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 لتكنولوجيا المعمومات  نموذج مقترح لإلفصاح عن حوكمة اإلسناد الخارجى
 دراسة تطبيقية -المساهمة المصريةشركات لفى التقارير السنوية 

 (2)د/ منى مغربي محمد إبراهيم  (1)د/ عمي محمود مصطفى خميل
 ممخص البحث:

 –لتكنولو يػا الملمومػات وضع نموذج مقترح لإلفصاح عف حوكمػ  اسنػناا الرػار    استهدف هذا البحث
وذلػػؾ دلػػا ااىتمػػاـ المتزايػػا مػػف  دػػؿ اللايػػا مػػف المنظمػػات المينيػػ  دالمدػػاائ التو يييػػ  لإلنػػناا الرػػار   م ػػؿ مليػػا 

إلػ   دنػااا مقنػماا 22مػف رػ ؿ النموذج المقترح و ا  اـ الداح اف دالتلدير عف  .– 3102النقا ف  ننغافورة ف  عاـ 
ناا الرػار  ي إاارة مرػاطر اسنػناا أردل  أدلاا تتم ػؿ فػ ا اتنػاؽ انػتراتي ي  اسنػناا الرػار  ي وتوصػيؿ  يمػ  اسنػ

ار الل  ػ  دػيف النمػوذج المقتػرح لإلفصػاح دػرتاالرار  ي و يػاس أاا  عمميػات اسنػناا الرػار  ي كمػا  ػاـ الداح ػاف د
متم مػػ  فػػ  ح ػػـ م مػػس اساارة وتكػػويف م مػػس  –لرػػار   وكػػؿ  مػػف رصػػااص م مػػس اساارة عػػف حوكمػػ  اسنػػناا ا

 .-م م  ف  الممكي  اسااري  وممكي  كدار المناىميف تم –الممكي  وأنماط ىياكؿ  –اساارة 
فػػ  ارتدػػار فػػروض الدحػػث عمػػ  مصػػبوف  ارتدػػاط ديرنػػوف ونمػػاذج اانحػػااري وذلػػؾ  وقددد اعتمددد الباح ددان

ضػمف المؤشػر المصػرم لمنػاولي  الشػركات رػ ؿ البتػرة مػف عػاـ شرك  مناىم  مصػري  مار ػ   32دالتطديؽ عم  
 .3105إل  عاـ  3102

إلػػ  انربػػاض متونػػط اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لشػػركات اللينػػ ي كمػػا  وقددد توصددل الباح ددان
تو ا ع    ارتداط مو د  ذات تأ ير ملنوم لكؿ  مف ح ـ م مس اساارة ونند  المايريف المنتقميف والممكي  اسااري  

( عم  الترتيب. 1,10(ي )1,10(ي )1,15عم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   عنا منتوم ملنوي  )
عمػ  منػػتوم اسفصػاح عػػف كمػا تو ػا ع  ػػ  ارتدػاط مو دػػ  ولكػف لينػػت ذات تػأ ير ملنػوم لممكيػػ  كدػار المنػػاىميف 

 (.1,15حوكم  اسنناا الرار   حيث أف منتوم الملنوي  أكدر مف )
طريػػؽ  فػػ  نيايػػ  الارانػػ  دضػػرورة تطػػوير المؤشػػر المصػػرم لمنػػاولي  الشػػركات عػػف وقددد أوصددى الباح ددان

داسضػاف  إلػ  تبليػؿ اور لإلفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   ضمف ملمومات الحوكم ي إضاف  األدلاا المقترح  
مرا ػػػب الحنػػػادات فػػػ  التوكيػػػا عمػػػ  ملمومػػػات حوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػاتي وكػػػذلؾ  يػػػاـ وزارة 

ملػايير و ير حوكمػ  اسنػناا الرػار   كمرفقػات لػاليؿ  واعػا دإعااا اليػؿ  واعػا وملػاي –مركز المايريف  –اانت مار 
 حوكم  الشركاتي وذلؾ عم  غرار مليا حوكم  تكنولو يا الملمومات.

 الكممات المفتاحية:
الممارنػػات  –التقػػارير النػػنوي  لمشػػركات  –اسفصػػاح اارتيػػارم  –نػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات حوكمػػ  اس

 .ال ياة لحوكم  اسنناا الرار  
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A Proposed Model for Disclosure of Information Technology 

Outsourcing Governance (ITDG) in Annual Reports of the 

Egyptian Joint Stock Companies – An Empirical Study 

Abstract: 

The purpose of this research is to set a proposed model for disclosure of 

Information Technology Outsourcing Governance (ITOG) – after increasing interest by 

professional organizations to guide on outsourcing such as monetary authority of 

Singapore in 3102– . The researchers have to express the proposed model through 22 

item represented by: ITO strategic alignment, ITO value delivery, ITO risk management 

and ITO performance measurement, Also the researchers  will test the relationship 

between the proposed model for disclosure and other  board characteristics –presented 

in size board and board composition –ownership structure patterns ( represented in 

managerial ownership) and block holder ownership. 

The researchers  adopted in testing hypotheses on person's correlation matrix 

and regression model that will be applied on 23 Egyptian joint stock companies listed in 

the Egyptian corporate responsibility index from 3102 to 3105. 

The researchers reached to the low level of disclosure about ITOG, and there is 

also a positive correlation with significant effect for each of board size, board 

composition and managerial ownership on the level of disclosure about ITOG at 

significant level (1.15), (1.10), (1.10) respectively. There is also a positive correlation 

but not has a significant effect for blockholder ownership on the level of disclosure 

about ITOG whereas the level of significant is greater than (1.15). 

The researchers recommended at the end of the study, the need to develop the 

Egyptian corporate responsibility index by adding the proposed dimensions of 

disclosure about ITOG within Governance information. In addition to activating the role 

of the auditor in the emphasis on ITOG information, as well as the ministry of 

investment – institute of directors – by issuing a guideline of the rules and standards of 

ITOG, so that by attachments to rules and standard of corporate governance, along the 

lines of IT Governance institute. 

Keywords: 

Information Technology Outsourcing Governance (ITOG) – Voluntary Disclosure – 

Annual Reports of Companies – Best Practices of ITOG. 
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 اإلطار العام لمبحث: (1)
 مقدمة: 1/1

يلتدػػػػر اسنػػػػناا الرػػػػار   لتكنولو يػػػػا الملمومػػػػات مػػػػف اللوامػػػػؿ المػػػػؤ رة فػػػػ  ن ػػػػاح ااتنػػػػاؽ دػػػػيف األعمػػػػاؿ 
رييفي أصػػدحت يػػاألري حيػػث أف فػػ  اللقػػايف Business and IT Alignment( BIAوتكنولو يػػا الملمومػػات )

نػػنوم ملػػاؿ نمػػو فػػ  التقػػايرات تتم ػػؿ صػػناع  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات تنمػػو دملػػاات كديػػرةي حيػػث 
ويم ػػؿ اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات فػػ  إحػػ ؿ إنتػػاج نشػػاط  (.Silvius et al., 3102% )03 ػػارة 

ا رػارج الشػرك  )طػػرؼ  الػث(ي و ػػا كانػت الداايػػ  البلميػ  للمميػػات تكنولو يػا الملمومػات مػػف اارػؿ المنظمػػ  إلػ  مػػور 
المضطراة أصدحت القيم  النو ي  ليذه اللمميػات لمزيااة  ي ونظراا0291لو يا الملمومات عاـ اسنناا الرار   لتكنو 

 (.Kronawitter et al., 3102) 3100دميوف اوار ف  عاـ  202,3عم  المنتوم اللالم  تقار دحوال  
ا فػػػ  تحقيػػػؽ انػػػت ـ ا حيوياػػػوتملػػػب أنظمػػػ  حوكمػػػ  عمميػػػات اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػات اورا 

مرض  لرامات اسنناا الرار  ي ومف  ـ ضلؼ آليػات حوكمػ  اسنػناا الرػار   تػؤام إلػ  فشػؿ مشػاريع اسنػناا 
ل نتلان  دمصػاار المتاح  % مف المنشآت فقات البرص 01( أف Garter, 3115الرار  ي حيث أشارت اران  )

دنػػػػػدب عػػػػػاـ اترػػػػػاذ القػػػػػرارات الم امػػػػػ  النات ػػػػػ  عػػػػػف ضػػػػػلؼ آليػػػػػات حوكمػػػػػ  اسنػػػػػناا الرػػػػػار   رار يػػػػػ  نا حػػػػػ  
(Choudhry, 3102.) 

و ػػا أصػػدف اسفصػػاح عػػف ملمومػػات دشػػأف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات إحػػام النػػمات 
لمشػػركاتي و ػػا مػػف التقػػارير النػػنوي   ام واللشػػريفي حيػػث تم ػػؿ  ػػز اا حيوياػػاالملاصػػرة لدياػػ  األعمػػاؿ فػػ  القػػرف الحػػا

  امت اللايا مف الشركات دتحنيف اسفصاح عف انتراتي يتيا ف  إاارة مراطر اسنناا الرار  .
ودالنند  لموضع الحال  ف  مصر فينػاؾ اىتمػاـ داسفصػاح عػف ملمومػات حوكمػ  الشػركاتي وراصػ  دلػا 

تمػػػاـ مػػػف  دػػػؿ الشػػػركات . إا أنػػػو ا يو ػػػا اى3101مػػػارس  33المصػػػرم لمنػػػاولي  الشػػػركات فػػػ  تاشػػػيف المؤشػػػر 
 اتملمومػػات حوكمػػ  اانػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات عمػػ  الػػرغـ مػػف أىميتيػػا فػػ  اترػػاذ  ػػرار  داسفصػػاح عػػف

الملمومػػاتي وتدنػػ  دلػػض و يػػا اانػػت ماري داسضػػاف  إلػػ   يػػاـ اللايػػا مػػف الشػػركات للمميػػات اانػػناا الرػػار   لتكنول
 آليات حوكم  اانناا الرار   لمحا مف مراطر اانناا الرار  .

 طبيعة المشكمة: 1/2
ي حيػػػػػث أف عولمػػػػػ  دياػػػػػ  األعمػػػػػاؿ  إف اسنػػػػػناا الرػػػػػار   أصػػػػػدف مكوناػػػػػا أنانػػػػػياا لملظػػػػػـ الشػػػػػركات اليػػػػػـو

Globalization of Business Environment   ا الرػػار  ي كمػػا أف ىػػذا اسنػػناأتاحػػت التونػػع فػػ  أنشػػط
  ىػػذا الصػػااي شػػيا فػػالنػياؽ اا تصػػاام ال ايػػا حبػػز اللايػػا مػف الشػػركات إلػػ  القيػػاـ دلمميػػات اسنػناا الرػػار  . و 

نمػػػواا  Information Technology Outsourcing( ITOلتكنولو يػػػا الملمومػػػات )تطػػػور اسنػػػناا الرػػػار   
فػػ  نمػػو اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات وىمػػاا الميػػؿ إلػػ  يػػؤ راف  ف ل  تصػػاا اللػػالم الػػاتػػاري ياا. وىنػػاؾ د

نترنػت كونػيم  ل تصػاؿ اارػؿ المنظمػات تحويؿ اللمميات اسنتا ي  حيث عوامؿ إنتاج أ ؿ تكمب ي القدوؿ المتزايػا لإل
(Brândaş, 3101). 

