 جيده اللحامات المعه      وحسب اصول الصناعه سليمه النهايات والزوايا واالرآان والحواف نظيفه             
وال يوجد بها تشققات       لالسطح المطلوب صقلها سواء للحوائط او االرضيات حسب المذآور بالبند                   

تويه تماما وبالنسبه او فجوات او تنميالت او عيوب ترآيب ويجب ان تكون االوجه الظاهره مس              
ه للغرضالمنشاه من   الرضيات االسطح ودورات المياه والمطابخ وتكون ذات ميول خاصه ومناسب     

اجله وطبقا للتصميمات والرسومات      

 استالم االعمال   4 / 3 _ 2_ 1

: يجب التاآد من االرآان االتيه عند استالم اعمال البالط           
ونوعها ومطابقتها لشروط التعاقد  )  الحصوه   (   مقاس البالط المورد للموقع ولون الرآام             _ 
تجانس لون سطح البالطه    _ 
تصميمي المطلوب  تجانس توزيع الحصوه على سطح البالطه او توزيعه على السطح بالشكل ال              _ 
نعومه سطح البالط وخلوه من زوائد مراحل التشطيب          _ 
 المقاس وجها لوجه      االستواء التام لسطح البالطه وعدم تقوسها وذلك بوضع بالطتين من نفس           _  

فراغات بين سطحي   بحيث ينطبقان على بعضهما تمام االنطباق ويبحث عما اذا آان هناك اي         
البالطتين  

)  مسمار او مفتاح    (  صالبه وجه البالط الموزايكو او االسمنتي بحك الوجه بجسم معدني                _ 
ه نسبه البودره   لمحاوله خدشه فاذا حدث خدش بسهوله دل ذلك على ضعف مونه الوجه وزياد              

المضافه وسوء المعالجه المتبعه      

ارشادات استالم البالط   


