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امللخص:
ـــد عـــى  ـــا يزي ـــا م ـــث يتوجـــه إليه ـــاع األرض حي ـــتى بق ـــلمني بش ـــة املقدســـة األوىل للمس ـــة املدين ـــة املكرم ـــر مك تعت

ـــة  ـــة التحتي ـــنوياً يف البني ـــوراً س ـــة تط ـــة املكرم ـــهد مك ـــام تش ـــرة. ك ـــج والعم ـــك الح ـــنوياً ألداء مناس ـــلم س ـــون مس 15 ملي

ـــه  ـــب علي ـــام يرتت ـــرها، م ـــا وتيس ـــة لزائريه ـــبل الراح ـــني س ـــة لتأم ـــة خاص ـــن املقدس ـــآت األماك ـــة، ومنش ـــآت عام واملنش

ـــة.  ـــة املكرم ـــزة مبك ـــانة الجاه ـــع الخرس ـــن مصان ـــة م ـــزة املنتج ـــانة الجاه ـــات الخرس ـــتخدام كمي ـــنوية يف اس ـــادة س زي

ـــاء فـــرتة اإلنشـــاء،  ـــد تشـــغيلها الســـيام أثن ـــد مـــن مشـــاكل املنشـــآت الخرســـانية بع ـــم رصـــد العدي ـــة ت ويف األعـــوام املاضي

ـــدم  ـــج لع ـــا نتيجـــة ضعـــف جـــودة الخرســـانة كمنت ـــارص اإلنشـــائية وتنفيذهـــا، وبعضه ـــم العن ـــوب تصمي ـــا نتيجـــة عي بعضه

ـــاري.  ـــب إستش ـــا مكت ـــرف عليه ـــي ال ي ـــة الت ـــاريع الخاص ـــة باملش ـــا خاص ـــى جودته ـــرف ع ـــة ت ـــة رقابي ـــود جه وج

لـــذا قامـــت أمانـــة العاصمـــة املقدســـة يف عـــام 1436هــــ بإطـــاق برنامـــج رســـمي ملراقبـــة ضبـــط الجـــودة وضامنهـــا 

ـــة داعـــامً  ـــة باململك ـــة والقروي ـــر الشـــئون البلدي ـــايل وزي ـــة املكرمـــة، وجـــاء خطـــاب مع ـــع الخرســـانة الجاهـــزة مبك مبصان

ـــدأ يف  ـــذي ب ـــاض ال ـــة الري ـــل برنامـــج أمان ـــم التجـــارب الســـابقة يف هـــذا املجـــال مث ـــد بتعمي ـــذي يفي ـــذا الرنامـــج ال له

ـــة الجـــودة  ـــة ملراقب ـــج الدولي ـــة اىل الرام ـــاض باإلضاف ـــة الري ـــج أمان ـــه برنام ـــا توصـــل إلي 1415هــــ. وباإلطـــاع عـــى م

ـــة  ـــات املتحـــدة األمريكي ـــا )QSRMC( والوالي ـــل بريطاني ـــدول املتقدمـــة مث ـــع الخرســـانة الجاهـــزة يف بعـــض ال يف مصان

ـــع الخرســـانة وتحســـني جـــودة  ـــر أداء مصان ـــة املقدســـة لتطوي ـــة العاصم ـــم إعـــداد برنامـــج خـــاص بأمان )NRMCA(، ت

الخرســـانة الجاهـــزة املنتجـــة مبـــا يتناســـب مـــع ظـــروف العمـــل وطبيعتـــه مبنطقـــة مكـــة املكرمـــة. وتعـــرض هـــذه الورقـــة 

أهـــداف هـــذا الرنامـــج وعنـــارصه ومخرجاتـــه ومعايـــر تصنيـــف مصانـــع الخرســـانة الجاهـــزة وأسســـها والتأثـــر 

ـــج إىل  ـــج الرنام ـــث تشـــر نتائ ـــة، حي ـــة املكرم ـــة الخرســـانة الجاهـــزة مبك ـــر صناع ـــك عـــى تطوي ـــال لذل اإليجـــايب الفع

ـــم  ـــع الخرســـانة الجاهـــزة وتعمي ـــق ضبـــط الجـــودة وضامنهـــا مبصان ـــة تطبي رضورة وجـــود نظـــام حكومـــي رســـمي ملراقب

ـــة. ـــة املناطـــق باململك ـــك عـــى كاف ذل

الكلـــامت املفتاحيـــة: ضبـــط الجـــودة وضامنهـــا، الخرســـانة الجاهـــزة، تصنيـــف مصانـــع الخرســـانة، املنشـــآت 

الخرســـانية، أمانـــة العاصمـــة املقدســـة.
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مقدمـــــــة:
ـــن أيضـــاً  ـــة فحســـب، ولك ـــة املكرم ـــس يف مك ـــاين لي ـــاء املب ـــتخدمة يف إنش ـــواد املس ـــم امل ـــن أه ـــانة م ـــر الخرس تعت

ـــة مبـــواد اإلنشـــاء  ـــا ورخـــص أســـعارها مقارن ـــة اىل دميومته ـــا باإلضاف ـــة له ـــواد الازم ـــر امل ـــامل لتوف يف معظـــم دول الع

ـــًة بأســـعار املـــواد اإلنشـــائية األخـــرى والصـــادر مـــن  األخـــرى ]1[، الجـــدول )1( يوضـــح ســـعر الخرســـانة الجاهـــزة مقارن

ـــى  ـــا ع ـــزة وخطـــورة تأثره ـــانة الجاه ـــة الخرس ـــام 2017. ونظـــراً ألهمي ـــعودية لع ـــة الس ـــة العربي ـــة اإلحصـــاء باململك هيئ

ـــى  ـــول ع ـــة للحص ـــة املطلوب ـــة والفيزيائي ـــواص امليكانيكي ـــا للخ ـــدود الدني ـــت الح ـــد وضع ـــاين فق ـــائية للمب ـــة اإلنش الحال

ـــانة  ـــات الخرس ـــادي مبواصف ـــن الع ـــي املواط ـــدم وع ـــى ع ـــامداً ع ـــة. واعت ـــدول املختلف ـــات ال ـــدة مبواصف ـــانة جي خرس

ـــود أي  ـــدم وج ـــص وع ـــاري متخص ـــديس إستش ـــب هن ـــا مكت ـــس لديه ـــي لي ـــة الت ـــاريع الخاص ـــاً باملش ـــدة وخصوص الجي

