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 تطبيق مفاهيم الجودة في صناعة األسمنت

 
رواد صناعة األمسنت يف اململكة العربية السعودية 

 ودول اخلليج العريب
 

رواه البيهقي" إن اهلل ُيحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يُتقـنه "   
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مصنع رابغ-أسمنت العربية  
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عاماً  61 منذ أي م،1955 عام العربية األسمنت شركة تأسست. 

يومياً  طن1000 إلى يومياً  طن 300 من اإلنتاج لزيادة م1969 عام جده مدينة في الشركة لمصنع توسعة أول. 

يومياً  طن 2000 إلى اإلنتاج لزيادة جده في الشركة لمصنع م1975 عام الثانية التوسعة. 

الطاقة) أفران أربعة من يومياً  طن 4000 إنتاجية بطاقة م1984 عام رابغ محافظة في الشركة مصنع في اإلنتاج بدأ 
 .سنوياً  أسمنت طن مليون 1,5 أي ،(يومياً  طن 1000 الواحد للفرن اإلنتاجية

وارد (الخامس الخط) م1996 عام جديد خط إضافة تم األسمنت، مادة على الطلب وزيادة السوق، حاجة لتلبية 
 .سنوياً  طن مليون 3 األسمنت إنتاج أصبح وبذلك يومياً، طن 4000 إنتاجية بطاقة KHD األلمانية الشركة

شركة وارد السادس الخط إضافة تمت م2009 عام FLS األربعة الخطوط وإلغاء يومياً، طن7000 إنتاجية بطاقة 
 .سنوياً  طن مليون 4,8 إلى األسمنت مادة من السنوية اإلنتاجية الطاقة زادت وبهذا القديمة،

 ًسنوياً  طن مليون 10 إلى األسمنت مادة من اإلنتاجية الطاقة لزيادة السابع الخط إنشاء على الشركة تعمل حاليا. 

 أول شركة في منطقة الخليج العربي
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 رؤيتنا ورسالتنا وسياستنا
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 ألانشطة الرئيسية

 مصنع أمسنت رابغ
يوم/طن كلنكر 4000ااخلط اخلامس                           

يوم/طن كلنكر 7000السادس                          اخلط  
مليون طن كلنكر 4,1الطاقة اإلنتاجية السنوية    

(األردن)القطرانة  مصنع  
يوم/طن كلنكر 5000اخط واحد              

مليون طن كلنكر 1,5  السنوية الطاقة اإلنتاجية  
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 المنتجات 
 خليط محروق وتنعيم طحن من ناتجة والخرسانة للمونة الحمة مادة هو البورتالندي األسمنت

 مع (كلنكر) موزونة بنسب الحديد وأكاسيد واأللومنيا والسيليكا للجير الحاملة المواد من
 بعض إلى باإلضافة الكيميائي التركيب األسمنت نوع ويحدد مشتقاته، أو الجبس اضافة

 :هي لدينا المنتجة واألنواع ، أخرى مواد من اإلضافات
(1) نوع العادي البورتالندي األسمنت. 
(5 نوع) الكبريتات إلمالح المقاوم البورتالندي األسمنت. 
نوع البوزوالني البورتالندي األسمنت (IP). 
تشطيب أسمنت. 

   .وإستخدامات مواصفات األنواع هذه من نوع ولكل
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 عملية صناعة األسمنت
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 أهمية الجودة في أسمنت العربية
 واإلجراءات السياسات وضع على م1955 عام في تأسيسها منذ العربية األسمنت شركة حرصت
 والريادة التميز تحقق الجودة بأن إليمانها المعنية بإداراتها العمل لسير الجودة منهجية لتطبيق المنظمة

  أحدث وتطبيق التكنولوجي، التطور بمواكبة كبيراً   إهتماماً  الشركة أولت لذا .التنافسية وتعزيز واإلستدامة
 عمالئها لدى الثقة وزيادة المستمر، التحسين إلى ورائها من تهدف والتي المعتمدة، والطرق األساليب
  المحلية والمواصفات المعايير أفضل ومحققة ومتطلباتهم رغباتهم تلبي األسمنت من منتجات بتزويدهم
  مراحل في وتطبيقيا نظريا واالستراتيجية الحيوية أبعاده بكل الجودة مفهوم تبنيها خالل ومن والعالمية،

 غير إنجاز في آلياً  بها والتحكم الخطوط، بأتمتة الشركة قامت حيث اإلنتاجية، والعمليات التصنيع
 .الجودة ومراقبة لضبط جديداً  بعداً  أضاف مسبوق

 :على الحصول في الشركة نجحت فقد والبرامج الجهود لهذه وتتويجا
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 شهادات الجودة
للشركات متنح اليت الشهادة وهي واجلودة، واملقاييس للمواصفات السعودية اهليئة من الجودة عالمة 

 وإقليميا   حمليا الشركة وشهرة مسعة تعزيز مميزاهتا من واليت اجلودة، ومقاييس مبعايري كامل    التزاما   امللتزمة
 .العاملية األسواق يف التنافسية قدراته  وتعزيز  للمنتج املستمر والتحسني والتطوير وعامليا،

اليت للجهات متنح واليت ،9001:2008 األيزو اجلودة إدارة نظم يف العاملية الشهادة على احلصول 
 اإلهتمام، بؤرة هو العميل وأن العمليات، منهجية على وتركز اجلودة، إلدارة فعال نظام تطبيق يف تنجح

 .الشركة وأقسام إدارات مجيع يف العمل جوانب لكل املستمر والتحسني

العاملية للمواصفات ومطبقاهتا املنتجات، جودة لتوكيد عاملية خمتربات من شهادات. 