كمػػا تلمػػؿ المنشػػأة التػػ  تقػػـو دلمميػػات  يلػػا اسنػػناا الرػػار    ػػراراا انػػتراتي يااي ولػػيس م ػػرا  ػػرار شػػرا يو 
تحايػا األنشػط  التػ  تم ػؿ ي وذلػؾ مػف رػ ؿ Value Chainاسنػناا الرػار   دإعػااة تشػكيؿ فلػاؿ لنمنػم  القيمػ  
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 وىر األعماؿ واسدقا  عميياي و لؿ األنشط  غير الرايني  ى  المرشح  لإلنػناا الرػار  . ومػف  ػـ فػإف فيػـ ذلػؾ 
ذات حوكمػ  اسنػناا الرػار   تلمػؿ عمػ  زيػااة حقػوؽ  المنشػآت راا راينػيااي لػيس فقػط ألفف  ضو  الحوكمػ  يلػا أمػ

 (.ITGI, 3115المناىميفي ولكف األىـ مف ذلؾي أف كؿ منظم  تتنافس دشكؿ حاا ف  نوؽ ايناميكي  وعالمي  )
اارة Identifyالرػار   فػ  تحايػا وتم ؿ عمميات حوكم  اسنػناا  ي Auditي ومرا لػ  Mangementي وا 

 ميػػػع الملمومػػػات المتلمقػػػ  دلقػػػا اسنػػػناا الرػػػار   أ نػػػا  الر ادػػػ  عمػػػ  الل  ػػػ  دػػػيف منظمػػػ   Disseminateونشػػػر 
. وتنػتراـ حوكمػ  اسنػناا الرػار   لمتأكػػا Service Providerومقػاـ الرامػ   Client Organisationاللميػؿ 

يػػػتـ  Operating Level Agreement( OLAsمنػػػتوم الرامػػػ  )مػػػف أف  ميػػػع منػػػتناات التلا ػػػاي واتبا يػػػات 
 (.Badenhorst, 3112مرا دتيا دشكؿ منتمر مع إمكاني  مرا لتيا دشكؿ واضف )

( إلػ  مػام أىميػ  Premuroso et al., 3103; Premuroso, 3110و ا أشارت اللايا مف الارانات )
ف  إلػػ  أف اسفصػػاح عػػف عمميػػات اسفصػػاح عػػف عمميػػات اسنػػناا الرػػار   فػػ  التقػػارير النػػنوي  لمشػػركاتي داسضػػا

ي والػذم يكػػوف ملدػراا دمصػاا ي  عػػف Market Performanceاسنػناا الرػار   يشػير إلػػ  تحنػف فػ  أاا  النػوؽ 
 أنواؽ الماؿ.
عمػػ  الػػرغـ مػػف و ػػوا اللايػػا مػػف األاديػػات المحانػػدي  التػػ  أكػػات عمػػ  ضػػرورة اسفصػػاح عػػف عمميػػات و 

التػػ  تناولػػت  – الدػػاح يففػػ  حػػاوا عمػـ  –اسنػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػاتي إا أف ىنػػاؾ نػػارة فػػ  الارانػات 
اػ  المصػري  دصػب  راصػ ي وعمػ  اسفصاح عف حوكمػ  اسنػناا الرػار  ي ومػا ىػ  محػااات ىػذا اسفصػاح فػ  الدي

مقتددرح نمددوذج ومددن  ددم تتم ددل مشددكمة البحددث فددى محاولددة و دد  دصػػب  عامػػ . واأل نديػػ  اللرديػػ  الدياػػ  منػػتوم 
لإلفصاح عن حوكمة اإلسناد الخارجى، باإل افة إلى تحديدد العققدة بدين اإلفصداح عدن حوكمدة اإلسدناد الخدارجى 

مم مددة فددى  –وأنمدداط هياكددل الممكيددة  –حجددم المجمددس وتكويندد  مم مددة فددى  –وكددلم مددن خصدداسص مجمددس اإلدارة 
 .الممكية اإلدارية وممكية كبار المساهمين

 أهداف البحث: 1/3
مقتػػرح لإلفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   نمػػوذج يتم ػػؿ اليػػاؼ الراينػػ  لمدحػػث فػػ  محاولػػ  وضػػع 

 األىااؼ البرعي  تتم ؿ ف التكنولو يا الملموماتي ويشتؽ مف الياؼ الراين  لمدحث م موع  مف 
لمممارنػات المينيػ   رػار   لتكنولو يػا الملمومػات طدقاػاتحايا األدلاا المقترحػ  لإلفصػاح عػف حوكمػ  اسنػناا ال -0

 والارانات النادق  المتلمق  ديذا الم اؿ.

داسفصػػػػاح عػػػػف ملمومػػػػات حوكمػػػػ  اسنػػػػناا الرػػػػار    –عينػػػػ  الارانػػػػ   –الو ػػػػوؼ عمػػػػ  مػػػػام  يػػػػاـ الشػػػػركات  -3
 كنولو يا الملمومات مف ر ؿ التقارير الننوي  والموا ع اسلكتروني .لت

مػػف رصػػااص م مػػس اساارة وأنمػػاط  اح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   وكػػؿ  تحميػػؿ الل  ػػ  دػػيف منػػتوم اسفصػػ -3
 ىياكؿ الممكي .

 أهمية البحث: 1/4
داسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   تتضف أىمي  الدحث مف ر ؿ ااىتماـ اللالم  والمحم  المتنام  

 لتكنولو يا الملمومات مف  انب المنظمات الميني ي ومف  ـ تتم ؿ أىمي  الدحث ف ا
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 األهمية العممية:
ػػا يلتدػػر اسفصػػاح  كافياػػا مػػف عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   مػػف الموضػػوعات الحاي ػػ ي والتػػ  لػػـ تمػػؽ اىتماما

 دػػػؿ الدػػػاح يف والممارنػػػات المينيػػػ ي ومػػػف  ػػػـ يحػػػاوؿ الداح ػػػاف وضػػػع نمػػػوذج مقتػػػرح لإلفصػػػاح عػػػف حوكمػػػ  اسنػػػناا 
الرار  ي مع القياـ دتحميؿ المحتوم لمتقارير النػنوي  والموا ػع اسلكترونيػ  لمو ػوؼ عمػ  مػام إفصػاح ىػذه الشػركات 

رصػػااص م مػػس اساارة وأنمػػاط ىياكػػؿ الممكيػػ  عمػػ  ام تػػأ ير عػػف دنػػوا النمػػوذج المقتػػرحي داسضػػاف  إلػػ  تحايػػا مػػ
 منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .

 األهمية العممية:
أف تحايػػا نمػػوذج مقتػػرح لإلفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   يػػؤام إلػػ  تحنػػيف المحتػػوم الملمومػػات  

ات وتربػيض تكمبػ  الوكالػ . داسضػاف  إلػ  تحنػيف لمتقارير الننوي  لمشػركاتي ومػف  ػـ الحػا مػف عػاـ تما ػؿ الملمومػ
الشػػبافي  واسفصػػاحي ممػػا ينػػاعا أصػػحاب المصػػالف مػػف اترػػاذ  ػػرارات نػػميم  ومػػف  ػػـ المنػػاىم  فػػ  تطػػوير أنػػواؽ 

 .الماؿ
 منهج البحث: 1/5

نػػػتقراا  لتحميػػػؿ وتقيػػػيـ الارانػػػات ااو اعتمػػػا الداح ػػػاف عمػػػ  كػػػؿ  مػػػف المػػػنيت اللممػػػ  دشػػػقيو اانػػػتنداط  
وأىـ الممارنػات  يداسضاف  إل  اسطار المباىيم  لحوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملموماتوالدحوث النادق ي 

 ال ياة لتطديقياي وكذلؾ األدلاا المقترح  لإلفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .
شػػركات المنػػاىم  المصػػري  المار ػػ  ضػػمف المؤشػػر ف كمػػا  ػػاـ الداح ػػاف دارانػػ  تطديقيػػ  عمػػ  م موعػػ  مػػ

لمتوصػػؿ إلػػ  مػػام تػػأ ير رصػػااص  3105حتػػ   3102ي وذلػػؾ رػػ ؿ البتػػرة مػػف عػػاـ لمنػػاولي  الشػػركات صػػرمالم
اسنػناا الرػار  ي و ػا تػـ انػترااـ مصػبوف    م مس اساارة وأنماط ىياكؿ الممكي  عم  منتوم اسفصاح عف حوكم

 اسنحاار الدنيط والمتلاا التاري   ف  تبنير نتاات الاران  التطديقي .ارتداط ديرنوفي ونموذج 
 حدود البحث: 1/6
 لـ يتناوؿ الدحث حوكم  الشركات وحوكم  تكنولو يا الملموماتي إا دالقار الذم يراـ الدحث. -0

لتكنولو يػػا لػػـ يتطػػرؽ الدحػػث إلػػ  اور مرا ػػب الحنػػادات فػػ  التوكيػػا عمػػ  ملمومػػات حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار    -3
 الملموماتي إا دالقار الذم يراـ الدحث.

لػػػـ يتنػػػاوؿ الدحػػػث أ ػػػر رصػػػااص الشػػػركات عمػػػ  منػػػتوم اسفصػػػاح عػػػف حوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا  -2
 .الملمومات

 خطة البحث: 1/7
 عم  النحو التال ا فقا تـ تقنيـ ما تدق  مف الدحث يتحقيقاا ألىااؼ الدحث وارتدار فروضو

 النادق  المرتدط  دموضوع الدحث. الارانات -3

 اسطار المباىيم  لحوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات. -2

 األدلاا المقترح  لإلفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات. -2

 محااات اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات. -5
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 الاران  التطديقي . -9

 والتوصيات والتو يات الدح ي  المنتقدمي .النتاات  -3

 ( الدراسات السابقة المرتبطة بمو وع البحث:2)
لػػ  أم مػػام تػػـ و نػػتلان  دالارانػػات النػػادق  وذلػػؾ فػػ  محاولػػ  لتحايػػا الب ػػوة الدح يػػ ي ايقػػـو الداح ػػاف دا ا 

 ,Premurosoامت اران  )حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات مف  انب ىذه الاراناتي حيث  تناوؿ 

لإلنػناا الرػار   فػ  التقػارير  Initial Voluntary Disclosuresاارتياريػ  األوليػ  ( ددحث اسفصاحات 2008
 رار اسفصاح األول  ليذه الشركاتي التحقيؽ ف  محااات . وعم  و و التحاياي 3112ي 0222الننوي  ديف عامي 

يػػرتدط مػػع اسفصػػاح اارتيػػارم األولػػ . و ػػا توصػػمت  Subsequent Performanceومػػا إذا كػػاف األاا  ال حػػؽ 
دشػػػكؿ  ادػػػت دػػػيف الارانػػػ  إلػػػ  أف الملػػػاات النػػػنوي  لإلفصػػػاحات اارتياريػػػ  واألوليػػػ  عػػػف اسنػػػناا الرػػػار   زاات 

 م ؿ مقػاار الرافلػ  الماليػ  ومنػتويات الردحيػ  وا  مػال  تكػاليؼ. داسضاف  إل  أف المحااات 3112ي 0222عامي 
عػف اسنػناا الرػارح  فػ  التقػػارير صػاح األولػ  زاات مػف احتماليػ  اسفصػاح فالتشػغيؿ فػ  البتػرة النػادق  مداشػرةا لإل

عنػػو دالردحيػػ  فػػ  فتػػرة مػػا دلػػا اسفصػػاح  ملدػػراا –كمػػا أشػػارت النتػػاات إلػػ  و ػػوا ارتدػػاط دػػيف األاا  ال حػػؽ النػػنوي . 
يلػا واسفصاح عف اسنناا الرػار  . داسضػاف  إلػ  تػوفير اليػؿ عمػ  أف اسفصػاح عػف اسنػناا الرػار    –األول  

ي وم مػػػس ملػػػايير المحانػػػد  IASBاعتدػػػاراا أنانػػػياا فػػػ  المشػػػروع المشػػػترؾ دػػػيف م مػػػس ملػػػايير المحانػػػد  الاوليػػػ  
 .FASBاألمريكي  

التػػ  تلتمػا عمػػ  اسنػػناا الرػػار    ( تزايػػا الشػػركاتGoo and Huang, 2008كمػا أشػػارت ارانػػ  )
لقػػرارات تكنولو يػػا الملمومػػات اانػػتراتي ي ي وىنػػاؾ اللايػػا مػػف األشػػكاؿ الملقػػاة لإلنػػناا الرػػار   التػػ  تتطمػػب إلػػ  

مػػػػػػػػػػف الحوكمػػػػػػػػػػ  دػػػػػػػػػػيف المنظمػػػػػػػػػػات  افاىتمػػػػػػػػػػاـ اساارة دشػػػػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػػػػوىرم لضػػػػػػػػػػماف ن احيػػػػػػػػػػا. كمػػػػػػػػػػا يو ػػػػػػػػػػا نوعػػػػػػػػػػ
Interorganizational Governance –  والتػ  يمكػف انػترااميا لارانػ  إاارة  –الرنمي  ور اد  الل  ػات  الر اد