ـــة  ـــزة باملنافس ـــانة الجاه ـــض منتجـــي الخرس ـــوم بع ـــزة، يق ـــانة الجاه ـــاج الخرس ـــة جـــودة إنت ـــة رســـمية ملراقب ـــة رقابي جه

ـــات  ـــذ احتياط ـــدم أخ ـــودة أو ع ـــة الج ـــواد رديئ ـــتخدام م ـــق اس ـــن طري ـــج ع ـــودة املنت ـــاب ج ـــى حس ـــعار ع ـــلبية لألس الس

ـــاً. ـــني فني ـــر مؤهل ـــخاص غ ـــن أش ـــي م ـــاز فن ـــتخدام جه ـــارة أو اس ـــواء الح ـــانة باألج ـــاج الخرس إنت

الخرسانة الجاهزةالشهر
الحـديـد

)طن(
األخشــاب

)مرت مكعب)

176.7323142483.96أكتوبر

174.5723612474.12نوفمرب

177.2923612491.84ديسمرب

ـــية: )1(  ـــل رئيس ـــاث مراح ـــآت إىل ث ـــزة باملنش ـــانة الجاه ـــتخدام الخرس ـــل اس ـــيم مراح ـــن تقس ـــة ميك ـــورة عام بص

ـــكل  ـــب. ل ـــد الص ـــا بع ـــة م ـــاء، )3( ومرحل ـــع اإلنش ـــا مبوق ـــانة وصبه ـــل الخرس ـــة نق ـــانة، )2( ومرحل ـــاج الخرس ـــة إنت مرحل

ـــدة.  ـــات إنشـــائية جي ـــا للحصـــول عـــى منشـــأ مبواصف ـــي يجـــب تطبيقه ـــة الت ـــا الفني ـــن هـــذه املراحـــل رشوطه ـــة م مرحل

ـــات  ـــزة والجه ـــانة الجاه ـــي الخرس ـــمل منتج ـــث تش ـــاث حي ـــل الث ـــذه املراح ـــة به ـــات ذات العاق ـــرة الجه ـــراً لك ونظ

ـــودة  ـــة بج ـــم كبداي ـــة أن تهت ـــة املقدس ـــة العاصم ـــاوالت، رأت أمان ـــارية ورشكات املق ـــب االستش ـــاريع واملكات ـــة للمش املالك

ـــودة  ـــط الج ـــة ضب ـــمي ملراقب ـــام رس ـــق نظ ـــمل تطبي ـــاج لتش ـــة اإلنت ـــي مرحل ـــة األوىل وه ـــزة باملرحل ـــانة الجاه الخرس

ـــة. ـــة املكرم ـــزة مبك ـــانة الجاه ـــع الخرس ـــى مصان ـــا ع وضامنه

ـــا يف دول  ـــة إنتاجه ـــانة الجاهـــزة يف مرحل ـــط جـــودة الخرس ـــة ضب ـــة ملراقب ـــة عاملي ـــن وجـــود أنظم ـــم م عـــى الرغ

ـــذه  ـــارص ه ـــض عن ـــق بع ـــن تطبي ـــدة ]9[، ال ميك ـــة املتح ـــة ]5، 6، 7، 8[ واململك ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــل الوالي ـــة مث متقدم

ـــة  ـــات الازم ـــض املقوم ـــر بع ـــدم توف ـــايل لع ـــت الح ـــعودية يف الوق ـــة الس ـــة العربي ـــي – يف اململك ـــام ه ـــة - ك األنظم

ـــيد  ـــاين أكس ـــات ث ـــل انبعاث ـــة وتقلي ـــة التقليدي ـــادر الطاق ـــن مص ـــدالً ع ـــددة ب ـــة املتج ـــتخدامات الطاق ـــل اس ـــا مث لتطبيقه

ـــط الجـــودة  ـــة ضب ـــد وضـــع خصائـــص برنامـــج مراقب ـــة باململكـــة عن ـــاكل التنظيمي ـــم مراعـــاة توفـــر الهي ـــذا ت ـــون. ل الكرب

مبصانـــع الخرســـانة الجاهـــزة مبكـــة املكرمـــة، حيـــث يشـــتمل الرنامـــج عـــى تقييـــم مصانـــع الخرســـانة الجاهـــزة 

ـــي: ـــية ه ـــؤرشات رئيس ـــة م ـــم ثاث ـــا بتقيي ـــة وتصنيفه ـــة املقدس بالعاصم

مؤرش املصنع والتجهيزات األساسية.. 1

مؤرش املخترب وأنشطة ضبط الجودة الذاتية.. 2

مؤرش جودة اإلنتاج.. 3



 محمـد أحمـد محمـد الظريف وآخرون: تطبيق برنامج رسمي ملراقبة ضبط الجودة وضامنها وتأثريه عىل...

مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعامرة - املجلد التاسع – العدد الثاين – محرم 1440هـ – اكتوبر 2018م                                         51

ـــا  ـــف أوزانه ـــروط تختل ـــن ال ـــة م ـــا مجموع ـــود به ـــة بن ـــى مجموع ـــؤرشات ع ـــذه امل ـــن ه ـــؤرش م ـــوي كل م ويحت

مبـــا يتناســـب مـــع درجـــة تأثرهـــا يف جـــودة الخرســـانة املنتجـــه. وتعـــرض هـــذه الورقـــة البحثيـــة تفاصيـــل هـــذه 

ـــايئ. ـــج النه ـــة تطبيقهـــا يف تصنيـــف مصانـــع الخرســـانة الجاهـــزة وتطويـــر جـــودة املنت ـــدى فاعلي املـــؤرشات وم

أهداف وإسرتاتيجية التخطيط للربنامج:
عنـــد بدايـــة تطبيـــق برنامـــج مراقبـــة ضبـــط الجـــودة مبصانـــع الخرســـانة الجاهـــزة مبكـــة املكرمـــة يف رجـــب 

ـــل: ـــات مث ـــات والتحدي ـــن الصعوب ـــراً م ـــج كث ـــه الرنام 1436هــــ، واج

ـــوائية . 1 ـــة عش ـــة إىل انتشـــارها بطريق ـــة باإلضاف ـــة املكرم ـــع الخرســـانة الجاهـــزة مبك ـــع مصان ـــدم وجـــود حـــر ملواق ع

ـــة وخارجـــه. ـــراين للمدين داخـــل النطـــاق العم

عدم اكتامل التجهيزات األساسية لبعض مصانع إنتاج الخرسانة الجاهزة.. 2

عدم اكتامل الجهاز الفني املؤهل داخل بعض هذه املصانع.. 3

عدم وجود مختر للجودة ببعض هذه املصانع.. 4

املنافسة السلبية يف األسعار عى حساب جودة الخرسانة املنتجة.. 5

عدم االهتامم باحتياطات إنتاج الخرسانة يف األجواء الحارة ودرجة حرارة الخرسانة الطازجة.. 6

ضعـــف الوعـــي لـــدي املواطنـــني عـــن مواصفـــات الخرســـانة الجيـــدة وانتشـــار ثقافـــة عـــدد أكيـــاس اإلســـمنت . 7

)محتـــوى اإلســـمنت( وعـــدم االهتـــامم باملقاومـــة املميـــزة للخرســـانة )رتبـــة الخرســـانة(.