اليت للجهات متنح واليت ،14001:2004 األيزو البيئة إدارة نظم يف العاملية الشهادة على احلصول 
 .عليها واحملافظة البيئة إلدارة فعال نظام تطبيق يف تنجح
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 شهادات الجودة
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 مفهوم الجودة
 والتباينات والنواقص العيوب من اخللو حالة أو للتميز مقياس هي األمسنت صناعة يف الجودة
  والقابلة العاملية، أو احمللية واملعايري املواصفات متطلبات بتحقيق الصارم االلتزام طريق عن الكبرية
  للعملء حمددة متطلبات تليب املنتج يف وجتانس وفيزيائية كيميائية  معايري إلجناز وللتحقق للقياس

 .املستخدمني أو

 بوحدات متعلقا   ليصبح املفهوم هذا تعميم مت فقد املذكورة اجلودة شهادات على وللحصول
 التشغيل، ومستلزمات الواردة، املواد وفحص العاملني،  جودة إىل اإلدارة من بكاملها الشركة

 خلل من وذلك العميل، لصاحل البيع بعد وما التسليم وخدمات واملخازن، اإلنتاج، وعمليات
 من دوريا   بالتدقيق والقيام حدة، على كل    قسم أو إدارة لكل ومعتمدة موثقة ونظم إجراءات

 .لذلك مؤهلني مدققني خلل
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 نظام إدارة الجودة
 الوثيقة بمثابة هو والذي الجودة، لدليل الفعال التطبيق طريق عن الشركة في الجودة تنظيم يتم

 إدارة عمل وتدير تنظم التي اإلجراءات إعداد وكيفية الجودة، وسياسة العامة للتعليمات المتضمنة
 خاصة جودة وتحقيق التحكم بغرض بعض، مع بعضها األخرى واألقسام اإلدارات وعالقة الجودة،

 :ومنها ضمانها، وكذلك بمنتجاتها

الجودة تخطيط 

الجودة ضمان 

الجودة ضبط 

الجودة تحسين 
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 تخطيط الجودة
 ووضع للقياس، قابلة ومعايير أهداف إلى الجودة سياسة ترجمة بموجبها يتم منهجية عملية هي

 خطوات تسلسل يتبع الجودة وتخطيط .محدد زمني إطار ضمن لتحقيقها الخطوات من سلسلة
 :التالي النحو على
المستهدفة واألسواق العمالء تحديد. 
لهم تتوفر لم التي العمالء احتياجات اكتشاف. 
جديدة، معايير) احتياجاتهم لتلبية وسيلة :كمنتج متطلبات إلى االحتياجات هذه ترجمة 

 .(الخ .. ،مواصفات
فعالية األكثر بالطريقة المنتج وإنتاج ، تصميم شأنها من التي العمليات تطوير. 
لتنفيذها عليها االضطالع عليهم يتعين التي العاملة القوى إلى التصاميم هذه نقل. 
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على ترجمة سياسة الجودة إلى أهداف   1مثال   
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على ترجمة سياسة الجودة إلى أهداف 2مثال   
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 ضمان الجودة
 منظومة إطار يف تنفيذها ومنهجية هلا، املخطط األنشطة مجيع هي :QA اختصارا الجودة ضمان
 :تتضمن ما وعادة اجلودة، مبتطلبات سيفي املنتج بأن الثقة توفر أهنا على الربهنة ميكن اليت اجلودة

واملخرجات للمدخلت التقنية املتطلبات حتديد. 
واملوثوقية والسلمة واألداء اجلودة ملعايري مطابقتها حيث من املوردة املواد اختبار. 
املوردين وتصنيف اعتماد. 
صحيح بشكل املواد وإصدار والتخزين، االستلم. 
اجلودة عملية تدقيق. 
التصحيحية اإلجراءات من يلزم ما وإختاذ العمليات تقييم. 
املستخدمني أو العملء ورغبات املواصفات ملتطلبات مطابقته من للتأكد النهائي الناتج تدقيق. 



