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Abstract 
     Quality has been emerged in the 1980s as the top strategic issue in industry. 
Statistical process control (SPC) is an important element of total quality management 
(TQM).Though SPC techniques were originally developed for manufacturing, they have 
been successfully applied to certain administrative and service functions. The objective 
of this research is to demonstrate the applicability of SPC techniques for quality control 
and improvement in engineering organizations involved in construction (implementing 
projects). One of the most important processes to be controlled in construction projects 
(cost estimation process) has been focused on. The technique of controlling such a 
process has been defined depending on reviewing the subject in the previous studies. 
Adopting individual measurement charts is reached as the technique used to control this 
process statistically. Practical data, represented as a list of projects implemented in 2002 
by the State Company for Transportation Projects together with their estimated and 
actual costs, have been obtained and considered for this purpose (through applying 
individual measurement charts as a suitable technique for controlling processes 
statistically) showing the applicability of SPC techniques in engineering construction 
organizations which undertake projects along long period of time. 
 

 ضبط جودة عملية تخمين الكلفة في المنظمات اإلنشائية
 

              
 خالصةخالصةالال

لقد برزت الجودة في الثمانين من القرن الماضي على أنها المـسألة اإلسـتراتيجية الكبـرى فـي                 
. وتعد السيطرة اإلحصائية على العمليات عنصرا هاما من عناصـر إدارة الجـودة الـشاملة              . الصناعة

الرغم من أن أساليب السيطرة اإلحصائية على العمليات طورت ألغراض التصنيع، فإنها قـد طبقـت     وب
وان الهدف من هذا البحث بيان إمكانية تطبيق هذه األساليب لـضبط        . بنجاح في مجاالت إدارية وخدمية    

تركيز على واحدة   ولقد جرى ال  ). تنفيذ المشاريع (وتحسين الجودة في المنظمات الهندسية المعنية باإلنشاء      
. من العمليات األهم من حيث ضرورة ضبطها في المشاريع اإلنشائية، أال وهي عملية تخمـين الكلفـة                
. حيث تم تعريف أسلوب ضبط مثل هذه العملية من خالل مراجعة الموضـوع فـي دراسـات سـابقة                  

لوب المستخدم لضبط   لتكون األس ) لوحات(وباعتماد طريقة القياس المنفرد فقد تم التوصل إلى مخططات          
مع كلفهـا   (وبعد الحصول على بيانات تطبيقية تمثلت بقائمة من المشاريع المنفذة           . هذه العملية إحصائيا  

الـشركة العامـة لمـشاريع النقـل        (  من قبل إحدى المنظمات الهندسية        2002عام  ) التخمينية والفعلية 
القيـاس المنفـرد كأسـلوب مناسـب        واعتمادها لهذا الغرض من خالل تطبيق أسلوب        )  والمواصالت

للسيطرة اإلحصائية على العمليات، تبين إمكانية تطبيق هذا األسلوب لضبط العمليـات فـي المنظمـات       
                         .الهندسية المعنية باإلنشاء وتنفيذ المشاريع على فترة زمنية طويلة
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