تــم التغلــب عــى هــذه الصعوبــات مــن خــال تحديــد أهــداف الرنامــج )شــكل 1( بشــكل يضمــن جــودة الخرســانة 

ــزات  ــن خــال إســتكامل التجهي ــة م ــات الفني ــروط واملواصف ــا لل ــة وضــامن مطابقته ــة املكرم الجاهــزة املنتجــة مبك

ــات  ــدة بيان ــداد قاع ــع، وإع ــل املصن ــودة داخ ــط الج ــامل ضب ــام بأع ــل للقي ــي املؤه ــاز الفن ــع والجه ــية باملصن األساس

ــني عــن  ــني املواطن ــر الوعــي ب ــع عــى أساســها، ون ــف املصن ــم تصني ــي يت ــر الت ــد األســس واملعاي ــع، وتحدي للمصان

املواصفــات الجيــدة للخرســانة الجاهــزة مــن خــال موقــع إلكــرتوين خــاص بأمتتــة إجــراءات ترخيــص مصانع الخرســانة 

وتصنيفهــا مبكــة املكرمــة وعمــل تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســتطيع مــن خالــه املواطــن العــادي أن يتفاعــل معــه ملعرفــة 

مــدى صحــة اختيــاره للمصنــع. ولتحقيــق تلــك األهــداف تــم وضــع اســرتاتيجية لتخطيــط الرنامــج )شــكل 2( بعقــد مــا 

يزيــد عــن 120 فعاليــة تشــمل ورش عمــل مصغــرة وعامــة واجتامعــات مــع أصحــاب املصالــح والجهــات ذات العاقــة 

بالرنامــج لتحديــد مســئوليات كل جهــة ومهامهــا )شــكل 3(  وتبــادل املعرفــة ونقلهــا مــع الرامــج الســابقة وتحديــد آليــة 

التنفيــذ ووضــع ذلــك يف إطــار عمــل مؤســي لضــامن اســتمرارية الرنامــج.

)شكل 1(: أهداف برنامج مراقبة ضبط الجودة وضامنها مبصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة.
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ويف األجـــزاء التاليـــة مـــن هـــذا البحـــث ســـيتم الرتكيـــز عـــى عـــرض االشـــرتاطات واملعايـــر الفنيـــة وآليـــة 

ـــة  ـــر صناع ـــى تطوي ـــك ع ـــر ذل ـــة وتأث ـــة املكرم ـــانة مبك ـــع الخرس ـــف مصان ـــها تصني ـــى أساس ـــم ع ـــي ت ـــا والت تطبيقه

الخرســـانة الجاهـــزة بالعاصمـــة املقدســـة.
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أسس ومعايري تصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة:
تم وضع أسس ومعاير وشرتاطات لتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة بالعاصمة املقدسة وتعميمها عى جميع مصانع 

الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة وإصدارها بشكل واضح ومفصل يف دليل التأهيل واالعتامد ملصانع الخرسانة الجاهزة ]2[ 

لتتوافق مع األنظمة والهياكل التنظيمية واالشرتاطات الفنية املتاحة يف اململكة بعد االطاع عى االشرتاطات واملعاير الفنية 

إلقامة مصانع بيع الخرسانة الجاهزة الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 1421هـ ]3[، ودراسة التجارب األخرى 

للمواصفات  السعودية  والهيئة  السعودية بجدة  وأرامكو  املنورة  املدينة  وأمانة   ]4[ الرياض  أمانة مدينة  ومن ضمنها تجربة 

واملقاييس والجودة لتايف السلبيات واالنطاق من حيث انتهى اآلخرون، واإلطاع عى أنظمة مراقبة الجودة يف مصانع 

الخرسانة الجاهزة يف بعض الدول املتقدمة مثل النظام الريطاين لجودة الخرسانة الجاهزة ]9[ وبرنامج الجمعية الوطنية 

األمريكية ملنتجي الخرسانة الجاهزة ]5، 6، 7، 8[. تتفق هذه األنظمة والرامج يف اإلطار العام لضبط الجودة وضامنها ولكنها 

تتفاوت يف درجة تطبيق بعض التفاصيل الفنية من دولة إىل أخرى حسب ما يتوفر من هياكل وهيئات تنظيمية يف هذه الدول.

ولضامن نجاح عملية التصنيف وليك تكون ذات مصداقية، فابد أن تبنى عملية التصنيف عى أسس ومعاير واضحة 

املؤهل ومتابعة املصنع لجودة  الفني  للمصنع واملختر، والجهاز  التجهيزات األساسية  بتوفر  التزام املصنع  ومحددة تعكس 

الخرسانة املنتجة من خال أنشطة ضبط الجودة الذاتية داخل املصنع، بحيث تتم عملية التصنيف بتقييم ثاث مؤرشات هي:

1. مؤرش املصنع والتجهيزات األساسية: ويتم تقييمه ثاث مرات يف العام مبعدل مرة كل أربعة أشهر.

2. مؤرش املختر وأنشطة ضبط الجودة الذاتية: ويتم تقييمه ثاث مرات يف العام مبعدل مرة كل أربعة أشهر.

3. مؤرش جودة اإلنتاج: ويتم تقييمه بعمل 24 زيارة عشوائية يف العام مبعدل زيارتني لكل شهر.    

لكل مؤرش من هذه املؤرشات مجموعة من البنود. ويشتمل كل بند عى مجموعة رشوط ولكل رشط درجة محددة 

تعتمد عى مدى تأثر هذا الرط عى جودة املنتج النهايئ. وهذه الدرجات معلنة للمصانع من خال دليل التأهيل واالعتامد 

ملصانع الخرسانة الجاهزة ]2[ بحيث يستطيع كل مصنع تقييم نفسه، مام يعطي عملية التصنيف قدراً كبراً من الوضوح 

والشفافية. الشكل 4 يعرض املؤرشات والروط القائم عليها التقييم والتصنيف ملصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة.

