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 الخالصة   

داء المؤسسات على اختالف يعتبر تقييم االداء من العناصر المهمة في عملية الرقابة على ا
وظائفها واهدافها، وبذلك فان الوصول الى الى قيمة نهائية الداء اي شركة يعتبر امرا مهما للغاية 

ومما الشك فيه ان الشركات المقاولة التابعـة لـوزارة   . للوقوف على االداء االجمالي للمؤسسة
بد لالدارة العليا من الوقوف على االداء االسكان والتعمير تمثل الذراع التنفيذية لهذه الوزارة فال

االجمالى لهذه الشركات من اجل مقارنة حقيقية فيما بين هذه الشركات باالضافة الى التطور في 
ان االساس النظري لهذا البحث كان ممثال في مجموعة مـن االسـس   . االداء على مدى السنين

وة من خالل هذا التقويم، بعدها تم االنتقال والتعاريف لعملية التقويم مع االهداف والوظائف المرج
الى الجانب الميداني فتم الحصول على البيانات الالزمة للوصول الى هدف البحث ممثلة بمعادلة 
تقويم االداء، وحيث ان هذه البيانات لم تكن كافية لذا كان البد من اجراء اسـتبيان السـتكمال   

الحد عشر متغيرا مستقال   االحصائي لالنحدار الخطي استخدم الباحث التحليل. البيانات المنقوصة
التي تعطي القيمة النهائية لالداء في شركات االسكان والتعمير و التي كان معامل االرتباط لهـا  
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Determining Performance Evaluation Equation for 

Companies of the Ministry of Housing and Construction. 
 

Abstract 
 

Performance evaluation is one of the most important factors of control function 
for firms regardless to the nature of the firms and their objectives. Then reaching 
the value that represents the total performance for any company can be considered 
as a high important issue. Hence contracting companies of the ministry of housing 
and construction can be considered as the executive arm for the ministry, then it’s 
important for the top management to check the total performance for these 
companies to compare between them and to compare the annual progress in 
performance development. TheTheoretical part for this paper is represented by 
definitions and functions of performance evaluation. On the other hand,a field 
survey was done by collecting data required to attain research objective 
represented by the mathematical model of performance evaluation As these data 
were not enough, a questionnaire was designed and collected to accomplish the 
missing data reach a mathematical model using multiple linear regression analysis. 
The final result was an equation of eleven independent variables giving the total 
performance result for contracting companies of the ministry of housing and with 
correlation factor R of 1.0. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