ع  ػػػػات اسنػػػػناا الرػػػػار   لتكنولو يػػػػا الملمومػػػػات. و ػػػػا و ػػػػات الارانػػػػات الحاي ػػػػ  أف ىػػػػذيف النمػػػػوذ يف لمحوكمػػػػ  
متكػػػػػػام ف. ومػػػػػػع ذلػػػػػػؾي ا تػػػػػػزاؿ ايناميكيػػػػػػ  تبػػػػػػاع تيـ غيػػػػػػر منتكشػػػػػػب . وانػػػػػػتناااا إلػػػػػػ  نظريػػػػػػ  االتػػػػػػزاـ وال قػػػػػػ  

Commitment Trust Theory  ي فػإف ىػذه الارانػ  تركػز عمػ  كيػؼ يمكػف رليػ  الر ادػ  الرنػمي  أف تػؤ ر عمػ
( كمؤشػػر عػػف SLAsحوكمػػ  الل  ػػات فػػ  عمميػػ  اسنػػناا الرػػار  ي وذلػػؾ عػػف طريػػؽ اتبا يػػات منػػتوم الرامػػ  )

يمػػ ا األنػػاس )القاعػػاة(  ـ كمػػاالر ادػػ  الرنػػمي . و ػػا توصػػمت الارانػػ  إلػػ  أحػػا عشػػر عنصػػراا تلا ػػاياا )تػػـ تصػػنيبي
Foundation  ي والحوكمGovernanceير يي إاارة التغChange Management  فػ  اتبا يػات منػتوم الرامػ )

والت  ترتدط إي ادياا دال ق  واالتزاـ ديف األطراؼي كما أف ال ق  واالتزاـ داورىما يؤ راف إي ادياا عم  حوكمػ  الل  ػات 
 ف  ن اح اسنناا الرار  .الت  يمكف أف تناىـ 

( دبحػػص كيبيػػ  تػػأ ير رصػػااص محػػااة اتبا يػػات منػػتوم Goo et al., 2009كمػػا انػػتيافت ارانػػ  )
عمػػػػ  حوكمػػػػ  اسنػػػػناا الرػػػػار   لتكنولو يػػػػا الملمومػػػػات.  Service Level Agreements (SIAsالرامػػػػ  )

مقنػم  إلػ   ػ ث م موعػاتا األنػاس منػتوم الرامػ  )حا عشػر عنصػراا كرصػااص اتبا يػات أوافترضت الاران  
وتلتدر ىذه اللناصػر دم ادػ  تكممػ  لػ  ث (ي Governanceي الحوكم  Changeي التغيير Foundation)القاعاة( 

نػػمات لحوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات )الملػػايير ذات الل  ػػ ي حػػؿ النزاعػػات المتنػػاغـي ااعتمػػاا 
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ارانػػ  انتقصػااي  لممػػايريف التنبيػذييف لتكنولو يػا الملمومػػات فػ  كوريػػا المتدػااؿ(. و ػا تػػـ ت ميػع الديانػػات مػف رػ ؿ 
 Formal Contractsال نوديػػػ . وتوصػػػمت الارانػػػ  إلػػػ  تػػػاعيـ البرضػػػي  األنانػػػي  لمتكامػػػؿ دػػػيف اللقػػػوا الرنػػػمي  

لمييكػؿ ال يػا اتبا يػات منػتوم الرامػ  عمػ  ال وانػب   وحوكم  اسنناا الرار  ي داسضاف  إلػ  و ػوا تػأ ير إي ػاد
ػػاالمرتمبػػ  لحوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػاتي ومػػع ذلػػؾي أظ أف رصػػااص التغييػػر  يػػرت الارانػػ  أيضا

ا التغذي  اللكني  لملمميات( اتبا يات منتوم الرامػ   ػ –الترطيط لإلدتكار  –التغيير المتو ع  –)الطمب المنتقدم  
تلمؿ كدايؿ لحوكمػ  اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات. ودصػب  عامػ ي فػإف النتػاات تػاعـ فرضػي  أف اتبا يػات 
منػػػتوم الرامػػػ  المتطػػػورة ا تػػػوفر فقػػػط طريقػػػ  لقيػػػاس أاا  مقػػػاـ الرامػػػ ي ولكػػػف أيضػػػاا تلمػػػؿ عمػػػ  اساارة البلاليػػػ  

ف المشاركيف ف   عمميات اسنناا عم  منتويات عالي  مػف لتلا اات اسنناا الرار   مف ر ؿ تطوير الل  ات دي
 ال ق  واالتزاـ.

( تػوفير نظػرة متلمقػ  لمتباعػؿ دػيف حوكمػ  Lioliou and Willcocks, 2009دينمػا انػتيافت ارانػ  )
 التلا ػػػا والل  ػػػات فػػػ  ترتيدػػػات اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػات. كمػػػا تحػػػاوؿ الارانػػػ  إدػػػراز  يمػػػ  مبيػػػـو

" فػػ  فحػػص ع  ػػات اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات وأىميتيػػا فػػ  تحميػػؿ Governmentality"الحاكميػػ  
 أدلاا النيطرة الرنمي  واا تماعي  الت  ى   ز  ا يت زأ مف عقا اسنناا الرار  .

ال قػ  والتلػاوف دػيف وتوصمت الاران  إل  أىمي  عقا اسنناا وآليات الحوكم  ف  توليا ع  ات مدني  عمػ  
شػػػركا  اسنػػػناا الرػػػار  . وعمػػػ  و ػػػو الرصػػػوصي فقػػػا تدػػػيف أف تمػػػؾ ال قػػػ  نتي ػػػ  لمشػػػبافي  التػػػ  تتولػػػا عػػػف آليػػػات 
الحوكمػػ . فػػ  حػػيف كػػاف التلػػاوف نتي ػػ  اللمػػؿ عمػػ  موا مػػ  الػػرؤم دػػيف شػػركا  اسنػػناا الرػػار  . كمػػا تشػػير نتػػاات 

وف مػػاعـ  ػػوىرم لتنميػػ  ال قػػ  والتلػػاوف واالتػػزاـ فػػ  مشػػروع اسنػػناا الارانػػ  أنػػو دػػالرغـ مػػف أف اللقػػا يمكػػف أف يكػػ
عػػف الل  ػػ  غيػػر المتوازنػػ  دػػيف شػػركا  عمميػػ  اسنػػناا الرػػار  . وىػػذه  . إا أنػػو ا يمكػػف أف يكػػوف دػػاي ا الرػػار  

 النتي   اليام  تضيؼ إل  األاب الذم ياعـ التكامؿ ديف حوكم  التلا ا والل  ات.
( أنػػو مػػع تلػػاف  اللػػالـ مػػف الركػػوا Chaudhary and Kishore, 2010نػػ  )كمػػا أوضػػحت ارا

اا تصػػػاامي فػػػإف صػػػناع  التلييػػػا ي ػػػب أف تتكيػػػؼ عدػػػر الترطػػػيط اانػػػتراتي   والحوكمػػػ  ال يػػػاة. و ػػػا انػػػتيافت 
 ػػػا والتػػػ  تم مػػػت فػػػ  حوكمػػػ  الل  ػػػات والتلا –الارانػػػ  المقارنػػػ  دػػػيف أشػػػكاؿ الحوكمػػػ  لترتيدػػػات اسنػػػناا الرػػػار   

 كات ارتيار شكؿ الحوكم  المنانب.ورصااصيا الكامن  حت  يمكف لمشر  –والملام ت 
 – Social Interactionعػػاا مػػف الرصػااص )التباعػػؿ اا تمػاع   توصػػمت الارانػ  إلػػ  أف ىنػاؾو ػا 

 التأكػػػػاي عػػػػاـ Asset Specificityنوعيػػػػ  األصػػػػوؿ  – Shared Visionالرؤيػػػػ  المشػػػػترك   – Trustال قػػػػ  
Uncertainty  ي واانػت مارات المتداالػReciprocal Investments التػ  ي ػب فيميػا دوضػوح  دػؿ  يػاـ اساارة )

دارتيار وتنبيذ شكؿ الحوكم . كما أف الوع  حوؿ و وا أو عاـ و وا منتويات عالي  أو منربض  مف الرصػااص 
أف حوكمػػ  الل  ػػات ىػػ  مبتػػاح الن ػػاح  توصػػمت الارانػػ  إلػػ كمػػا  شػػكؿ الحوكمػػ  المنانػػب.تحايػػا يكػػوف مبيػػا فػػ  

لملايا مف مداارات اسنناا الرار   عم  نطاؽ وانع. ومف ر ؿ اران  الحال ي و ات الاران  أنو عم  الػرغـ مػف 
أف مػػػورا رػػػامات اسنػػػناا الرػػػار    ػػػاـ دانػػػترااـ اللقػػػواي إا أف حوكمػػػ  الل  ػػػات التػػػ  تػػػـ انػػػترااميا مػػػف أ ػػػؿ 

تطػػػورت دمػػػرور الػػػزمف. ودالم ػػػؿي ردػػػرة المػػػايريف تميػػػؿ إلػػػ  انػػػترااـ حوكمػػػ  الل  ػػػات  ع  ػػػات مبتوحػػػ  ومنػػػتمرة
)التغير التكنولو  (. كما أكػات  التأكانت اد  لتزايا و وا الرصااص م ؿ ترصص / رصوصي  األصوؿي عاـ اك
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أوصػػػت الارانػػػ  الارانػػػ  عمػػػ  و ػػػوا تػػػأ ير إي ػػػاد  لحوكمػػػ  الل  ػػػات عمػػػ  نتػػػاات ترتيدػػػات اسنػػػناا الرػػػار  . كمػػػا 
دحوكم  الل  ات لمبوااا المر وة منيا مع توافر المرون  ال زم  انتيلاب المتغيرات وارليات الت  وضلت لموا يػ  

 التغير.
لحوكمػػ   A Conceptual Framework( وضػػع إطػػار مبػػاىيم  Pena, 2012وحاولػػت ارانػػ  )

و ػػا أنػػبرت ا متزايػػا لمىميػػ  فػػ  النػػنوات األريػػرة. اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات والتػػ  أصػػدحت موضػػوعا 
الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات ا يركػز فقػط عمػ  ىياكػؿ الحوكمػ  نتاات الاران  عف تصػور  ايػا لحوكمػ  اسنػناا 

ا عمػ  إاارة   Outsourcing Relationship( ORMع  ػات اسنػناا الرػار   )وحقوؽ اتراذ القراري ولكف أيضا

Managementػاىذا اسطار المباىيم  ا يوفر فقط فيماا أفضؿ. ولكف يق ي ا تلارضا مػع و يػ  النظػر  احػااا  اـ أيضا
أاوات إاارة وتػػػوفر  راينػػػياا. التقميايػػػ  لحوكمػػػ  تكنولو يػػػا الملمومػػػات والتػػػ  يكػػػوف فييػػػا إاارة الل  ػػػات لينػػػت عػػػام ا 

  تنتبيا منيا المنظمات لقيػاس أاا  اتبا يػات اسنػناا ع  ات اسنناا الرار   إمكانيات لممرا د  وأاوات لمتحميؿ الت
اارة ع  ات اللم   والمػورايف. كمػا أنيػا تنػاعا عمػ  فيػـ أفضػؿ لمموا مػ  دػيف التكنولو يػا والممارنػات و الرار    ا 

اارة الل  ػػات فػػ  أردلػػ  أدلػػااا  ػػواة الم شػػارك  اسااريػػ . و ػػا تم مػػت األدلػػاا الراينػػي  لحوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   وا 
Partnership Quality - اة الرامػ  و  ػService Quality –   الر ادػ  الرنػمي  وغيػر الرنػميFormal and 

Informal Control –  حؿ النزاعاتConflict Resolution. 
دتوضػػيف كيػػؼ يمكػػف لم موعػػات األعمػػاؿ تطديػػؽ آليػػات ( Herz et al., 2012ارانػػ  )كمػػا  امػػت 