)شكل 4(: معايري تصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة وأسسها.  
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آلية تطبيق معايري التصنيف وأسسه:
تم تخصيص فريقي عمل،  املكرمة وأسسه بطريقة عادلة،  الجاهزة مبكة  الخرسانة  لتطبيق معاير تصنيف مصانع 

يتكون كل فريق من مهندس مواد متخصص ومؤهل فنياً الختبارات الخرسانة امليدانية ومعتمد من املعهد األمرييك للخرسانة 

)ACI( وعامل مدرب فنياً إلعداد عينات الخرسانة. يقوم كل فريق بعمل زيارتني عشوائيتني شهرياً من دون ترتيب مسبق 

الخرسانة  املصنع وعمل مكعبات  الطازجة والهبوط مبوقع  الخرسانة  كٍل من درجة حرارة  اختبار  الخرسانة، ويتم  ملصنع 

الختبار مقاومة الضغط مبختر املواد بأمانة العاصمة املقدسة، حيث يتم عمل ترميز للعينة بطريقة فنية لضامن رسية نتائج 

االختبار ومصداقيته، ويتم توثيق كل زيارة بالصور محدداً عليها تاريخ االختبار ووقته.

املصنع  مؤرش  من  كٍل  لتقييم  املصنع  مع  مسبق  برتتيب  أشهر  أربعة  كل  مرة  املصنع  بزيارة  العمل  فريق  يقوم  كام 

والتجهيزات األساسية ومؤرش املختر وأنشطة ضبط الجودة الذاتية من خال قامئة تدقيق )قامئة مراجعة( ]2[ معدة مسبقاً 

ومعلنة للمصانع. ويف نهاية كل عام يتم تقييم املؤرشات الثاثة وإصدار تصنيف للمصنع باإلضافة إىل إعداد تقرير سنوي 

مفصل بدرجات املصنع وتصنيفه ونقاط الضعف بكل مؤرش )ملحق 1(. 

ويتــم تصنيــف مصانــع الخرســانة يف مكــة املكرمــة ســنوياً إىل ثــاث فئــات: فئــة )أ( للمصانــع ذات األداء املمتــاز 

ــكل  ــا ل ــول، الجــدول 2 يحــدد النســب الدني ــع ذات األداء املقب ــة )ج( للمصان ــد وفئ ــع ذات األداء الجي ــة )ب( للمصان وفئ

مــؤرش والتــي يجــب أن يحققهــا املصنــع يف كل فئــة.
فئة )ج(فئة )ب(فئة )أ(املؤرش / الفئة

%50%65%80املصنع والتجهيزات األساسية

%50%65%80املخترب وأنشطة ضبط الجودة الذاتية

%60%70%85جودة اإلنتاج

)جدول 2(: النسب الدنيا للمؤرشات بكل فئة تصنيف.

ـــة التصنيـــف وتحفيـــز املصانـــع عـــى تطويـــر أدائهـــا  حيـــث يتـــم تحديـــث قامئـــة التصنيـــف ســـنوياً. والســـتمرار عملي

تـــم وضـــع عوامـــل محفـــزة للمصانـــع مثـــل الربـــط بـــني إصـــدار تراخيـــص البنـــاء والتعاقـــد مـــع مصانـــع مصنفـــة 

باإلضافـــة إىل اشـــرتاط التعاقـــد مـــع مصانـــع ذات تصنيـــف معـــني يتناســـب مـــع حجـــم كل مـــروع وتكلفتـــه لـــيك 

ـــردود  ـــه م ـــون ل ـــام يك ـــع م ـــك املصان ـــتوى أداء تل ـــاء مبس ـــايل االرتق ـــع وبالت ـــني املصان ـــة ب ـــة اإليجابي ـــتمر املنافس تس

ـــع  ـــزام املصان ـــدى الت ـــف م ـــيعكس التصني ـــث س ـــة، حي ـــة املقدس ـــزة بالعاصم ـــانة الجاه ـــة الخرس ـــى صناع ـــايب ع إيج

ـــك. ـــامن ذل ـــر لض ـــع واملخت ـــة للمصن ـــزات الازم ـــر التجهي ـــة وتوف ـــانة املنتج ـــودة الخرس ـــل بج ـــام كام ـــال ع خ

تقييم مؤرش املصنع والتجهيزات األساسية:
يتـم تقييـم هـذا املـؤرش ليعـر عن مدى التـزام املصنع بتحقيـق متطلبات البنـود املوضحة بالجدول 3 حيـث تم توزيع 

الدرجـات بـني البنـود املختلفـة اعتـامداً عى مدى تأثـر رشوط هذا البنـد )ملحق 1( عى جـودة املنتج النهايئ.

10% التنظيم االداري والتأهيل الفني

12.5% تنظيم املوقع واالحتياطات البيئية

12.5% تخزين املواد ومناولتها

25% محطات الخلط 

10% شاحنات خلط الخرسانة ونقلها

10% احتياطات إنتاج الخرسانة يف الجو الحار

10% نظام طلب الخرسانة وتوريدها )الفوترة(

10% متطلبات الصحة والسالمة

)جدول 3(: البنود الخاصة مبؤرش املصنع والتجهيزات األساسية.
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تقييم مؤرش املخترب وأنشطة ضبط الجودة الذاتية:
يتــم تقييــم هــذا املــؤرش ليعــر عــن مــدى التــزام املصنــع بتجهيــز مختــر داخــل املصنــع يكــون مؤهــاً لعمــل أنشــطة 

ضبــط الجــودة املوضحــة بالجــدول )4(، حيــث تــم توزيــع الدرجــات بــني البنــود املختلفــة اعتــامداً عــى مدى تأثــر رشوط 

هــذا البنــد عــى جــودة املنتــج النهــايئ.

30% أ- مخترب الجودة والتجهيزات الخاصة به

6% مختر الجودة

6% الجهاز الفني

9% االجهزة واالدوات )التجهيزات(

9% متطلبات اختبار مقاومة الضغط

70% ب- أنشطة ضبط الجودة الذاتية

21% إختبارات املواد )الركام، االسمنت، ماء الخلط، ...(

17.5% إختبارات الخرسانة وطريقة معالجة العينات واختبارها

14% التوثيق وسجات املختر والتقارير

17.5%
تقديم تقرير كل )4( أشهر يحتوى عى نتائج اختبارات املواد )اإلسمنت – الركام – ماء الخلط( صادر من أحد املخترات 

الخاصة املعتمدة لدى األمانة

)جدول 4(: البنود الخاصة مبؤرش املخترب وأنشطة ضبط الجودة الذاتية.

