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  ٦٥٩               اململكة العربية السعودية–زارة الشئون البلدية والقروية و

  مثال للطريقة اإلحصائية يف تقييم األعمال
  

  : التالية على املتطلباتاملواصفات اخلاصةونصت طبقة خرسانة إسفلتية مت تنفيذ  :املعطيات

  .سم ٥=  الطبقة اإلسفلتية ةكامس .١
  .%٥= لتية نسبة اإلسفلت يف اخلرسانة اإلسف .٢
مـن   )٤-٣-٧( رقم   دوليف اجل  )٤( تدرج رقم    هوطبقة اإلسفلتية   المواصفات تدرج ركام     .٣

 .)٢-٤-م(، وخلطة العمل حسب اجلدول رقم القسم السابع
 .%٩٥= حد أدىن، واحلد األعلى املسموح به % ٩١= مستوى الدك املطلوب  .٤
  .كم، حد أقصى/ سم٢٠٠) = IRI(وعورة سطح الطريق حسب  .٥

فحص هذا الطريق ألغراض التأكد من اجلودة، كانت نتائج االختبارات علـى عشـر              وعند  
  .)٢-٤-م( ورقم )١-٤-م(عينات عشوائية كما هو مبني يف اجلداول رقم 

  

  حتت الدراسةللطريق اخلرسانة اإلسفلتية أعمال نتائج اختبارات بعض خصائص ): ١-٤-م(اجلدول رقم 

 حدود املواصفات
 اخلاصية

معدل نتائج 
 القياسات

راف االحن
  األدىن  األعلى املعياري 

عدد 
 العينات

  ١٠  ٤,٧  -  ٠,٢٤  ٤,٨  )سم( اإلسفلتية مسك الطبقة
  ١٠  ٩١  ٩٥  ١,٤٥٢  ٩٢,٨  (%)درجة الدك 

  ١٠  ٤,٦  ٥,٤  ٠,٥٠  ٤,٩٨  (%)نسبة اإلسفلت 
استواء طبقة السطح باستخدام جهاز قياس 

  )كم/سم(الوعورة 
١٠  -  ٢٠٠  ٢٥,٤  ١٨٥  

 
 نسبة اخلروج مؤشر اجلودة

 اصيةاخل
 PL الدنيا  PU العليا QL األدىن QU األعلى

معامل 
 الدفع

  % ٨٨  % ٣٤  % ٠  ٠,٤٢  - -  )سم( اإلسفلتية مسك الطبقة
 % ١٠٠  % ١٠ % ٥,٠٨  ١,٢٤  ١,٥٢  (%)درجة الدك 

   %٨١  %٢١,٦  % ٢٠  ٠,٧٦  ٠,٨٤  (%)نسبة اإلسفلت 
اس استواء طبقة السطح باستخدام جهاز قي

  )كم/سم(الوعورة 
٩٢   %٠   %٢٨  - -  ٠,٥٩%   
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  ٦٦٠               اململكة العربية السعودية–زارة الشئون البلدية والقروية و

  .)٢-٤-م(وبالنسبة لتدرج ركام اخللطة اإلسفلتية كانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  . حساب عامل الدفع اإلمجايل هلذا الطريق باعتبار اخلصائص املذكورة أعاله فقط:واملطلوب

ب املؤشرات لكل خاصية    ا يتم حس  )٢-٣-١٧( البند   الواردة يف التالية   باستخدام املعادالت    :الطريقة
  :أو األدىن/حبديها األعلى و

  : كما يلي"QU -نوعية األعلى للؤشرامل"حيسب .١

s
XUSLQU

−
=

  
  .احلد األعلى للمواصفات = USLحيث 
يساوي حد املواصفات الوارد يف العقد أو القيمة  USL احلد األعلى للمواصفات: مالحظة
  .املسموح بهالتفاوت  فة زائداًاملستهد

  : كما يلي"QL -نوعية للدىن األؤشرامل" حيسب .٢

s
LSLXQL

−
=

  
  . للمواصفاتاألدىناحلد  = LSLحيث 
يساوي حد املواصفات الوارد يف العقد أو القيمة  LSL للمواصفاتاألدىن احلد : مالحظة

