
 (01-36نموذج )                                                    

 
 قياس جودة المشروع 

 
 ...................................................................................................مشــروع :اسم ال

 

 القياس الدرجة بنود قياس جودة المنتج م

1 
 –نتائج الفحص الفنى من قبل العميل )لألعمال الشكل النهائي 

...  االلتزم بالبرنامج الزمنى –تلقى شكاوى خاصة بالمشروع 
 (الخ

52 

 

 52 لخفض إعادة األعمالتقليل معدل األخطاء مدى  5
 

 52 مطابقة األعمال للشروط والمواصفات واألكواد 3
 

 52 مالحظات العميل سرعة الرد على  4
 

 111 إجمالي قياس جودة المشروع
 

 

 

 مدير القسم المختص  

 ســم:الا  

 التوقيع:  

 التاريخ:  

 



 

 

 1-0       م المراجعة:ـــرق 10/01/1102   خ اإلصدار:ـتاري

 

 تاريخ المراجعة:

 
 
0/5 
 

 

 المعلومات الموثقةختم ضبط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

  تقييم األداء

  (QL-OP-36)رقم  أسلوب

 ISO 9001:2015طبقا لمتطلبات المواصفة العالمية 

 

 اعتماد مراجعة إعداد

 عمر أحمدم/  االســـم:

 الوظيفة: مدير ضمان الجودة

 التوقيـع:

 أحمد عمراالســـم: م/ 

ة دارة الفيياإلالوظيفة: مدير 
 والهيدسية

 وقيـع:الت

 فضل الفضلم/  االســـم:

 مدير عام الشركةالوظيفة: 
 التوقيـع:

 

 

 

 

 

 

 

 الجودة ضمان ، وعيد الحاجة ليسخها يتم طلبها من مديرالوثيقة هغير مسموح بتصوير هذ            
 

 الجودة ضمان

 ذجويم 0+ 5           الصفحات عدد 
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 (QL–OP–36) تقييم األداء سلوبأ

 ات الموثقةالمعلومختم ضبط 

 :من إصدار هذا اإلجراء الغرض -0

بيانات الناتجة من القياس للتأكد من هو استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل الالغرض من هذا األسلوب 

مطابقة نظام الجودة وتطابق المنتج ومن ثم التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة باتخاذ القرارات 

 .المناسبة في التوقيت المناسب

 مجال التطبيق: -1

جودة  -العطاءات -شركة من خالل الموقف المالي لل شركةمؤشرات أداء  ال يطبق هذا اإلجراء على

أي قياسات أو معايير أخرى يقررها السيد المهندس/  -قياس رضاء العميل -التدريب–األعمال المؤداة 

 .مدير عام الشركة ونائبه

 مفاهيم -3

 .مناسب للقائمين باستخدامه -أ يراعى أن يكون األسلوب اإلحصائي المستخدم:

 .مبنيا على أساس رياضي سليم -ب 

 :ة للجودة على اليظامويطاق المراجعات الداخلي المرجعيات -4

 .ISO 9001:2015المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة 

 اليماذج المستخدمة: -5

 (01-36) قياس جودة المشروع -1

 العمل: يظام -6

 خطوات العمل رقم البند
المسئول عن 

 التنفيذ

 استخدام األساليب  اإلحصائية في المجاالت اآلتية 6-1

 شركةالمؤشرات المالية ألداء المن تحليل البيايات الياتجة  6-1-1

 
الهندسية بإصدار خطة األعمال  مدير االدارةيقوم السيد المهندس / 

المتوقعة قبل بداية العام المالي علي أن توزع هذه الخطة على السادة 
 .المشروعاتومديرو اإلدارات 

االدارة مدير 
 ةالفييو الهيدسية

 
في حقق من خاللها هذه الخطة بيان يحدد فيه المشاريع التي ست يتم عمل

 .ماليبداية كل ربع 
اإلدارات /  ومدير

 األقسام التخصصية
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 (QL–OP–36) تقييم األداء سلوبأ

 ات الموثقةالمعلومختم ضبط 

 خطوات العمل رقم البند
المسئول عن 

 التنفيذ

6-1-1 

يتم موافاة الجودة في نهاية الربع )تراكمي( بالموقف المالي إلدارات 
 ومشاريع الشركة.وأقسام 