تقييم مؤرش جودة اإلنتاج:
يتـــم تقييـــم هـــذا املـــؤرش بتقييـــم نتائـــج اإلختبـــارات املوضحـــة يف الجـــدول 5 طبقـــاً للمواصفـــات باملعيـــار 

الســـعودي ]SPC304( ]10( واملواصفـــات األمريكيـــة  ]12 ،11[ )ACI 214R-02 & ASTM & ACI 318-14(؛ حيـــث 

ـــانة  ـــواص الخرس ـــم خ ـــا معظ ـــط به ـــي ترتب ـــانة والت ـــم للخرس ـــة األه ـــا الخاصي ـــط باعتباره ـــة الضغ ـــار مقاوم ـــم اختي ت

ـــار درجـــة  ـــة الخلطـــة الخرســـانية للتشـــغيل والصـــب واختب ـــدى قابلي ـــاس م ـــوط لقي ـــار الهب ـــة إىل اختب األخـــرى، باإلضاف

ـــاج  ـــم تحـــدي مســـتوى التحكـــم يف اإلنت الحـــرارة لتأثـــر زيادتهـــا الضـــار عـــى انكـــامش الخرســـانة ودميومتهـــا، كـــام يت

.)ACI 214R-02( ]11[ ـــيك ـــار األمري ـــاً للمعي طبق

40% )Compressive strength test – BS1881( مقاومة الضغط للخرسانة

25% )ASTM C1064( التحكم يف درجة حرارة الخلطة الخرسانية

25%  )Slump Test – ASTM C143( قابلية التشغيل للخلطة الخرسانية

10% )ACI 214R-02( مستوى التحكم يف اإلنتاج

أوالً: تقييم مقاومة الضغط للخرسانة
الخرسانة  خواص  عى  مبارشة  بصورة  تؤثر  التي  خواصها  من  األهم  الخاصية  للخرسانة  الضغط  مقاومة  تعتر 

امليكانيكية األخرى، كام تؤثر بشكل غر مبارش عى بعض الخواص الفيزيائية األخرى مثل دميومة الخرسانة ومقاومتها 

للظروف البيئية مع الزمن. ولذلك تم تخصيص %40 من درجة تقييم مؤرش جودة اإلنتاج لها، كام تم إلزام املصنع بكتابة 

رتبة الخرسانة ونوع العنر بفاتورة التوريد حيث كانت معظم املصانع تكتفي بكتابة محتوى اإلسمنت فقط وعدم االهتامم 

بتحقيق املقاومة املميزة للخرسانة. وطبقاً للمعيار األمرييك )ACI 214R-02( ]11[ تعتر مقاومة ضغط الخرسانة مقبولة إذا 

حققت املقاومة املتوسطة املطلوبة للعينات )‘fcr( املعادالت التالية:
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ـــار  ـــات املعي ـــع متطلب ـــادالت م ـــذه املع ـــق ه ـــاً. وتتواف ـــد 28 يوم ـــانة بع ـــزة للخرس ـــة املمي ـــل املقاوم ـــث )‘fc( متث حي

ـــي  ـــات املعالجـــة باملعمـــل والت ـــات املعالجـــة باملوقـــع. أمـــا بالنســـبة للعين الســـعودي للجـــودة ]SPC304 - 2007( ]10( للعين

ـــج  ـــات وتعال ـــذ العين ـــث تؤخ ـــة، حي ـــة املكرم ـــزة مبك ـــانة الجاه ـــع الخرس ـــن مصان ـــوذة م ـــات املأخ ـــة العين ـــع حال ـــق م تتف

ـــق  ـــة أن يتحق ـــول العين ـــار الســـعودي ]SPC304 - 2007( ]10( لقب ـــة، فيشـــرتط املعي ـــم دقيق ـــر تحـــت ظـــروف تحك وتخت

ـــان: الرطـــان التالي

.)fc‘( عن املقاومة املميزة للخرسانة )fm‘(  1. أن ال يقل املتوسط الحسايب لنتائج مقاومة الضغط

.)fc‘(بأكر من 3.5 ميجاباسكال عن املقاومة املميزة للخرسانة )f i‘( 2. أن ال تقل مقاومة العينة الفردية

حيث يعتر املصنع قد حقق مقاومة الضغط املميزة للخرسانة )رتبة الخرسانة( املنتجة إذا تحقق كا الرطني السابقني.

ثانياً: تقييم درجة حرارة الخرسانة الطازجة باملصنع:
ـــل  ـــة وتقلي ـــانة الطازج ـــرارة الخرس ـــة ح ـــم بدرج ـــب التحك ـــعودي ]SPC304 - 2007( ]10( يج ـــار الس ـــاً للمعي طبق

كميـــة التبخـــر، حيـــث يؤثـــر ارتفـــاع درجـــة حـــرارة الخرســـانة الطازجـــة بصـــورة ســـلبية عـــى مقاومـــة الخرســـانة 

ـــد  ـــد درجـــة حـــرارة الخرســـانة الطازجـــة عن ـــأن ال تزي ـــار ب ـــويص املعي ـــك ي ـــة الخرســـانة. لذل ـــدن ودميوم واالنكـــامش الل

ـــع  ـــة يف موق ـــانة الطازج ـــرارة الخرس ـــة ح ـــد درج ـــه أن ال تزي ـــب علي ـــام يرتت ـــة م ـــة مئوي ـــن 35 درج ـــب ع ـــت الص وق

ـــاج الخرســـانة باألجـــواء الحـــارة  ـــة. كـــام تـــويص  املعايـــر املختلفـــة بإتخـــاذ احتياطـــات إلنت ـــع عـــن 32 درجـــة مئوي املصن

والتـــي مـــن شـــأنها أن تتحكـــم بدرجـــة حـــرارة الخرســـانة الطازجـــة، مثـــل اســـتخدام ميـــاه بـــاردة أو الثلـــج، مـــام 

ـــود  ـــدم وج ـــراً لع ـــج. ونظ ـــاج الثل ـــدات إنت ـــاه ووح ـــردات املي ـــل م ـــع مث ـــزات باملصن ـــض التجهي ـــود بع ـــه وج ـــب علي يرتت