  . املسموح بهالتفاوت منها قيمة املستهدفة مطروحاً

النسبة املئوية للعمل خارج احلد األعلى للمواصفات والـذي          (PUدد النسبة املئوية    حت .٣
 .)٢-٣-١٧(رقم من اجلدول  )QUنوعية على للاأل يقابل املؤشر

 للمواصفات والـذي    األدىنالنسبة املئوية للعمل خارج احلد       (PLدد النسبة املئوية    حت .٤
  .)٢-٣-١٧(م رقمن اجلدول  )QLنوعية  للاألدىن يقابل املؤشر

النسـبة  (حتسب النسبة املئوية للعمل خارج احلد األعلى واحلد األدىن للمواصـفات             .٥
  :كالتايل) املئوية للعمل املعيب

  PL + PU= النسبة املئوية للعمل املعيب 

  : للخطوات التاليةعامل الدفع وفقاًميتم حتديد  .٦

o   ،الـواردة يف   صائص  عامل الدفع لكل خاصية من خ     م ،)٣-٣-١٧(رقم  من اجلدول   حيدد
باستخدام العدد الكلي لقيم االختبار، والنسبة       )٢-٤-م( ورقم   )١-٤-م(اجلدولني رقم   

 .أعاله) ٥( املقدرة خارج حدود املواصفات من اخلطوة للعمل املعيبالكلية  املئوية
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  ٦٦١               اململكة العربية السعودية–زارة الشئون البلدية والقروية و

o  لفئة  تستخدم ا)I(     ٠,٠٧٥ مقاس املنخل بنيملناخل  مستوى اجلودة الرئيسي للركام املار من ا 
، مستوى اجلودة   )II(، بينما تستخدم الفئة     )٤رقم  ( ملم   ٤,٧٥واملنخل  ) ٢٠٠رقم  (لم  م

، وذلك حلساب قيمة    )٤رقم  ( ملم   ٤,٧٥واملنخل  لركام اخلشن مبقاس أكرب من      لالثانوي  
  .الدفع مث يؤخذ املتوسط احلسايب لعامل الدفع جلميع املناخل خلاصية التدرج

o      ج متوسط معامالت الدفع جلميـع اخلصـائص الـيت مت           حيسب معامل الدفع النهائي من نات
  .قياسها

 حسابات معامل الدفع لتدرج الركام الكلي والذي نتج عنه عامل           )٢-٤-م(يبني اجلدول رقم    
 حسـاب معـامالت الـدفع لبقيـة         )٣-٤-م( بينما يبني اجلدول رقم      ٠,٩٦٧دفع للركام يساوي    

 .اخلصائص

  :وحبساب متوسط معامالت الدفع للخصائص اخلمسة السابقة يكون معامل الدفع اإلمجايل هو

 أي أن املبلغ اإلمجـايل الـذي        ٠,٩١٥ = ٥÷  ) ٠,٩٢ + ١,٠٠ + ٠,٨٨ + ٠,٨١ + ٠,٩٦٧(
من قيمة مجيع بنود اخلصائص الداخلة يف حسابات التقيـيم بالطريقـة            % ٩١,٥سيدفع للمقاول هو    

  .اإلحصائية
  

   وحساب معامل الدفع لتدرج الركامنتائج اختبار استخالص الركام): ٢-٤-م(ول رقم اجلد

حدود   مقاس املنخل
  املواصفات

حدود 
اخللطة 
  التصميمية

معدل تدرج 
الركام بعد 

اختبار 
  االستخالص

االحنراف 
املعياري 
  للعينات

QU QL PU  PL  PU+PL   معامل
  الدفع

 ١,٠٠  صفر  صفر  صفر  صفر  فرص  صفر  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ) بوصة١,٥( ملم ٣٧,٥