 المدير المالي

 =معدل تحقيق خطة األعمال
 القيمة الكلية لألعمال الفعلية

× 100 
االدارة مدير 

 الطموحة(قيمة األعمال المستهدفة ) ةالفييو الهيدسية

عمل اإلجراءات التصحيحية المطلوبة لإلدارات واألقسام التخصصية  يتم
 .التي لم تحقق خطة األعمال المطلوبة

 مدير ضمان الجودة

        بالبيانات الخاصة بقدرة اإلدارة على المنافسة يتم موافاة الجودة سنويا 
 :طبقاً لآلتي ()في حالة العطاءات

االدارة مدير 
 ةالفييو الهيدسية

اإلدارة على الميافسة قدرة 
 =()العطاءات

 حجم األعمال المسيدة
× 100 

االدارة مدير 
 حجم األعمال التي تم دراستها ةالفييو الهيدسية

 تحليل البيايات الياتجة عن قياس رضا العميل 

6-1-2 

األعمال التي تم  فيآرائهم  استطالعدد العمالء المطلوب تحديد عيتم 
ً  إسنادها إلي القطاع  سنويا

 مدير ضمان الجودة

إعداد البيانات الخاصة باستطالع رأي العمالء في األعمال التي قاموا يتم 
ً  االدارةبإسنادها إلي   وذلك عن طريق استخدام النموذج ) الهندسية سنويا

 طبقاً لآلتي 35-06)

 ير ضمان الجودةمد

 =قياس رضا العمالء

لكل  عدد اليقاط المسجلة بواسطة العميل
 مدير ضمان الجودة 100 × مشروع

41 

( بالنماذج الرأي عدد بنود استطالع × عدد االختبارات= ) 00حيث أن 
 (35-04)( ،35-05)  

 مدير ضمان الجودة

ً  ام ونائبهالمدير العقياس شكاوي العمالء المحولة من  يتم  مدير ضمان الجودة سنويا

 تحليل البيايات الياتجة عن المراجعات الداخلية 

6-1-3 

ً إعداد البيانات المطلوبة للقياس الخاص بالمراجعات الداخلية يتم   سنويا
 طبقاً لآلتي

 مدير ضمان الجودة

معدل تيفيذ المراجعات 
 =الداخلية

 عدد الجهات المراجع عليها
 ان الجودةمدير ضم 100 ×

 عدد الجهات المخطط المراجعة عليها

متابعة إيهاء حاالت عدم 
 =المطابقة

 عدد حاالت عدم المطابقة التي تم االيتهاء ميها
 مدير ضمان الجودة 100 ×

 إجمالي عدد حاالت عدم المطابقة المسجلة

متابعة إيهاء فاعلية ما تم 
اتخاذه من إجراءات 

 =تصحيحية

ت عدم المطابقة التي تم االيتهاء من عدد حاال
 مدير ضمان الجودة 100 × فاعليتها

 إجمالي عدد حاالت عدم المطابقة المسجلة
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 (QL–OP–36) تقييم األداء سلوبأ

 ات الموثقةالمعلومختم ضبط 

 خطوات العمل رقم البند
المسئول عن 

 التنفيذ

 شركةاس فاعلية وكفاءة التدريب بالتحليل البيايات الياتجة عن قي 6-1-0

ً إعداد البيانات المطلوبة للقياس الخاص بالتدريب  يتم   :طبقاً لآلتي سنويا
الموارد مسئول 
 التدريبالبشرية 

الموارد  مسئول كفـاءة التدريب= متوسط تقييم مدير القسم/اإلدارة للمتدربين للدورات التي حصلوا عليها 
 التدريب البشرية

 فاعلية التدريب= 
 عدد العاملين الذين تم تدريبهم

× 100 
الموارد  مسئول
 همعدد العاملين المخطط تدريب التدريب البشرية

 
معدل تيفيذ الدورات 

 التدريبية=

 عدد الدورات الميفذة
× 100 

الموارد  مسئول
 عدد الدورات المخططة التدريب البشرية

 
إعداد تقرير نجاح عن العام التدريبي يقدم إلي السيد المهندس / يتم 

 :في نهاية العام التدريبيوذلك المدير العام ونائبه 
الموارد  مسئول
 التدريب البشرية

6-1-5 
المستخدمة فى تيفيذ  الحاسب اآلليالمعدات الثقيلة وتحليل مؤشرات كفاءة إصالح أعطال 