ـــض  ـــن بع ـــاً م ـــه اعرتاض ـــج يف بدايت ـــه الرنام ـــد واج ـــا، فق ـــاع تكلفته ـــع وارتف ـــض املصان ـــزات يف بع ـــذه التجهي ـــل ه مث

ـــع  ـــة مـــع أصحـــاب هـــذه املصان ـــل مكثف ـــد ورش عم ـــك بعق ـــب عـــى ذل ـــم التغل ـــد ت ـــد. وق ـــذ هـــذا البن ـــع عـــى تنفي املصان

ـــى  ـــلبي ع ـــا الس ـــر ارتفاعه ـــة وتأث ـــانة الطازج ـــرارة الخرس ـــة ح ـــم بدرج ـــة التحك ـــح أهمي ـــا لتوضي ـــودة به ـــريف الج وم

ـــة  ـــم بدرج ـــة للتحك ـــة املكرم ـــانة مبك ـــع الخرس ـــزات مصان ـــر تجهي ـــكل 5 تطوي ـــح الش ـــرى. يوض ـــانة األخ ـــواص الخرس خ

ـــة. ـــانة املنتج ـــرارة الخرس ح

شكل )5(: تطوير تجهيزات مصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة لتحقيق بعض احتياطات إنتاج الخرسانة بالجو الحار.
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ثالثاً: تقييم قابلية الخرسانة الطازجة للتشغيل:
 )SPC304 - 2007( ]10[ ـــود الســـعودي ـــال يشـــرتط الك ـــب بشـــكل فع ـــا يف القوال لضـــامن صـــب الخرســـانة ودمكه

ـــم يف  ـــن 75 م ـــوط )Slump Test – ASTM C143( ع ـــار الهب ـــن اختب ـــج م ـــانة النات ـــوط الخرس ـــدار هب ـــل مق أن ال يق

ـــزة أن ال  ـــانة الجاه ـــع الخرس ـــودة مبصان ـــط الج ـــة لضب ـــة املقدس ـــة العاصم ـــج أمان ـــرتط برنام ـــك يش ـــب. لذل ـــت الص وق

ـــل  ـــازم لنق ـــت ال ـــرور الوق ـــع م ـــوط م ـــدار الهب ـــل مق ـــث يق ـــع، حي ـــع املصن ـــم مبوق ـــن 125 م ـــوط ع ـــدار الهب ـــل مق يق

ـــع.   ـــع إىل املوق ـــن املصن ـــانة م الخرس

رابعاً: تقييم مستوى التحكم يف اإلنتاج:
يتـــم تقييـــم مســـتوى التحكـــم يف اإلنتـــاج طبقـــاً للمعيـــار األمريـــيك  ]ACI 214R - 02( ]11( بحســـاب نســـبة 

معامـــل التشـــتت )V( كـــام يف املعادلـــة )3( لعينـــات كل رتبـــة مـــن الخرســـانة املنتجـــة ومقارنتهـــا بحـــدود معامـــل 

التشـــتت املوضحـــة بالجـــدول )6(.

                   V = )S / fm ( * 100            )3(  

حيـث ) fm( متثـل املقاومـة املتوسـطة لعينات الخرسـانة املختـرة بعد 28 يوماً، ومتثـل )S( االنحراف املعيـاري لنتائج 

اختبـار مقاومـة الضغط بعـد 28 يوماً طبقـاً للمعادلة )4(.

)4(                          

حيث )n( إجاميل عدد العينات، ) fi (  نتيجة مقاومة الضغط لكل عينة مخترة بعد 28 يوماً من تاريخ الصب.

مستوى التحكمنسبة معامل التشتت لكل رتبة، %

ممتازأقل من 3

جيد جدا3 اىل 4

جيد4 اىل 5

مقبول5 اىل 6

ضعيفأكر من 6

جدول )6(: مستويات التحكم لكل رتبة من الخرسانة طبقا لنسبة معامل التشتت ]11[.

ـــة  ـــة الخرســـانة ]ACI 214R - 02( ]11( يوجـــد ثاث ـــار مقاوم ـــج اختب ـــم نتائ ـــيك لتقيي ـــد األمري ـــر املعه ـــاً لتقري طبق

منحنيـــات ميكـــن مـــن خالهـــا تحديـــد اتجـــاه التحكـــم بجـــودة اإلنتـــاج وهـــي: منحنـــى التحكـــم بالجـــودة لنتائـــج 

االختبـــارات الفرديـــة )Individual test QC chart(، ومنحنـــى التحكـــم بالجـــودة للمتوســـط املتحـــرك لثـــاث قيـــم 

CU-( ـــط ـــة الضغ ـــي ملقاوم ـــوع الرتاكم ـــودة للمجم ـــم بالج ـــى التحك )Moving average of three QC chart(، ومنحن

ــج  ــر يف نتائـ ــدوث تغيـ ــراً بحـ ــا تأثـ ــى األول أقلهـ ــث أن املنحنـ SUM QC chart for compressive strength(، حيـ

ـــة  ـــية عالي ـــه حساس ـــث أن ل ـــاج حي ـــودة اإلنت ـــم بج ـــتوى التحك ـــن مس ـــراً ع ـــا تعب ـــر أكره ـــى األخ ـــارات واملنح االختب

ـــر  ـــه بالتقري ـــاج وإرفاق ـــودة اإلنت ـــع بج ـــم كل مصن ـــاه تحك ـــد اتج ـــم تحدي ـــك ت ـــارات ]11[. لذل ـــج االختب ـــر يف نتائ للتغ

 CUSUM( ـــط ـــة الضغ ـــي ملقاوم ـــوع الرتاكم ـــم بالجـــودة للمجم ـــى التحك ـــع )ملحـــق 1( باســـتخدام منحن الســـنوي للمصن

.)QC chart for compressive strength
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ــر  ــع الخرســانة عــىل تطوي تأثــري تطبيــق نظــام مراقبــة ضبــط وتأكيــد الجــودة مبصان

ــة. صناعــة الخرســانة مبكــة املكرم
تأثري تطبيق نظام مراقبة ضبط الجودة عىل تطوير التجهيزات األساسية باملصانع	 

تم إجراء متابعة مستمرة لتقييم مؤرش التجهيزات األساسية مبصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة من خال القيام 

بزيارة مرتبة مسبقاً للمصنع كل أربعة أشهر وإفادة املصنع بنقاط القوة والضعف عند كل زيارة للعمل عى تحسني نقاط 

الضعف. ساهمت تلك املتابعة بشكل فعال يف تطوير التجهيزات األساسية مبصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة كام هو 

موضح بالشكل 6، حيث زاد عدد املصانع الحاصلة عى تصنيف فئة )أ( بهذا املؤرش بنسبة 50% بينام قابل ذلك نقص بعدد 

املصانع ذات التصنيف فئة )ب( و فئة )ج(. أما املصانع غر املصنفة فقد تحسنت تجهيزاتها األساسية مبا يحقق 80% أو أكر 

من متطلبات ورشوط مؤرش املصنع والتجهيزات األساسية.