تيػاؼ الارانػ  إلػ  المنػاىم  فػ  إ ػرا  الملرفػ  الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات. ومػف  ػـ الحوكم  ف  حالػ  اسنػناا 
وذلؾ حوكم  تكنولو يا الملمومات دصب  راص ي دصب  عام ي وآليات دشأف اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات 

ليػػذا الغػػرض  فػػ  ذات النػػياؽ. وتحقيقاػػا Multisourcingمػػف رػػ ؿ تونػػيع األاب الحػػال  ليشػػمؿ مصػػاار متلػػااة 
دالتحايا مرتمػؼ الل  ػات فػ  حالػ  اسنػناا لمصػاار متلػااة. ومػف رليات الحوكم  ينتياؼ  ا ترحت الاران  إطاراا

اشػػتقاؽ اسطػػاري  امػػت الارانػػ  دمرا لػػ  متلمقػػ  لػػماب حػػوؿ اسنػػناا لمصػػاار متلػػااة وم موعػػات األعمػػاؿ أ ػػؿ 
القاام  عم  آليات حوكم  تكنولو يا الملموماتي داسضاف  إل  اران  حال  لشرك  رااػاة فػ   وااعتماا عم  األدحاث

 العقددودتتم ػػؿ فػػ  م ػػاؿ الرػػامات الماليػػ . و ػػا توصػػمت الارانػػ  إلػػ  آليػػات حوكمػػ  فػػ  حالػػ  تلػػاا المصػػاار والتػػ  
وتشػػػتمؿ عمػػػ  ل نػػػ   لهياكدددلاوتشػػػتمؿ عمػػػ  ترتيدػػػات تلا ايػػػ  عمػػػ  منػػػتوم الم موعػػػ ي ووحػػػاة األعمػػػاؿ والمشػػػروعي 

وتشػػتمؿ  العمميدداتوىياكػػؿ تقريػػر محػػااةي  يالملمومػػاتي ول نػػ  مشػػروع اسنػػناا لمصػػاار متلػػااةتو يييػػ  لتكنولو يػػا 
اارة محبظ  اسننااي ومني ي  اساارةعم   ياس  وتشػتمؿ  آليدة العققداتي ور اد  اسنػناا لمصػاار متلػااةي األاا ي وا 

ارليػػػات تلتدػػػر ىػػػذه و  ي ي زيػػػااة اسنػػػناا لمصػػػاار متلػػػااةيتماعػػػات المػػػورا غيػػػر الرنػػػمعمػػػ  إاارة الملرفػػػ ي عػػػاا ا 
المقترح رليات الحوكم  ف  حال  تلاا المصاار مع إضاف  دلااا مرتدطاػا األناس الذم تـ انتراامو ف  دنا  اسطار 

 دالمورا وارليات المقادم .
عينػػ  مػػف الشػػركات التػػ  تقػػـو دػػاسع ف عػػف ( Premuroso et al., 2012دينمػػا انػػترامت ارانػػ  )

 يAnnual Reportالتقػارير النػنوي  فػ   Outsourcing Arrangementsاسنػناا الرػار    / اتبا يػاتترتيدػات
اللوامؿ الت  ترتدط مع القرار ال حؽ لإلفصاح عػف ملمومػات اسنػناا الرػار   فػ  وتياؼ ىذه الاران  إل  فحص 

النػػػوؽ فػػػ  دارتدػػػار مػػػا إذا كػػاف إفصػػػاح التقريػػػر النػػػنوم إشػػػارة مو و ػػػ  ألاا  كمػػػا  امػػػت الارانػػػ  التقػػارير النػػػنوي . 
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المنتقدؿ. و ا توصمت الاران  إل  أف الشركات كديرة الح ـي واألاا  المػال  الضػليؼي وذات عوااػا النػوؽ النػمدي  
 Firmsعػػػف اسنػػػناا الرػػػار   مػػػف عوااػػػا النػػػوؽ لإلعػػػ ف النػػػمد  ن  فػػػ  األ ػػػؿ الطويػػػؿي والشػػػركات التػػػ  تلػػػا

Experiencing Negative Outsourcing Announcement Market Returns  لإلفصػاح  تكوف أك ر مػي ا
الشركات عف اسنناا الرار   فػ  التقػارير عف اسنناا الرار   ف  التقارير الننوي . وىناؾ أال  أررم أف إفصاح 

يكػػوف ذات مصػػاا ي  ألنػػواؽ المػػاؿ. كمػػا أشػػارت الارانػػ  إلػػ  أف تشػػير إلػػ  تحنػػف فػػ  أاا  النػػوؽ الػػذم النػػنوي  
ينطدػؽ عمػ  أم نػوع مػف  Subsequent Firm Performance Issuesاسفصػاح و ضػايا أاا  الشػركات ال حػؽ 
يمكػف أف  Regulatory Standardsالنتػاات إلػ  أف الملػايير التنظيميػ  أنواع ترتيدات اسنناا الرار  . كما تشير 

 Commonعامػ  إفصػاح تقمؿ مػف تكػاليؼ الدحػث عػف الملمومػات الراصػ  لممنػت مريف مػف رػ ؿ تػوفير مني يػ  

Disclosure Methodology .  عف أنشط  اسنناا الرار 
مػػ  اسنػػناا الرػػار   ك( إلػػ  المنػػاىم  فػػ  أاديػػات حو Lioliou et al., 2014كمػػا انػػتيافت ارانػػ  )

 Mechanisms Substitution andمػػػػػف رػػػػػ ؿ آليػػػػػات اانػػػػػتدااؿ والتكامػػػػػؿ لتكنولو يػػػػػا الملمومػػػػػات 

Complementarity  وتتم ػػػؿ الحوكمػػػ  الرنػػػمي  فػػػ  الحوكمػػػ  الرنػػػمي  )حوكمػػػ  التلا ػػػا( وحوكمػػػ  الل  ػػػاتدػػػيف .
ي والقيػػػػػػػػػػػػاس (KPIsومؤشػػػػػػػػػػػػرات األاا  الراينػػػػػػػػػػػػي  ) (SIAsي واتبا يػػػػػػػػػػػػات منػػػػػػػػػػػػتوم الرامػػػػػػػػػػػػ  )Contractاللقػػػػػػػػػػػػا 

Measurement الموا يػػؽ و يCharters  فػػ  نػػيكولو ي  اللقػػا  الل  ػػات. دينمػػا تتم ػػؿ حوكمػػPsychological 

Contract  ي وال قػػػTrust االتػػػزاـ و يComitment ااعتماايػػػ  وااتصػػػاات و يCommunication و ػػػا أشػػػارت .
. كما أشارت إل  أو و الترادط وحوكم  الل  اتوالتكامؿ ديف الحوكم  الرنمي  الاران  إل  حاوا وشروط اانتدااؿ 

الرنمي  و وانب الل  ات ونيكولو ي  اللقا. و ا توصمت الارانػ  إلػ  أف إمكانيػات الحوكمػ  الرنػمي  ديف الحوكم  
تلمػػؿ عمػػ  تحقيػػؽ فلاليػػ  كػػؿ منيمػػا ومػػف  ػػـ تنبيػػذىما دالكامػػؿ. كمػػا أف شػػركا  اسنػػناا الرػػار   وحوكمػػ  الل  ػػات 

دالتركيز عم  اسمكانيػات دشػأف  المايروفدشكؿ أك ر  وةي وتحت الظروؼ المتغيرةي إذا  اـ تطديؽ الحوكم  و  يـيمكن
مػػػف  دػػػيف الحوكمػػػ  الرنػػػمي  وحوكمػػػ  الل  ػػػاتي دػػػااا  Compensatingوالتلويضػػػي   Enablingار ػػػار التمكنيػػػ  

 انتدااؿ واحاة دالنند  لمررم.
 Emerging Technologies( أف تغيػر التكنولو يػا الناشػا  Choudhry, 2014كمػا أشػارت ارانػ  )

ف  ديا  المنافن  اللالمي  أام إل  تدن  اللايا مف شركات تكنولو يا الملمومات ات اىات  ايػاة لتطػوير الدرم يػات 
وتيػػاؼ ىػذه الارانػ  لنػػا الب ػوة فػ  أاديػػات تطديػؽ حوكمػػ  فػ  الرػارج لمحصػػوؿ عمػ  رػامات دتكمبػػ  أ ػؿ وأحػاث. 

أ ريػت الارانػ  عمػ  نناا الرار   والتأكيا عم  اللناصر األناني  لن اح نموذج حوكم  اسنناا الرػار  . و ػا اس
ات إلػ  دػااليف عمػ  الصػليا يػدشرا  رام  تكنولو يا الملمومات والتػ  تو ػو ميػاـ تطػوير الدرم الشركات الت  تقـو 

اا تماعيػ  اكتنػػاب فيػػـ عممػػ  رااـ النظػػرة البمنػػبي  ميػػ  حيػػث تػـ انػػتكطريقػػ   الارانػ وظػػؼ تواللػػالم . و المحمػ  
إلػػ  دنػػا  الارانػػ  المػػنيت اانػػتقراا  الػػذم ييػػاؼ انػػترامت لو يػػات نظػػر المشػػاركيف حػػوؿ موضػػوع الارانػػ . كمػػا 

انترااـ      أنواع مف أناليب المقادم  ل مع الدياناتا عمميات تحميمي  ألنس نظري  لتحميػؿ نظري ي داسضاف  إل  
لترميػز  Group Coding Technologyتكنولو يػا الملمومػات  –انػترااـ أنػموب ترميػز و الديانػات دشػكؿ منػتظـي 

طػرح األنػام ي حيػث تػـ رااـ أنػموب وانػتمرتمب  مف رػ ؿ المقارنػ  المنػتمرةي الديانات الت  تـ ت ميليا إل  مباىيـ 
تحػت م موعػات مرتمبػ . و ػا ظيػرت فاػ  واحػاة أنانػي  المنار ػ   Similar Conceptsت ميػع المبػاىيـ المتما مػ  
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ونػػدع فاػػات راينػػي  مػػف الديانػػاتي ىػػذه الباػػات الراينػػي  تم ػػؿ المكونػػات الراينػػي  لنمػػوذج حوكمػػ  تطديقػػات اسنػػناا 
ي األدوار والمسددسولياتال ػػواةي  –رضػػا اللمػػ    –تربػػيض التكمبػػ  وتتم ػػؿ فػػ ا  األهدددافي اإلدارةوىػػ ا الرػػار   
تحميػؿ احتيا ػات المشػروع  –ترتيدػات التلا ػا  –ارتيػار المػورا  وتتم ؿ ف ا الممارسات الجيدة ياالتصاالتي القرارات

إاارة  –الر ادػػػػػ  عمػػػػػ  المشػػػػػروعات  –إاارة الملرفػػػػػ   –إاارة المػػػػػوارا  –ترصػػػػػيص األعمػػػػػاؿ  –تحايػػػػػا األعمػػػػػاؿ  –
. ىذه المكونات تتكامؿ مع دلضيا مف أ ؿ تشكيؿ إطػار حوكمػ  تطديقػات اسنػناا الرػار   قياس األداءالل  اتي 

 تطديقات اسنناا الرار  .مف أ ؿ إماااات نا ح  لمشاريع 
لتكنولو يػا  ار  إلػ  أف فلاليػ  حوكمػ  اسنػناا الرػ (Lin and Hekkala, 2016كمػا أشػارت ارانػ  )

ا داعتدارىا محاااا أنانياا ف  ن اح عمميات اسنناا الرار   ف  نيا ات تنظيمي  مرتمب .  الملمومات تمق   دواا  عاما
ومػػف  ػػـ تيػػاؼ ىػػذه الارانػػ  إلػػ  تلزيػػز ىػػذه الملرفػػ  النػػادق  مػػف رػػ ؿ انتكشػػاؼ كيػػؼ يمكػػف لمشػػدكات الشرصػػي  

Interpersonal Networks حوكمػ  اسنػناا الرػار   ىاماا ف  ىذا النياؽ أف تؤ ر وتنلكس عمػ   ااا داعتدارىا دل
 Vendor'sلتكنولو يػػػػا الملمومػػػػات. و ػػػػا  امػػػػت الارانػػػػ  دلمػػػػؿ ارانػػػػ  حالػػػػ  واحػػػػاة مػػػػف و يػػػػ  نظػػػػر المػػػػورا 

Perspective  فػػػػ  صػػػػيغ  مزاو ػػػػ  لإلنػػػػناا الرػػػػار   لتكنولو يػػػػا الملمومػػػػاتي و ػػػػا تػػػػـ توظيػػػػؼ تحميػػػػؿ الشػػػػدكات
عمػ  مػع تحميػؿ شػدك  الل  ػات كشػؼ شػدكات الل  ػات الشرصػي . ل Social Network Analysisاا تماعيػ  

إلػ  مقػاد ت مبتوحػ  مف أعضا  البريؽ فػ  شػرك  المػورا للمميػ  اسنػناا الرػار  ي داسضػاف   32المنتوم اللاـ لػ 
 مع نت  أعضا  تـ ارتيارىـ مف البريؽ والت  انترامت لتحايا ىيكؿ الحوكم  المنظور.