             
17 

 ضبط الجودة
 من جانب هي  QC وإختصارا   اجلودة على الرقابة أو اجلودة مراقبة أو اجلودة ضبط

 وقياس كشف  يف املستخدمة األنشطة من تتكون اليت اجلودة ضمان عملية جوانب
 حدوث لتجنب وتصحيحها، اإلنتاجية العمليات أثناء للمخرجات اخلصائص يف التباين
   .(الشركة) املنشأة يف العاملني مجيع هبا يشرتك واليت ، النهائي املنتج يف عيوب
 :الجودة ضبط من الغرض

 يف بالتحكم إال ذلك حتقيق ميكن ال فعمليا .ممكنة تكلفة وبأقل املنتج جودة ضمان
 حدود خارج يكون معيب إنتاج حدوث إنعدام على والعمل اإلنتاجية، العمليات

 .املواصفات
 «ضبط الجودة الفعال هو تجنب الخطأ بداًل من الكشف عنه»

“Efficient Quality Control is error prevention rather than error detection” 



             
18 

ضبط الجودة في صناعة األسمنتعناصر   
املستهلك رغبات فيها ويدخل للمنتج املعتمدة العاملية أو احمللية واملواصفات املنتج حتديد.  
لإلنتاج الصاحلة األولية املواد إختيار. 
الداخلة املواد جودة وضبط إختبار. 
اإلنتاجية العمليات أثناء الوسيطة املنتجات جودة ضبط. 
والتعبئة التخزين ذلك يف مبا النهائي املنتج جودة ضبط. 
ومعايرهتا والفحص القياس أجهزة ضبط. 
اجلودة مستوى وحتسني برفع املتصلة اإلدارية النواحي كل ومتثل اجلودة إدارة. 
العمل فريق. 
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 تحسين الجودة
 ويعتمد والوقت، والطاقة، والجهد، المواد، في الهدر وجود دون للحيلولة منهجي إسلوب هو

 :ذلك ومثال .والعملية التحليل على

الجانبي الممر نظام  بسبب اإلنتاجية، العملية أثناء المواد من الفاقد خفض (Bypass) 
  جانبي كمنتج  أخري صناعية مجاالت في استخدامها أو بتدويرها، وذلك لألفران،

(Byproduct). 

على التركيز طريق عن وذلك الوسيطة، العمليات في المراقبة عمليات من اإلقالل 
 .الحديثة التقنية واستخدام السابقة، العمليات

المفقودة الحرارية الطاقة استرداد أنظمة تطبيق (WHR). 

في العالج ووضع األسباب، وتحديد المشكالت تحليل في اإلحصائية األساليب استخدام 
 .اإلدارات وباقي واإلنتاج الصيانة عمليات

سيجما 6 منهجية تطبيق. 
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 التقنيات العملية لضبط الجودة
 جودة لضبط عدة وطرق تقنيات عنها انبثقت الوقت مع الجودة أنظمة عرفته الذي التطور إن

 :الصناعي المستوى على أهمها يلي فيما نذكر .الصناعية المنتجات

اإلنتاجية العمليات ضبط طريق عن الجودة ضمان (Process Control)، حيث 
 نقاط  مع النتائج مقارنة مخططات طريق عن تحدث التي والتغييرات العمليات متابعة يمكن
 .(Control Chart) المتغيرات في التحكم ومخططات ،(Set Points) التعيين

 التكراري التوزيع :فمثالً  اإلحصائية الطرق باستخدام الجودة ضبط طرق Histogram، 
 العملية كفاءة  وحساب ،(Control Chart) المتغيرات في التحكم ومخططات

(Cp) العملية كفاءة  ومؤشر (Cpk).   

واالختبار الفحص، طريق عن النهائي المنتج جودة ضمان (Inspection and 
Testing) 

الشاملة الجودة إدارة مفهوم تطبيق طريق عن الجودة ضمان (TQM). 
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طاحونة المواد-التحكم في عمليات التشغيل واإلنتاج  
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طاحونة المواد -ضبط عمليات اإلنتاج  
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الفرن-التحكم في عمليات التشغيل واإلنتاج  
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مراقبة الجودة–النظام األوتوماتيكي للعينات   
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 المختبر اآللي
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 التحكم ومراقبة الجودة
واختبار العينات آلياً جمع وإحضار   أجهزة القياس اآللي 
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طاحونة المواد -ضبط عمليات اإلنتاج  
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 Cpkمنحنى التوزيع الطبيعي ومؤشر كفاءة العملية 
 الفرن الخامس 
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 Cpkمنحنى التوزيع الطبيعي ومؤشر كفاءة العملية 
 الفرن السادس 
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 (Histogram)دالئل التوزيع التكراري 

أن يبين 1 التكراري  التوزيع مخطط 

 كثير  تباين مع الهدف تحقق العملية

 
 
 .جدا

أن يبين 2 التكراري  التوزيع مخطط 

 تباين مع الهدف عن بعيدة العملية

 
 
 .جدا

أن يبين 3 التكراري  التوزيع مخطط 

 .عال   تباين بدون  الهدف تحقق العملية

 

1 

2 

3 
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 SASOمقارنة بحدود المواصفات  1قوة األسمنت نوع 
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 SASOمقارنة بحدود المواصفات  5قوة األسمنت نوع 
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 SASO/ASTMمقارنة بحدود المواصفات  IPقوة األسمنت نوع 
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 بيد نبني مستقبل أفضل
 
 يدا
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 شكراً لحضوركم ومشاركتكم