 المشاريع

 
ً موافاة الجودة  يتم  المعدات بالبيانات التي تخص إصالح أعطالسنويا

 طبقاً لآلتي الحاسب واجهزة الثقيلة

مدير الصياية 
ومسئول تكيولوجيا 

 المعلومات

 =عطال األح كفاءة إصال 

 عدد إخطارات األعطال التي تم إيهاؤها

× 100 
مدير الصياية 

ومسئول تكيولوجيا 
 المعلومات

 إجمالي عدد إخطارات األعطال المبلغ عيها

 تحليل مؤشرات المشتريات 6-1-6

ً موافاة الجودة  يتم   مدير الشئون المالية :طبقاً لآلتي بالبيانات التي تخص المشتريات سنويا

 كفـــاءة عملية الشراء= 
 عدد طلبات الشراء الميفذة

 مدير الشئون المالية 100 ×
 إجمالي عدد طلبات الشراء الصادرة

 جودة األصياف الموردة =   

قيمة التوريدات الغير  –قيمة التوريدات 
 مدير الشئون المالية 100 × مطابقة  

 إجمالي قيمة التوريدات

6-1-7 
بيايات الياتجة عن قياس كفاءة كل من المهيدس وفريق اإِلشراف وكفاءة إدارة تحليل ال

 لكل مشروع الهيدسية المقدمة من االدارة الهيدسيةالخدمات 

 بالبيانات المطلوبة للقياسات التالية سنوياً موافاة الجودة  يتم 
الهيدسية مدير إدارة 

 الفيية و

 
ين واداء كفاءة المهيدس

 )أ(= المشريع 

 الفيية الهيدسية ومدير إدارة 
 ×100 

الهيدسية مدير إدارة 
 الفيية الهيدسية ومدير إدارة  الفيية و

مدير إدارة الخدمات  100×  الفيية الهيدسية ومدير إدارة  (=بكفاءة المهيدس ) 
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 (QL–OP–36) تقييم األداء سلوبأ

 ات الموثقةالمعلومختم ضبط 

 خطوات العمل رقم البند
المسئول عن 

 التنفيذ

 الفيية عدد أيام الحضور

 كفاءة فريق اإلشراف)ا(= 
الهيدسية مدير إدارة  100×  العدد المتواجد بالمشروع

 عدد أفراد الفريق المطلوب بالتعاقد الفيية و

 (=بكفاءة فريق اإلشراف) 
الهيدسية مدير إدارة  100×  عدد التقارير الشهرية

 عدد األشهر الفيية و

 اداء خدمات واعمال المقاوالت بالمشاريعتحليل البيايات الياتجة من قياس عملية  6-1-8

 

ً  افاة الجودةمويتم    :سنويا
كل مشروع والمدة  تمامالبيانات الخاصة بالمدة الزمنية التقديرية ال*

كذلك الجاري العمل به خالل كل مشروع منتهى و التمامالزمنية الفعلية 
 وذلك لقياس كفاءة أداء المشروع: السنة

 .100عمال*المدة الزمنية لألعمال/المدة الزمنية التقديرية لأل كفاءة أداء المشروع=
 .ما تم إنجازه من أعمال*
 .(01-36متوسط قياس جودة المشاريع طبقاً لنموذج )*

الهيدسية مدير إدارة 
 الفيية و

 تحليل البيايات 6-2

 

بتحليل البيانات الواردة من الخطوات السابقة واقتراح الجودة  م إدارةقوت
رقم  جراءالمناسبة مع المدير المختص طبقا لإل التصحيحيةاإلجراءات 

(QL-OP-39)  والعرض على المجلس التنفيذي/ اجتماع مراجعة
أيهما اقرب التخاذ القرارات  شركةاإلدارة العليا لنظام الجودة بال

للوصول إلى التحسين المستمر حتى يتم تحقيق متطلبات العميل بالصورة 
 .التي يرضى عنها

 الجودة إدارة
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 (QL–OP–36) تقييم األداء سلوبأ

 ات الموثقةالمعلومختم ضبط 

 (04-14)يموذج 

 
  لمعلومات الموثقةايموذج تسجيل 

 

 تاريخ
 اإلصدار/المراجعة

  رقــم
 المراجعة

 صفحات التعديل طبيعة التعديل

01/12/2017  1-0 لسنة  1001طبقاً لمتطلبات مواصفة األيزو  
2015 

 جميع الصفحات

    

    

    

    

    

    

 

 