 Networkوتشير نتػاات ىػذه الارانػ  إلػ  دلػض ميػزات شػدكات الل  ػات الشرصػي  م ػؿا ك افػ  الشػدك  

Density  ي المقارنػػ  عدػػر الشػػدكCross-Network Comparison   ىيكػػؿ الحوكمػػ  فػػ  يمكػػف أف تلكػػس التػػ
ػػا  وانػػب إلػػ  أف شػػدكات الل  ػػات الشرصػػي  يمكػػف أف تػػؤ ر عمػػ  شػػكؿ ىيكػػؿ  متلػػااة. كمػػا أشػػارت الارانػػ  أيضا

 الحوكم .
 يمى: ويستخمص الباح ان من خقل الدراسات السابقة ما

 امػػت ملظػػـ الارانػػات دتنػػاوؿ حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات مػػف رػػ ؿ التركيػػز عمػػ  حوكمػػ   (0
دشكؿ أك ر  ػوةي التلا ا والل  ات والتكامؿ دينيماي ومام تأ ير كؿ  منيما عم  ن اح عمميات اسنناا الرار   

 لإلفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .ح نموذج مقتر ـ دوضع قوتحت  ميع الظروؼ المتغيرةي إا أنيا لـ ت

اسفصػاح اارتيػارم عػػف  (Premuroso et al., 3103; Premuroso, 3110تناولػت دلػض الارانػات ) (3
عمميػػات اسنػػناا الرػػار   فػػ  التقػػارير النػػنوي  لمشػػركاتي ومػػام أىميتػػو فػػ  الحػػا مػػف عػػاـ تما ػػؿ الملمومػػاتي 

و ف  تحنيف أاا  النوؽي كما أنو يلا اعتداراا أنانػياا فػ  المشػروع والحا مف تكاليؼ الوكال  داسضاف  إل   ارت
المشػػترؾ دػػيف م مػػس ملػػايير المحانػػد  الاوليػػ ي وم مػػس ملػػايير المحانػػد  األمريكيػػ . إا أف ىػػذه الارانػػات لػػـ 
 تتلرض إل  اسفصاح اارتيارم عف حوكمػ  اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػاتي ومػام أىميتػو فػ  إدػ غ

ف  إاارة مراطر اسنناا الرار  ي وكذلؾ تقييـ أاا  عمميػات اسنػناا أصحاب المصالف عف مام  ارة الشرك  
والقيم  المضاف  الت  تحققيا عمميػات  يمع انتراتي ي  الشرك عمميات اسنناا الرار    اتناؽالرار  ي ومام 
 اسنناا الرار  .
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مقتػػرح لإلفصػػاح نمػػوذج ي تلتدػػر ىػػذه الارانػػ  مػػف الارانػػات األولػػ  التػػ  تحػػاوؿ وضػػع الدػػاح يففػػ  حػػاوا عمػػـ  (2
المصػري  المنػاىم  اارتيارم عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملموماتي مع تحايا مام  ياـ شركات 

المحػااات المقتػرحي ومػا ىػ  النمػوذج داسفصػاح عػف دنػوا المار   ضمف المؤشػر المصػرم لمنػاولي  الشػركات 
 عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات.الت   ا تؤ ر عم  اسفصاح 

 ( اإلطار المفاهيمى لحوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات:3)
فػػػ  النػػػنوات األريػػػرةي أرػػػذ مبيػػػـو حوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػات أىميػػػ  متزايػػػاة. ومػػػف 

الحػػا مػػف المػػر ف أف ينػػتمر ىػػذا اات ػػاه نظػػراا لزيػػااة انتشػػار ظػػاىرة اسنػػناا الرػػار   وذلػػؾ سرتداطيػػا دانػػتراتي ي  
ي ميػزة تنافنػي  والقضػا  عمػ  األنشػط  غيػر األنانػي و ارات لتوفير  يالتكاليؼي ونرع  انتغ ؿ التكنولو يا ال اياة

المنػػتمر والمتزايػػا لرػػامات تكنولو يػػا الملمومػػات عمػػ  أاا  عمميػػات األعمػػاؿ يمقػػ  الضػػو  ومػػف  انػػب أرػػر التػػأ ير 
 Beulen and)لتكنولو يػػػا الملمومػػػات اسنػػػناا الرػػػار   عمميػػػات عمػػػ  مػػػام الحا ػػػ  إلػػػ  ىياكػػػؿ حوكمػػػ  فػػػ  

Ribbers, 3113; Hirschheim et al., 3112.) 
وتتم ػػؿ اورة حيػػاة اسنػػناا الرػػار   فػػ   ػػ ث مراحػػؿي والتػػ  يمكػػف توضػػيحيا مػػف رػػ ؿ الشػػكؿ التػػال ا 

(ITGI, 3115) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل رقم )
 دورة حياة اإلسناد الخارجى

وعمػػ  الػػرغـ مػػف ااعتػػراؼ دأىميػػ  ىياكػػؿ الحوكمػػ ي إا أف ىنػػاؾ نػػارة فػػ  األدحػػاث التػػ  تتنػػاوؿ موضػػوع 
ي و ػػػا  ػػػاـ مليػػػا حوكمػػػ  تكنولو يػػػا (Meng et al., 3113لتكنولو يػػػا الملمومػػػات )حوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار   

 3112فػ  عػاـ  Lighthouse Globalدالتلػاوف مػع المنػارة اللالميػ   IT Governance Instituteالملمومػات 
اولػػ  فػػ  األمػػريكيتيف وأنػػيا والمحػػيط اليػػاام  02مترصػػص فػػ  تكنولو يػػا الملمومػػات مػػف  311دلمػػؿ منػػف عمػػ  

وأورودػػا. وتوصػػمت الارانػػ  إلػػ  أف المنػػتويات المطمودػػ  مػػف الحوكمػػ  ا تمتػػا دشػػكؿ مو ػػؽ إلػػ  الل  ػػات مػػع مػػورا 
الرارج. كما أشارت نتػاات الارانػ  إلػ  أف فوااػا اسنػناا الرػار   لػـ تلػا فقػط مورا الرام  مف  فالرام  عناما يكو 

اارة المرػػاطر دشػػكؿ Scalabilityحػػوؿ النػػلري ولكنيػػا تشػػتمؿ عمػػ  تحنػػينات  ػػواة الرامػػ ي والقادميػػ  لمتونػػع  ي وا 

قرار اإلسناد 
 الخارجى

تأكيد 
 الخدمة

 

التفاوض 
 على العقد

اختيار 
 المورد
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 Value-Addingوتحريػػر المػػوارا الاارميػػ  لمتركيػػز دشػػكؿ أنانػػ  عمػػ  األنشػػط  ذات القيمػػ  المضػػاف   يأفضػػؿ

Activities (ITGI, 3115.) 
 ويقـو الداح اف دتناوؿ اسطار المباىيم  لإلنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات مف ر ؿ النقاط التالي ا

 مفهوم حوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات: 3/1
أنػػو نظػػراا اعتمػػاا اللايػػا مػػف  National Computing Centre "NCC", 3115أشػػارت ارانػػ  

لمرػاطر  more awareالمنظمػات دشػكؿ كديػر عمػ  تكنولو يػا الملمومػات يتلػيف عمػ  اساارة أف تكػوف أك ػر وعياػا 
ومػػا إذا كػػاف يػػػتـ إاارتيػػا. داسضػػاف  إلػػػ  ذلػػؾي إذا كػػاف ىنػػػاؾ  صػػور فػػ  الوضػػػوح  يتكنولو يػػا الملمومػػات الحر ػػػ 

يػذا يمكػف أف يػؤام فال وىريػ ي اترػاذ  ػرارات تكنولو يػا الملمومػات عنػا  Clarity and Transparencyوالشػبافي  
اراؾ دػػػأف كمػػػا أف اسالتكنولو يػػػ  المتاحػػػ .  صر بػػػإلػػػ  عػػػاـ الرغدػػػ  فػػػ  تحمػػػؿ المرػػػاطري والبشػػػؿ فػػػ  انػػػتغ ؿ ال

 إلػ فيػذا يػؤام ي Unique conditionsوليػا تغيػر نػريع وظػروؼ فريػاة  Complexتكنولو يػا الملمومػات ملقػاة 
 والر اد  دشكؿ كدير. Sound Management Disciplinesحا   لتطديؽ ضوادط اساارة النميم  ال

مف  ـ فإف ملظػـ المنظمػات تلتمػا إلػ  حػا كديػر عمػ  عمميػات اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػاتي و 
كمػػا أف ت مارات الكديػػرة. المرػػاطر واانػػداسضػػاف  إلػػ  ولػػذلؾ فػػإف الحوكمػػ  ي ػػب أف تركػػز عمػػ  ع  ػػات اسنػػناا 

كوف  رار انتراتي   راينػ  ي ػب أف يػتـ يأف مف المر ف  Serviceأو رام   Functionوظيب  لاسنناا الرار   
ػػػا   Huge Globalفرصػػػ  أعمػػػاؿ ت اريػػػ  عالميػػػ  ضػػػرم  حوكمتػػػو دلنايػػػ ي كمػػػا يلتدػػػر اسنػػػناا الرػػػار   أيضا

Commercial Business Opportunity   يتنافنوف دقوة لمحصوؿ عم  حص  ف  النػوؽ.  الذيفلمقامي الرام
ف  م ؿ ىذا الوضع البن  والت ارم الملقاي فإف الحوكمػ  النػميم  لإلنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات أمػر دػال  

 األىمي  لممناعاة ف  ت نب فشؿ الرام  المحتمم  والرناار المالي  الضرم .
ب فشؿ عمميات اسنناا الرار   لتكنولو يػا الملمومػات مػف رػ ؿ الشػكؿ التػال ا ويمكف توضيف أىـ أندا

(Goolsby, 3112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطلعات غير واضحة للمشترى  
23% 
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 (2شكل رقم )

 أسباب فشل اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات

ىنػاؾ لحوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات ف  البكر المحاند ي حيػث محااة ا يو ا تلريبات و 
كأنػػاس لمتحقيػػؽ فػػ  ع  ػػ   دشػػكؿ كديػػر عمػػ  حوكمػػ  تكنولو يػػا الملمومػػات التػػ  اعتمػػات التلػػاريؼ اللامػػ  دلػػض 
( أف Beulen and Ribbers, 3113اران  )  ي حيث أشارتClient-Vendor Relationshipالدااع  –اللميؿ 

نػات ر مماحػاات الارانػ  ممارنات الحوكم  يمكف أف ترتدط دأاديات اسنناا الرار   لتكنولو يػا الملمومػاتي حيػث 
 يم ا حوكم  تكنولو يا الملمومات كماممارنات لتكنولو يا الملمومات ذات الصم  دحوكم  اسنناا الرار   

حوكمة اإلسناد الخارجى ممارسات 
 ممارسات حوكمة تكنولوجيا المعمومات ف مختصروص لتكنولوجيا المعمومات

 التقرير -0

Reporting 
  يوفر مقاـ الرام  التقارير لمتمقي

 الرام  عف الرام  المنتمم .
  دطا ػػات أاا  تكنولو يػػا الملمومػػات لرمػػؽ

 القيم .
القػػػارة عمػػػ  إاارة ع  ػػػ  اسنػػػناا  -3

 الرار   

Capabilities to Mange 

Outsourcing Relation. 