 ٠,٩٧  ٢٨ ١٤ ١٤ ١,٠٦ ١,٠٦  ٥,٦٦  ٨٥,٠  ٩١-٧٩  ٩٠-٧٥  ) بوصة١( ملم ٢٥

 ٠,٩٥ ١٤ ٧ ٧ ١,٤١ ١,٤١  ٤,٢٦  ٧٣,٠  ٧٩-٦٧  ٨٠-٦٥  ) بوصة٤/٣( ملم ١٩

 ١,٠٠ ١٠ ٣ ٧ ١,٧١ ١,٤١  ٤,٦٦  ٦١,٤ ٦٨-٥٦  ٧٠-٥٥  ) بوصة٢/١( ملم ١٢,٥

 ٠,٩٩ ٢٥ ١٥ ١٠ ١,٠٢ ١,٢٤  ٤,٣٧  ٥٣,٦ ٥٩-٤٧  ٦٠-٤٦  ) بوصة٨/٣( ملم ٩,٥

 ٠,٨٨ ٣٤ ٢٠ ١٤ ٠,٨٤ ١,٠٦  ٥,٠٠  ٤٠,٧ ٤٦-٣٤  ٤٦-٣١  )٤رقم ( ملم ٤,٧٥

٢٨-١٨  ٣٣-١٨  )١٠رقم ( ملم ٢  ٠,٩٣ ٢٧ ١٤ ١٣ ١,٠٦ ١,١  ٤,٤٦  ٢٣,١ 

١٣-٧  ١٨-٥  )٤٠رقم ( ملم ٠,٤٢٥  ٠,٩٦ ٢٢ ١٤ ٨ ١,٠٦ ١,٣٥  ١,٩٥  ١٠,٤ 

١٠-٤  ١٣-٣  )٨٠رقم ( ملم ٠,١٨٠  ١,٠٠ ١٢ ٧ ٥ ١,٤١ ١,٥٤  ١,٨٦  ٤,١ 

٦-٣  ٩-٢  )٢٠٠رقم ( ملم ٠,٠٧٥  ٠,٩٩ ١٧ ٨ ٩ ١,٣٥ ١,٢٨  ١,٢  ٤,٥ 

  
  ٠,٩٦٧وحبساب معدل معامالت الدفع جلميع املناخل، يكون معدل معامل الدفع لتدرج الركام هو 
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  ٦٦٢               اململكة العربية السعودية–زارة الشئون البلدية والقروية و

  فلتية ومستوى الدك واستواء السطححساب معامل الدفع لسمك الطبقة اإلس): ٣-٤-م(اجلدول رقم 

  صاخلصائ

معدل 
نتائج 

اختبارات 
العينات 
  العشرة

االحنراف 
املعياري 
  للنتائج

احلد 
 األعلى

احلد 
معامل   QU QL PU  PL  PU+PL األدىن

  الدفع

 ٠,٨٨ ٣٤ ٣٤ -٠,٤٢ -  ٤,٧  -  ٠,٢٤  ٤,٨ )سم(مسك الطبقة اإلسفلتية 
  ٠,٨١  ٤٢  ٢٠  ٢٢ ٠,٧٧ ٠,٨٤  ٤,٦  ٥,٤  ٠,٥٠  ٤,٩٨ (%)نسبة احملتوى اإلسفليت 

 ١,٠٠  ١٥ ١٠ ١,٥٢١,٢٤٥  ٩١  ٩٥ ١,٤٥٢  ٩٢,٨  (%)لدك مستوى ا
استواء السطح باستخدام 
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  %٩١,٥معامل الدفع اإلمجايل هو 

  

  مالحظة هامة

إلحصائية إذا كان معامل الدفع لواحد أو أكثر من مؤشرات بند العمل اجلاري تقييمه بالطريقة ا              
 يعطى معامل الدفع عن هذا املؤشر أو املؤشرات صفراً، وحيسب املعدل العـام              ٠,٧٥أقل من   

 وكـان   ٠,٧٥فإذا كان املعدل العام ملعامل الدفع أكرب من         . ملعامل الدفع باستخدام تلك القيم    
قبولـه  العمل مقبوالً فنياً بناء على تقرير فين معد من قبل جهة ختصصية معتمدة حيق للـوزارة                 

ويدفع للمقاول مبا يتفق ومعدل معامل الدفع الناتج، أما إذا كان العمل غري مقبول فنياً فريفض                
وجيب إزالته وإعادة تنفيذه بشكل مطابق للمواصفات وال حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات             

فيحق للوزارة   ٠,٧٥نتيجة ذلك، وإذا كان العمل مقبوالً فنياً ولكن معامل الدفع الناتج أقل من              
قبول العمل دون مطالبة املقاول بإزالته وال يدفع للمقاول أية مبالغ عن ذلك العمل وال حيق له                 

 .بأية تعويضاتة باملطال
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