)شكل 6(: تطوير مؤرش التجهيزات األساسية ملصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة.

الشكل )7( يوضح مدى التطوير ببعض بنود مؤرش املصنع والتجهيزات األساسية ورشوطها والتي ترتب عليها 

بصورة عامة تطوير املؤرش خالل عامي 1437هـ و 1438هـ مبصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة.

                         التنظيم اإلداري والتأهيل الفني            تخزين ومنولة املواد )األسمنت والركام(

         تخزين ومنولة املواد )ماء الخلط واإلضافات(         متطلبات الصحة والسامة

)شكل 7(: تطوير بعض بنود مؤرش املصنع والتجهيزات األساسية ورشوطها.
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تأثري تطبيق نظام مراقبة ضبط الجودة عىل تطوير أنشطة ضبط الجودة باملصانع
تحســـن أداء مصانـــع الخرســـانة الجاهـــزة مبكـــة املكرمـــة خـــال عامـــي 1437هــــ و 1438هــــ مبـــؤرش املختـــر 

ـــة  ـــع ذات الفئ ـــع كـــام هـــو مبـــني يف الشـــكل 8، حيـــث ارتفـــع عـــدد املصان ـــة داخـــل املصن وأنشـــطة ضبـــط الجـــودة الذاتي

ـــع  ـــدد املصان ـــص يف ع ـــك نق ـــل ذل ـــبة 50% وقاب ـــة )ج( بنس ـــع ذات الفئ ـــبة املصان ـــنت نس ـــام تحس ـــدل 13.6% بين )أ( مبع

ذات الفئـــة )ب( وغـــر املصنفـــة. وجـــاءت هـــذه النتيجـــة مرتتبـــة عـــى تطويـــر املصانـــع لبعـــض البنـــود والـــروط 

ـــكل )9(. ـــة يف الش ـــة املوضح ـــودة الذاتي ـــط الج ـــطة ضب ـــر وأنش ـــؤرش املخت مل

)شكل 8(: تطوير مؤرش املخترب وأنشطة ضبط الجودة الذاتية مبصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة.
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                                       مختر الجودة                  الجهاز الفني

                            متطلبات اختبار مقاومة الضغط                          اختبارات الركام

                                  اختبارات ماء الخلط                                      اختبارات الخرسانة وطريقة املعالجة واختبار املكعبات

)شكل 9(: تطوير بعض البنود والرشوط ملؤرش املخترب وأنشطة ضبط الجودة الذاتية.

تأثير تطبيق نظام مراقبة ضبط الجودة وضمانها على جودة اإلنتاج:
كان لتطبيـق نظـام مراقبـة ضبـط الجـودة وضامنهـا عىل مصانـع الخرسـانة الجاهزة مبكـة املكرمة خـالل عامي 1437هــ و1438هـ 

تأثـري فعـال ومبـارش عـىل تحسـني جودة إنتاج الخرسـانة مبكـة املكرمة، حيث ارتفع عـدد املصانع ذات الفئـة )أ( بهذا املؤرش بنسـبة %117 

بينـام إرتفعـت هـذه النسـبة مبقـدار 33.3% للمصانـع ذات الفئـة )ب(  )شـكل 10(، وترتـب عـىل ذلـك نقص بعـدد املصانـع ذات الفئة )ج( 

وغـري املصنفـة واملصانـع قيـد التصنيـف التي أنشـئت حديثـاً أو التي ليس بهـا إنتـاج كاٍف لتقييم جـودة منتجها.

)شكل 10(: تطوير مؤرش جودة اإلنتاج مبصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة.



محمـد أحمـد محمـد الظريف وآخرون: تطبيق برنامج رسمي ملراقبة ضبط الجودة وضامنها وتأثريه عىل...

 62                                         مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعامرة - املجلد التاسع – العدد الثاين– محرم 1440هـ – اكتوبر 2018م. 

                                   

تأثري تطبيق نظام مراقبة ضبط الجودة وضامنها عىل تطوير التصنيف السنوي للمصانع
ـــة  ـــزة مبك ـــانة الجاه ـــع الخرس ـــنوي ملصان ـــف الس ـــن التصني ـــد تحس ـــابقة، فق ـــة الس ـــؤرشات الثاث ـــر امل ـــة تطوي نتيج

ـــع ذات  ـــدار 100% واملصان ـــة )أ( مبق ـــع ذات الفئ ـــدد املصان ـــع ع ـــث ارتف ـــكل 11، حي ـــح يف الش ـــو موض ـــام ه ـــة ك املكرم

ـــة  ـــر املصنف ـــة )ج( وغ ـــع ذات الفئ ـــبة 20% و 50% و 18% للمصان ـــاض بنس ـــه انخف ـــب علي ـــدار 43% وترت ـــة )ب( مبق الفئ

ـــوايل.  ـــى الت ـــف ع ـــد التصني وقي

)شكل 11(: تطوير التصنيف السنوي ملصانع الخرسانة الجاهزة مبكة املكرمة.

الخالصة والتوصيات:
مـــن خـــال دراســـة نتائـــج تطبيـــق الرنامـــج الرســـمي ألمانـــة العاصمـــة املقدســـة ملراقبـــة ضبـــط الجـــودة 

ــة: ــتنتج النقـــاط التاليـ ــة، نسـ ــة املكرمـ ــانة الجاهـــزة مبكـ ــع الخرسـ ــا مبصانـ وضامنهـ

ـــع  ـــط الجـــودة مبصان ـــة ضب ـــج نظامـــي ملراقب ـــة لوجـــود برنام ـــة واألهمي ـــج الفاعلي ـــة للرنام ـــج األولي ـــت النتائ - أثبت

ـــاً  ـــره إقليمي ـــة ون ـــدن اململك ـــع م ـــى جمي ـــاً ع ـــتقبل محلي ـــام يف املس ـــذا النظ ـــم ه ـــزة ورضورة تعمي ـــانة الجاه الخرس

ـــام. ـــذا النظ ـــل ه ـــا مث ـــس لديه ـــي لي ـــة الت ـــدول العربي ـــع ال بجمي

- تطويــر األداء العــام ملصانــع الخرســانة الجاهــزة مبكــة املكرمــة مــن خــال تطويــر املصانــع ال لجــودة منتجهــا 

النهــايئ مــن الخرســانة الجاهــزة فحســب، بــل أيضــاً مــن خــال تحســني التجهيــزات األساســية وتحســني أداء مختــر 

الجــودة وأنشــطة ضبــط الجــودة الذاتيــة بهــا.