   مقػػاـ الرامػػ  و/أو متمقػػ  الرامػػ
المػػػػوارا المؤىمػػػػ   ػػػػاموا دإنػػػػتغ ؿ 

المتاحػػػػػػػ  ساارة ع  ػػػػػػػ  اسنػػػػػػػناا 
 الرار  .

 . إعااا اليياكؿ التنظيمي  الصحيح 

 ومات عم  ممللمتطمدات موارا تكنولو يا ا
 Businessأنػػػاس أولويػػػات األعمػػػاؿ 

Priorities. 
 كباي  ااتصاات  -2

Adequate Communication 
 لل  ػػػػػػػػػػات  اسننػػػػػػػػػػ اـ والتنػػػػػػػػػػاغـ

اسنػػػػػػػػػػػناا الرػػػػػػػػػػػار   ماعومػػػػػػػػػػػ  
دااتصػػػاات الكافيػػػ  دػػػيف مم مػػػ  

 مقاـ ومتمق  الرام .

  مرا لػػػ  م مػػػس اساارة لرطػػػط وموازنػػػات
 تكنولو يا الملمومات.

  إاارة تكنولو يا الملمومات لمشاريع وممؼ
 تكنولو يا الملمومات.

  مرػػػػػػاطر  عػػػػػػفإدػػػػػػ غ المػػػػػػاير التنبيػػػػػػذم
 تكنولو يا الملمومات.

 القوانيفتغيير  -2

Changing Regulations 

  ػػػػػا يػػػػػؤ ر عمػػػػػ   القػػػػػوانيفتغييػػػػػر 
رػػػػػػػامات تكنولو يػػػػػػػا الملمومػػػػػػػات 
المطمود  أو نلر التلا ا لرامات 

كمػػػػا أنػػػػو  .تكنولو يػػػػا الملمومػػػػات
دمو ػػب األحكػػاـ المتلمقػػ  دػػاللقوا 
 ػػػػػػػػػا يتو ػػػػػػػػػع تغيػػػػػػػػػرات منػػػػػػػػػتقدمي  

ػػػػػػػػػػػػػا عمميػػػػػػػػػػػػػات و محتممػػػػػػػػػػػػػ .  أيضا
وا  ػػػػػرا ات يتلػػػػػيف تنبيػػػػػذىا لػػػػػاعـ 

 تنبيذ التغيرات.

  انػػػػػػػػتمراري  األعمػػػػػػػػاؿ المنانػػػػػػػػد  واترػػػػػػػػاذ
 مني .التاادير األ

  مرا لػػػػػػػ  منتظمػػػػػػػ  للمميػػػػػػػات تكنولو يػػػػػػػا
 الملمومات دكبا ة وفلالي .

 

 ( تعريفات لعناصر حوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات1جدول رقم )  
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 تلريبػات محػااة لحوكمػ  اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػاتي حيػثكما  امت دلض الارانات دوضع 
لنمػػوذج حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   والػػذم يتم ػػؿ فػػ  ( دتقػػايـ تلريػػؼ شػػامؿ Gewald and Helbig, 3119 ػػاـ )

والبن  والتشغيم ي ويحاا نمػوذج ىيكؿ شامؿ يناعا عم  اعـ األىااؼ الت اري  لملم   عم  المنتوم اانتراتي   
 Who"ومػػف ي ػػب أف يبلمػو "ي How to do it والقيػػاـ دػػ"ي "وكيبيػػ  What to doالقيػػاـ دػػو  يػػتـالحوكمػ  "مػػا 

should to do وانػي  يػ كيبو "ي How it should be measured القواعػا واللمميػات والمقػاييس " وىػو يتنػاوؿ
لاؿي واترػاذ القػراراتي والقيػااةي والنػيطرة عمػ  ترتيدػات اسنػناا الرػار   مػف واليياكؿ التنظيمي  ال زم  لمترطيط الب

فػػ  أم ع  ػػ  إنػػناا رػػار  . وطدقاػػا ليػػذه الارانػػ  فػػإف حوكمػػ   Risk Inherentأ ػػؿ الحػػا مػػف المرػػاطر الكامنػػ  
لرػػار   دطريقػػ  تلتمػػا اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات تػػوفر إطػػاراا لمتو يػػو والنػػيطرة عمػػ  ترتيدػػات اسنػػناا ا

مع إاارة الل  ات داعتدارىػا  ػز  ا يت ػزأ مػف  Mutual Trustوال ق  المتداال   Partnershipعم  أناس الشراك  
 نموذج الحوكم .

يتضػمف ( دوضع تلريؼ ف  شكؿ إطار مقتػرح لحوكمػ  اسنػناا الرػار   Meng et al., 3113كما  اـ )
 ػػ ث أدلػػاا راينػػي ا عمميػػات حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار  ي ىيكػػؿ تنظيمػػ  لإلنػػناا الرػػار  ي  يػػاس األاا . حيػػث أف 

كمػػا أف الرطػػوات التػػ  ي ػػب اتداعيػػا اترػػاذ القػػرارات الراينػػي  لإلنػػناا الرػػار  ي عمميػػات اسنػػناا الرػػار   تحػػاا 
اوليات فػػ  ترتيدػػات اسنػػناا الرػػار  ي وأريػػرااا يركػػز  يػػاس الييكػػؿ التنظيمػػ  لإلنػػناا الرػػار   يوضػػف األاوار والمنػػ

أاا  ع  ػات اسنػناا الرػار  . كمػا أشػارت الارانػ  أنػو مػف رػ ؿ األدلػاا ال   ػ  أاا  اسنناا الرػار   فػ  مرا دػ  
 . فػ  مػع حوكمػ  تكنولو يػا اسنػناا الرػار   ىػو دلػا الييكػؿ التنظيمػالمحااةي يتضف أف الوحيا الذم يتلامؿ فقط 
لمييكػؿ التنظيمػ  الػذم ينػمط الضػو  عمػ  نقطػ   Reference Modelىذا النياؽي  ػامت الارانػ  نمػوذج مر لػ  

أنانػػي  وىػػو ىيكػػؿ حوكمػػ  م ػػال . حيػػث مػػف  انػػب اللميػػؿي الارانػػ  ا ترحػػت انػػتحااث منصػػب اسنػػناا الرػػار   
كمػػا نظيػػره الدػػااع ىػػو مركػػز ساارة الدػػرامت.  ينػػنا إليػػو وضػػع انػػتراتي ي  وعمميػػات وملػػايير لإلنػػناا الرػػار  ي دينمػػا

أوصت الاران  دو وا طدقات عاة مف المناصب المتكافا  ديف اللميؿ والدااع مف أ ؿ ضماف التواصؿ األفق  عمػ  
  ميع منتويات المنظم .

ا عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات مػػف  دػػؿ مليػػا حوكمػػ   وىنػػاؾ تلريػػؼ أك ػػر وضػػوحا
يػػػرم أنيػػا "م موعػػػ  مػػف المنػػػاوليات واألاوار واألىػػااؼ والضػػػوادط ( والػػذم ITGI, 3115تكنولو يػػا الملمومػػات )

اارة ومرا د  رامات الطرؼ ال الث المقام ي وتلتدر حوكم  اسنناا الرار   عمميػ  ف لالػ  حيػث أف ال زم  لتغيير وا 
اللميػػػؿ ومقػػػاـ الرامػػػ  ي ػػػب أف يلتمػػػاا عمػػػ  تػػػوفير نيػػػت موحػػػا ومتنػػػؽ وفلػػػاؿ الػػػذم يحػػػاا الملمومػػػات والل  ػػػات 

ك  الطرفيفي كما توفر تمؾ الحوكم  آلي  لمتوازف  عدروالمرا د  والتدااات ال زم  ديف اللايا مف أصحاب المصالف 
ا المنبل  وال  مراطر النات   عف تقايـ الرام .ديف تكمب  وعااا الرام  وأيضا

ويسددتخمص الباح ددان مددن التعريفددات السددابقة أن حوكمددة اإلسددناد الخددارجى لتكنولوجيددا المعمومددات تتم ددل 
 فيمايمى:

  .ح ياة مف شأنيا تلزيز عمميات إنناا رار   نا ى  أناس لتوليا ممارنات إااري   (0

والقػػػػرارات والممارنػػػػات ال يػػػػاة واألاوار والمنػػػػاوليات و يػػػػاس األاا  عمػػػػ  تتكػػػػوف مػػػػف م موعػػػػ  مػػػػف األىػػػػااؼ  (3
 اسنناا الرار  .المنتوم التنظيم  والتشغيم  والتكتيك  واانتراتي   والت  ترتدط دلمميات 
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تيػػاؼ إلػػ  تػػاعيـ أىػػااؼ الشػػرك  عمػػ  المنػػتويات التنظيميػػ  المرتمبػػ  والحػػا مػػف تكمبػػ  التطػػوير داسضػػاف  إلػػ   (2
 .ف مراطر عمميات اسنناا الرار   لتكنولو يا الملموماتالحا م

 الممارسات الجيدة لحوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات: 3/2
ىنػػاؾ اللايػػا مػػف األنشػػط  التػػ  مػػف شػػأنيا ضػػماف ن ػػاح حوكمػػ  انػػتراتي ي  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا 

 (اCPNI, 3112; ITGI, 3115اةي )يم  أفضؿ الممارنات ال ي الملموماتي ويلتدر ما
مػػػػف رػػػػ ؿ فيػػػػـ  Feasibleويمكػػػػف تنبيػػػػذىا  Acceptableمقدولػػػ  اانػػػػناا الرػػػػار   التأكػػػا مػػػػف أف عمميػػػػات  (0

 انتراتي ي  عمميات وأعماؿ المنظم ي مما يدرز تمؾ األنشط  الت  تكوف أناني  وتوفر ميزة تباضمي  لممنظم .

تحايػػا نػػوع ع  ػػ  اسنػػناا الرػػار   مػػف رػػ ؿ متطمدػػات تنبيػػذ الرامػػ ي حيػػث أف ىػػذه الل  ػػ  ي ػػب أف تكػػوف  (3
وليػػا رصػػااص دنػػيط ي كمػػا أنيػػا تكػػوف مدنيػػ  عمػػ  آليػػات النػػوؽي  Consistentي ومتنػػق  Discreteمتميػػزة 

ـز تػػوفير متطمدػػات لػػنيت أك ػػر منػػتيا منربضػػ ي ودالننػػد  لمرامػػ  األك ػػر تلقيػػااا واألطػػوؿ أمػػااا تاوتكػػاليؼ إنشػػا
 ومشارك . تكام ا 

عمػػ  عقػػػا اسنػػنااي وىػػذا يػػوفر مر ليػػ  تلا ايػػػ  إنشػػا  إطػػار وعمميػػات حوكمػػ  لإلنػػػناا الرػػار    دػػؿ التو يػػع  (2
Contractual Reference  لمحوكم  وينمف ل ميع أطراؼ التلا ا رؤي  واضح  لمىااؼ والتو لات واألاوار

 والمنػػاوليات لمدػػاارة الحوكمػػ  داسضػػاف  إلػػ  عمػػؿ  ػػاوؿ زمنػػ  لمحوكمػػ  يضػػمف األنػػاس التلا ػػام الصػػحيف
(National Computing Centre "NCC", 3115). 

ي حيػػث إذا كانػػت المنظمػػ  غيػػر  ػػاارة Broken Processesلملمميػػات الملطمػػ  عػػاـ القيػػاـ داسنػػناا الرػػار    (2
 عم  القياـ ديا.ا عم  إاارتياي فمف غير المحتمؿ أف مورا الرام  يكوف  اارا 

)لبيػػـ و يػػاس وتأىيػػؿ عممياتيػػا عمػػ   الوا دػػ اترػػاذ اللنايػػ  الوا دػػ ي حيػػث يتلػػيف عمػػ  المنظمػػ  القيػػاـ داللنايػػ   (5
 ياليػػػػاؼي والمو و يػػػػػ    الرامػػػػػ  المحتممػػػػيف )لضػػػػماف م  مػػػػ احتيا اتيػػػػا لإلنػػػػناا الرػػػػار  ( وعمػػػػ  مػػػػورام 

 Request for( RFIوىػػػذا نػػػوؼ يػػػؤام إلػػػ  التطػػػوير فػػػ  طمػػػب الحصػػػوؿ عمػػػ  الملمومػػػات ) يوالمػػػوارا(

Information تقػايـ اللػروض. ويمكػف دلػا ذلػؾ إنشػا  طمػب (RFP )Request for Proposal ي حيػث أف
 حصوؿ عم  الملمومات يمكف تقايـ اللروض الراص  ديـ.مورام الرامات الذيف انت ادوا لطمب ال

تطوير والتباوض دشأف اللقا مع مقام  الرامات المحتمميف. رػ ؿ ىػذه المرحمػ ي ي ػب أف تدػاأ المنظمػ  فػ  ال (9
 (SLAsتحايػا نػػوع الل  ػ  التػػ  تػارؿ فييػػا المنظمػ  مػػع مػورا الرامػػ . ويػتـ تحايػػا اتبا يػات منػػتوم الرامػػ  )

Service Level Agreements(ي واتبا يػات منػتوم التشػغيؿOLAs )perating Level Agreementsي 
ىذه المرحم  عنصراا أنانياا ف  عممي  الحوكم . وي ب وضع ىذا لضماف تقايـ الرامػ ي وكػذلؾ القدػوؿ وتلتدر 

 وؼ يمتـز دو ك  الطرفيف.نلنظاـ ااتماف الرام  الذم 

 ياػا. وذلػؾ عنػاما يكػوف اللقػا عالمف  كؿ اتبا يػ  منيمػاوضع اليؿ اتبا يات لكؿ اول  عم  حاةي والدحث دلناي   (3
Global ي ويقػػػػػػػػػػاـ رػػػػػػػػػػامات أل ػػػػػػػػػػزا  متلػػػػػػػػػػااة مػػػػػػػػػػف المنظمػػػػػػػػػػ  )دراصػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػ  تنتشػػػػػػػػػػر  غرافياػػػػػػػػػػا

SpreadGeographically. وىذا أمر حتم .) 

المنظمػػ ي حيػػث فػػ  حالػػ  اسنػػناا الرػػار   يمكػػف أف يكػػوف التأكػػا مػػف و ػػوا تواصػػؿ منانػػب ملمػػوؿ دػػو اارػػؿ  (0
 التأكػاعػاـ حالػ  يلزم دشػكؿ أنانػ  إلػ   مىناؾ تغير  وىرم داسضاف  إل  إ ارة اللايا مف راوا البلؿي والذ
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Uncertainty ااتصػػاات المتنػػق ي والحمػػ ت التروي يػػ ي والمنتػػاياتي وااحاطػػات اسع ميػػ ي فػػإف . ومػػف  ػػـ
 ياسرداري  يمكف أف تناعا ف  الحا مف القمؽ الذم يمكف أف يكوف  ز اا مف عممي  اسنػناا الرػار  والنشرات 

داسضاف  إل  إاارة المػوارا الدشػري  دلنايػ  وىػ  أنانػي  أ نػا  عمميػ  اسنػناا الرػار  ي لػيس فقػط دالننػد  لبػرؽ 
ػػا لتمػػؾ التػػ  اللمػػؿ التػػ  يػػتـ نقميػػا إلػػ  تحػػتبظ ديػػا المنظمػػ . وتلتدػػر ااتصػػاات  المتلا ػػا الرػػار   ولكػػف أيضا

 موضع تقايري حيث يمكف التحكـ دشكؿ أفضؿ ف  راوا البلؿ. Proactive Communicationاانتدا ي  

 نتقػػػاؿي وىػػػو نقػػػؿ الرامػػػ  المقامػػػ  لممػػػورا. وىػػػ  رطػػػ  رنػػػمي  تتطمػػػب ارتدػػػاط داللقػػػا والتو يػػػع لرطػػػ  شػػػامم   (2
 النياا  مف ك  الطرفيف ف  كؿ مرحم .

ي وىذا  ز  ا يت زأ مف إ مال  وتنميـ الرام  والمنتتي ورمؽ إ را ات اللمؿي وأناليب التشغيؿ رط  لتحويؿ (01
 يػاسي و ي Benchmarkedالتباوض عم  عقػوا الرامػ . كمػا ي ػب أف يػوفر لمرػامات إ ػرا  مقارنػ  مر ليػ  

 تكمب  المشروع. ةاار ا  و 

 دشكؿ موازم لمىااؼ الرايني  لملقاارط  لممكانب النريل ي ويمكف أف توفر ىذه الرط  ا نيف مف المزايا  (00

 الشيرة المنتترة النات   مف نشاط واضف. -

 ف  و ت مدكر دموافق  الطرفيف. Confidenceآلي  واضح  لدنا  ال ق   -

التأكا مف أف حوكم  اللقا ف  حال  منتقرة. وا تزاؿ اللممي  نشط ي داسضاف  إل  رصا اانػت نا . كمػا ي ػب  (03
مر ليػػ  دشػػكؿ اورم )اارميػػ  ورار يػػ (. وىػػذا يضػػمف  يمػػ  مضػػاف  منػػتمرة عػػف طريػػؽ مػػورا  تػػوفير مقػػاييس

 ف  اللقا.التقييـ لاعـ إعااة التباوض الرام ي وتشكؿ أناس سعااة 

ولكػف ا يمكػف أف تػتـ  دػؿ ذلػؾ  يإعااة التباوض. ىػذه تكػوف ليػا محػؿ اىتمػاـ عػااة فػ  نيايػ  مػاة اللقػارط   (02
 .ي إف سي تغير فػ  الر ادػ ي التقصػير ريم للاة أندابا إنيا  اللقا لاواع  الم  م ي انقطاع ف  الل  اتي 

 وتارج ضمف نظاـ الحوكم .ومف  ـ يندغ  أف يكوف إعااة التباوض عممي   ياني  محااة تلا اياا 

نػادقااي دمػا فػ  ذلػؾ الػذم تػـ تحايػاه ضماف أف إاارة المراطر ىػ  الم ػاؿ الػذم لايػو المنػا ل  اارػؿ اسطػار  (02
 إاارة مراطر أمف الملمومات المتلمق  د ميع  وانب عمميات اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات.
 لمدػػػاح يفف ومػػػف رػػػ ؿ تنػػػاوؿ الممارنػػػات ال يػػػاة لحوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػات يمكػػػ

 اتمريصيا مف ر ؿ الشكؿ التال 
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 ( الممارسات الجيدة لحوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات3شكل رقم )

 ( األبعاد المقترحة لإلفصاح عن حوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات:4)
إف اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات لػػـ يتػػوفر لػػو أم إطػػار موحػػا أو شػػكؿ 

. وعم  الػرغـ دحوكم  اسنناا الرار  تقرير إ دارم يمكف انتراامو مف  دؿ الشركات لييكم  اسفصاحات الراص  
 ,Choudhry, 3102; Penaرانات )مف و وا دلض األطر المقترح  لحوكم  اسنناا الرار   ف  اللايا مف الا

داسضػػاف  إلػػ  أف مليػػا حوكمػػ  تكنولو يػػا ( إا أنيػػا لػػـ تقػػاـ أم إرشػػااات دشػػأف تنبيػػذ ممارنػػات اسفصػػاحي 3103
(  ػاـ دتنػاوؿ  ضػي  حوكمػ  اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات إا أنػو لػـ يقتػرح أم ITGI, 3115الملمومػات )

 اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   لمشركات.ا لمليار لتقييـ نموؾ إطارا 
وىنػاؾ اللايػا مػػف الارانػات التػ   امػػت دوصػؼ حوكمػ  اسنػػناا الرػار   فػ  شػػكؿ م موعػ  مػف اليياكػػؿ 

( والت  يمكػف Gewald and Helbig, 3119; Meng et al., 3113واللمميات واألاوار والمناوليات واألىااؼ )
لرػار  . داسضػاف  إلػ  أف التقريػر عػف ىػذه ال وانػب تكػوف عػف  ضػايا اسنػناا اأف تنتراـ لتوفير إطػار لإلفصػاح 

م  مػػ  ألصػػحاب المصػػالف لتقيػػيـ إلػػ  أم مػػام تو لػػاتيـ فػػ  نػػياؽ حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   تتقادػػؿ مػػع ممارنػػات 
 الشرك .

لكػػف فػػ  كنمػػوذج لإلفصػػاحي و ( ITGI, 3112المقترحػػ  فػػ  إطػػار )ويقػػـو الداح ػػاف دتدنػػ   ميػػع األدلػػاا 
نياؽ حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملموماتي وتتم ؿ ىػذه األدلػاا فػ ا اتنػاؽ انػتراتي ي  اسنػناا الرػار  ي 
اارة أاا  اسنػػناا  توصػػيؿ  يمػػ  اسنػػناا الرػػار  ي إاارة مرػػاطر اسنػػناا الرػػار  ي إاارة مػػوارا اسنػػناا الرػػار  ي وا 

ر اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات. مع األرػذ الرار  ي وتلتدر ىذه األدلاا أناس سطا
اارة مرػػاطر اسنػػناا الرػػار   مػػف المبتػػرض أف تكػػوف مافوعػػ  فػػ  ااعتدػػار أف توصػػيؿ  يمػػ  اسنػػناا الرػػار    وا 

اارة أاا  اسنػػناا الرػػار  ي دينمػػا إاارة مػػوارا اسنػػنادوانػػط  اتنػػاؽ انػػتراتي ي  اسنػػناا الرػػار    ا الرػػار   فإنيػػا وا 
األرػػرم فػػ  الحصػػوؿ عمػػ  ي حيػػث أنيػػا تمكػػف  ميػػع األدلػػاا المقترحػػ  تتػػاارؿ مػػع  ميػػع األدلػػاا المقترحػػ  األرػػرم

مػػف تحايػػا إاارة مػػوارا اسنػػناا الرػػار   كباػػ  لػػذلؾ دػػااا  المػػوارا ال زمػػ  مػػف تطديقػػات وأفػػراا وتنػػيي ت وملمومػػات.
  ميع األدلاا المقترح  األررم.منبصم  ف  إطار اسفصاحي تـ ام يا ف  

 يم ا ويقـو الداح اف دتناوؿ كؿ ُدلا مف األدلاا المقترح  ف  إطار اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   فيما
 ITO Strategic Alignment   ( الُبعد األول: اتساق استراتيجية اإلسناد الخارجى:4/1)

إل  الم  م  والتكامػؿ دػيف انػتراتي ي  اسنػناا الرػار    اتناؽ انتراتي ي  اسنناا الرار   عااة ما تشير
(. Kekwaletswe and Mathebula, 3102وانػتراتي ي  األعمػاؿي وىياكػؿ اسنػناا الرػار   وىياكػؿ األعمػاؿ )

حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يػا الملمومػاتي يػرم الداح ػاف أف الشػركات ي ػب أف  فومف و ي  نظر اسفصاح ع
لإلنناا الرار   م ؿا اسفصاح عف و ػوا راا عف ما ى  ارليات الت  وضلت لتحقيؽ التوافؽ اانتراتي   تقاـ تقري
انػػتراتي ي  األعمػػػاؿ الت اريػػ ي أو منصػػب مػػػاير  إلنػػناا الرػػار   لموا مػػػ  انػػتراتي ي  اسنػػناا الرػػػار   مػػعلل نػػ  
لمتادل  عمميات اسنناا الرار   ومام اعميا لمىااؼ اللام  لممنشأة. ومف  ـ فػإف اسفصػاح عػف  (CIO)تنبيذم 
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م ػػؿ ىػػػذه الملمومػػػات يمكػػػف أف يؤكػػػا ألصػػػحاب المصػػػالف أف المنظمػػػ  لػػػاييا ىيكػػػؿ حوكمػػػ  لإلنػػػناا الرػػػار  ي وأف 
 النيانات واس را ات المطدق  تلمؿ عم  تحقيؽ الموا م .