- رضورة املتابعــة وعقــد ورش العمــل العامــة لتوعيــة املواطنــني مبواصفــات الخرســانة الجيــدة وعقــد ورش عمــل 

خاصــة مــع مســئويل الجــودة باملصانــع للوقــوف عــى املشــاكل الفنيــة التــي تؤثــر ســلباً عــى جــودة الخرســانة املنتجــة 

ومناقشــة تحديــث املواصفــات الفنيــة باملعايــر املختلفــة وتأثــر ذلــك عــى تحســني خــواص الخرســانة.

ــني  ــة إىل تحس ــة املكرم ــزة مبك ــانة الجاه ــع الخرس ــودة مبصان ــط الج ــة ضب ــمي ملراقب ــج رس ــود برنام - أدى وج

ــوايل  ــى الت ــة )ب( ع ــة )أ( والفئ ــع ذات الفئ ــبة 100% و 43% للمصان ــي 1437هـــ  و 1438هـــ بنس ــال عام ــا خ تصنيفه

ــوايل. ــى الت ــبة 50% و 18% ع ــف بنس ــد التصني ــة وقي ــر املصنف ــع غ ــدد املصان ــاض ع وانخف

ــط  ــال رب ــن خ ــا م ــتوى تصنيفه ــاء مبس ــر واالرتق ــتمرارية التطوي ــامن اس ــع لض ــز للمصان ــود حاف - رضورة وج

رخــص البنــاء باشــرتاط التعاقــد مــع أحــد املصانــع املصنفــة قبــل منــح الرخصــة، واشــرتاط التعاقــد مــع مصانــع ذات 

تصنيــف مرتفــع يف حــال ارتفــاع تكلفــة املــروع عــن حــد معــني.

- مــن خــال التعامــل مــع األطــراف ذات العاقــة أثنــاء تطبيــق الرنامــج، يتضــح رضورة ربــط التصنيــف بوجــود 

ترخيــص رســمي للمصنــع مــن البلديــة التابــع لهــا حتــى يقــع املصنــع تحــت املظلــة النظاميــة لألمانــة ومــن ثــم إمكانيــة 
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تطبيــق الئحــة الغرامــات والجــزاءات يف حــال عــدم التــزام املصنــع، وقــد تصــل إىل إغــاق املصانــع غــر املصنفــة يف 

املســتقبل لضــامن مســتوى مرتفــع لجــودة الخرســانة املنتجــة مبكــة املكرمــة.

- رضورة اتســاع مظلــة الرنامــج يف املســتقبل ملراقبــة تطبيــق ضبط الجــودة ال يف مصانع الخرســانة الجاهزة فحســب، 

ولكــن أيضــاً تشــمل رشكات املقــاوالت واملكاتــب االستشــارية بهــدف ضامن جودة املنشــآت الخرســانية مبكــة املكرمة.

والســتمرار تطويــر الرنامــج وليكــون عمــاً مؤسســياً، تــم التنســيق إلطــاق برنامــج إلكــرتوين يتكــون مــن قاعــدة 

بيانــات كاملــة للمصانــع وموقــع إلكــرتوين وتطبيــق للهواتــف الذكيــة ألمتتــة جميــع إجــراءات الرتخيــص والتصنيــف ونــر 

الوعــي بــني املواطنــني عــن مواصفــات الخرســانة الجيــدة ومســاعدتهم يف اختيــار املصنــع املناســب للتعاقــد معــه.

شكر وتقدير  
يتقــدم املؤلفــون بالشــكر الجزيــل ألمانــة العاصمــة املقدســة ممثلــة يف معــايل أمــني مكــة املكرمــة وســعادة وكيل األمــني للمشــاريع والتعمر وســعادة 

مديــر عــام الطــرق وســعادة مديــر إدارة مختــر املــواد، عــى اهتاممهــم وحرصهــم الكبــر عــى إنجــاح برنامــج تطبيــق مراقبــة ضبــط الجــودة وضامنهــا 

عــى مصانــع الخرســانة الجاهــزة مبكــة املكرمــة والــذي تقــوم األمانــة بتنفيــذه بالتعــاون مــع املكتــب االستشــاري - مكتــب املهنــدس زيك الجوهرجــي 
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Application of Quality Control/Assurance System and 
its effect on the Improvement of Ready-mixed Concrete 

Industry in Makkah

Abstract
Makkah Al-Mukarramah is the holiest city for Muslims in the world, where more 

than 15 million Muslims travel to it annually to perform Hajj and Umrah. Makkah is also 
witnessing an annual development in the infrastructure and public facilities, in particular 
those of the holy places to ensure the comfort of its visitors, resulting in an annual increase 
in the quantities of ready-mixed concrete produced from Ready-mixed Concrete (RMC) 
plants in Makkah. In the past years, many problems of concrete structures have been mon-
itored, especially during the construction period, some of which were due to defects in the 
design and implementation of structural elements, while others were due to poor quality 
of concrete, as a result of the absence of an official quality control scheme, especially for 
private projects not supervised by a consultant office.

Therefore, the Municipality of the Holy Capital in 1436H launched an official scheme 
supported by the Minister of Municipal and Rural Affairs in the Kingdom to control and 
ensure the quality schemes in RMC plants in Makkah. By inspecting the local quality 
schemes in Riyadh, in addition to the international quality control programs in some de-
veloped countries such as Britain (QSRMC) and the United States of America (NRMCA), 
a special program is launched in accordance with the conditions and nature of work in 
Makkah region to develop the performance of RMC plants and improve the quality of 
produced RMC. This paper presents the objectives of this program: its outputs, and the cri-
teria for classification of RMC plants. This quality scheme has a significant positive effect 
on developing the RMC industry in Makkah and has great potentials if dispersed over all 
regions of the Kingdom.