( مف رػ ؿ ور ػ  Monetary Authority of Singapora, 3102ا ف  ننغافورة )و ا أشارت ىيا  النق
انتشػػػػاري  دشػػػػأف المدػػػػاائ التو يييػػػػ  لإلنػػػػناا الرػػػػار   إلػػػػ  منػػػػاولي  م مػػػػس اساارة أو ل نػػػػ  مبوضػػػػ  عػػػػف تحايػػػػا 

  إلػ  ضػماف النمطات والمناوليات اتبا يات اسنناا الرار   والتػ  تكػوف متنػق  مػع انػتراتي ي  المنشػأةي داسضػاف
المتلمق  دػإاارة المرػاطري دمػا فػ  ذلػؾ ل نػ  تو يييػ  تقػـو ىياكؿ مناند  لمحوكم  واللمميات  ُتؤنساللميا أف اساارة 

 دمرا ل  ضوادط ااتناؽ والموا م  مع نظرة شامم  عم  منتوم المنظمات.
دييكػؿ حوكمػ  فلػاؿ اط إي ػاد  أف مشارك  م مس اساارة واساارة التنبيذيػ  ذات ارتدػ ومن  م يرى الباح ان

لإلنػػناا الرػػار  . كمػػا يػػرم الداح ػػاف أف اسفصػػاح عػػف ىػػذه ارليػػات يمكػػف أف تلػػزز الشػػبافي  فػػ   ضػػايا اسنػػناا 
الرار   داسضاف  إل  أف اسفصاح عف ىيكؿ حوكم  فلاؿ لإلنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات يمكف أف يػؤام 

 إل  تحنيف  ق  المناىميف.
 ITO Value Delivery     :الُبعد ال انى: توصيل قيمة اإلسناد الخارجى( 4/2)

يػػرتدط مبيػػـو توصػػيؿ  يمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات فػػ  تحقيػػؽ أ صػػ  انػػتبااة ممكنػػ  مػػف 
نبقات اسنناا الرار   وتوفير رامات تكنولو يػا الملمومػات فػ  الو ػت المحػاا وفػ  حػاوا الموازنػ  ود ػواة منانػد  

(ITGI, 3112). تو ع الداح اف أف الشػركات نػوؼ تقػاـ ومف و ي  نظر اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي ي
م ػؿ الػاور اليػاـ لإلنػناا الرػار   فػ  تحقيػؽ أىػااؼ الت  تحقؽ  يم  مضاف  لإلنناا الرار  ي تقريراا عف القضايا 
تحقػؽ عنػاما يػتـ تتوصػيؿ  يمػ  اسنػناا الرػار   فاعمي  نتراتي ي  ف  رمؽ ميزة تنافني . كما أف االلمؿي وأىميتو ا

المتلمقػ  دػإاارة مػوارا تحنيف اانػتبااة مػف مػوارا اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػاتي ولػذلؾ يػتـ تنػاوؿ القضػايا 
اسنناا الرار    نداا إل   نب مع توصيؿ  يم  اسنػناا الرػار  . وتشػمؿ ىػذه القضػايا اسفصػاح عػف الممارنػات 

ي . عم  نديؿ الم اؿا التاريب عم  عمميات اسنناا الرار   معاار   وتقاـ وفالت  تحقؽ  يم  مضاف  لإلنناا الر
 لتكنولو يا الملموماتي عمميات إنناا رار   رضرا ي تحايث مشروعات اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات.

( أف حوكمػ  عمميػات اسنػناا الرػار   تنػاعا فػ  اعػـ أىػااؼ Choudhry, 3102و ػا أشػارت ارانػ  )
المنظم  عم  مرتمؼ المنتويات التنظيمي ي داسضاف  إل  أف عمميات اسنػناا الرػار   تلمػؿ عمػ  الحػا مػف تكمبػ  

وتحريػػر المػػوارا حتػػ  تػػتمكف المنظمػػ  مػػف التركيػػز عمػػ  األنشػػط  الراينػػي  لمدقػػا   Development Costالتطػػوير 
 Muldin andكمػػػػا أكػػػػات ارانػػػػ  )عمػػػػ   يػػػػا الحيػػػػاة فػػػػ  نػػػػوؽ تنافنػػػػي  مػػػػف رػػػػ ؿ التركيػػػػز عمػػػػ  ال ػػػػواة. 

Richtermeyer, 3112 أف اساارة  ا ترغب ف  إرنػاؿ إشػارة إلػ  المنػاىميف دأنيػا تحقػؽ  يمػ  مضػاف  لمشػاريع )
 اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات الت  مف شأنيا أف ت لؿ المنشأة أك ر إنتا ي  وتنافني  ودالتال  أك ر ردحي .

نػػػو مػػػف و يػػػ  نظػػػر المنػػػاىميفي فإنػػػو مػػػف المبيػػػا لمشػػػرك  تػػػوفير اسفصػػػاح عػػػف أ ومدددن  دددم يدددرى الباح دددان
الممارنػػػات ال يػػػاة لحوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػات داسضػػػاف  إلػػػ  األنشػػػط  ال اريػػػ  والمنػػػتقدمي  

ططيػا الحاليػ  لإلنناا الرػار  ي وىػذا ينػمف لممنػاىميف إ ػرا  تقيػيـ أفضػؿ لمصػح  الماليػ  لمشػرك ي وكػذلؾ تقيػيـ ر
 والمنتقدمي  دشأف عمميات اسنناا الرار  .

 ITO Risk Management       ( الُبعد ال الث: إدارة مخاطر اإلسناد الخارجى:4/3)
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دلمميػات الملمومات ى  اللوا ب النمدي  الت  توا و الشرك  دلا القيػاـ مراطر اسنناا الرار   لتكنولو يا 
وتتم ػؿ  (.Quélin and Duhamel, 3112ليا تأ ير نػمد  عمػ  األعمػاؿ الت اريػ  )اسنناا الرار   والت  يكوف 

والتػػ  تنشػأ عنػاما تبشػؿ الرػػامات  Compliance Risksمخداطر االمت دال أنػواع مرػاطر اسنػناا الرػار   فػػ ا 
مخددددداطر السددددددمعة والمنت ػػػػػات أو األنشػػػػػط  التػػػػػ  يقػػػػػػـو ديػػػػػا مقػػػػػاـ الرامػػػػػ  فػػػػػػ  التوافػػػػػؽ مػػػػػع القػػػػػوانيف والمػػػػػػواافي 

Reputational Risks   رأم نػمد  مػف يػؤام إلػ  تشػكيؿ ممػا وتنشػأ فػ  حالػ  نػو  األاا  مػف  دػؿ مقػاـ الرامػ
وتنشػػأ عنػػاما تقػػـو المنظمػػ  دااعتمػػاا عمػػ  مقػػاـ  Country Risksمخدداطر الدولددة  دػػؿ ال ميػػور عػػف المنظمػػ ي 

عيػػ  وا تصػػااي  محتممػػ  فػػ  الدمػػا الػػذم يقػػع ديػػا وا تما  لظػػروؼ وأحػػااث نيانػػيرامػػ  أ ندػػ  ممػػا يلػػرض المنظمػػ  
تنشػأ عنػاما يلػرض مقػاـ الرامػ  المنظمػ  لرنػاار نا مػ   Operational Risksمخاطر تشدغيمية مقاـ الرامػ ي 

 Legal Risksمخداطر قانونيدة عػف فشػؿ الػنظـ أو اللمميػات الاارميػ  أو مػف األحػااث الرار يػ  أو رطػػأ دشػرمي 
 Board of Governorsتنشأ عناما يلرض مقاـ الرام  المنظمػ  لمصػروفات  انونيػ  واعػاوم  ضػااي  محتممػ  )

of the Federal Reserve System, 3102.) 
أف الشػػركات ي ػػب أف تقػػاـ تقريػػراا عػػف القضػػايا المتلمقػػ  دػػإاارة مرػػاطر اسنػػناا الرػػار    ويددرى الباح ددان

داسضػػاف  إلػػ  تػػوافر رطػػ  أو نيانػػ  ألمػػف انػػتراتي ي  اسنػػناا  ياسنػػناا الرػػار  م ػػؿا و ػػوا دػػرامت ساارة مرػػاطر 
 وكذلؾ رط  انتمراري  عمميات اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات. يالرار  

عمػػ  ( Monetary Authority of Singapore, 3102و ػا أكػات ارانػػ  ىياػ  النقػػا فػ  نػػنغافورة )
نػػ  مبوضػػ  دػػإ رار إطػػار تقيػػيـ المرػػاطر مػػف  ميػػع ترتيدػػات اسنػػناا الرػػار   الحاليػػ  منػػاولي  م مػػس اساارة أو ل 

داسضػػاف  إلػػ   يػػاـ اساارة اللميػػا دالرصػػا والحبػػاظ عمػػ  ر ادػػ  فلالػػ  عمػػ   ميػػع المرػػاطر النا مػػ  عػػف  يوالمنػػتقدمي 
د غ الملمومات المتلمق  دالمراطر مف ترتيدات اسنناا الرار   إلػ  أصػحاب المصػالف  ترتيدات اسنناا الرار   وا 

 ف  الو ت المنانب.
  تتلمػػػؽ دأنشػػط  إاارة المرػػػاطر المتلمقػػػ  دلمميػػػات اسنػػػناا أف التركيػػػز عمػػ  الشػػػبافي  التػػػ ويدددرى الباح دددان

يػػػات الشػػػرك  ساارة  ضػػػايا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػات يمكػػػف أف تنػػػاعا  ميػػػع أصػػػحاب المصػػػالف لتقيػػػيـ إمكان
 المراطري مما يؤام إل  زيااة  يم  الشرك .

 ITO Performance Measurement   ( قياس أداء عمميات اإلسناد الخارجى:4/4)

ف  المنااؿ المتلمقػ   Transparencyيرتدط  ياس أاا  عمميات اسنناا الرار   دصب  راص  دالشبافي  
إلػ  أف ( Premuroso et al., 3103دموازن  اسنػناا الرػار   وانػت مارات اسنػناا الرػار  ي و ػا أشػارت ارانػ  )

 م إل  زيااة أاا  الشرك  ومف  ـ القيم  النو ي .اسفصاح عف عمميات اسنناا الرار   ف  التقارير الننوي  يؤا
 إل  أف مف آليات حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومػات التقػويـ( ITGI, 3115و ا أشار إطار )

المػواراي والنبقػاتي وانػتي ؾ الرػامات ورضػا المنػتيمؾ داسضػاف  إلػ   صيصػالمنتمر لماا ي وتحايا التكمبػ ي وتر
 ضرورة التواصؿ المنتمر ديف  ميع أصحاب المصالف.

( إلػػػ  أف مػػػف الممارنػػػات األك ػػػر أىميػػػ  فػػػ  حوكمػػػ  اسنػػػناا Choudhry, 3102كمػػػا أشػػػارت ارانػػػ  )
يػؤ ر عمػ  الوضػع  ػا موازنػ  اسنػناا الرػار   الرار   ىو  ياس األاا  والتقرير عنوي داسضاف  إل  أف التغير ف  
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إذا كانػت الشػرك  تحقػؽ ىػامش ردػف أ ػؿ. وتقػار  Failureيػؤام ذلػؾ إلػ  البشػؿ ومف المر ف أف الحال  لممشروعي 
اارة المشروعات والتحكـ فييا دا  .  تكاليؼ المشروعات مف ر ؿ تكاليؼ اسنناا الرار   والتمويؿ وا 

ا  أاا  عمميػػات يػػاس ف أويػػرم الداح ػػاف  اسنػػناا الرػػار   نػػوؼ تػػوفر لممنػػت مريف ملمومػػات أك ػػر وضػػوحا
ودالتػػػال  منػػػاعاتيـ فػػػ  تقيػػػيـ  يمػػػ  األعمػػػاؿ المتلمقػػػ  داسنػػػناا  يدشػػػأف ترصػػػيص تكمبػػػ  عمميػػػات اسنػػػناا الرػػػار  

ليؼ اسااريػػ  أو الرػػار  ي مػػع األرػػذ فػػ  ااعتدػػار أنػػو غالداػػا مػػا يػػتـ إاراج نبقػػات اسنػػناا الرػػار   ضػػمف دنػػا التكػػا
 تكاليؼ األصوؿ غير المممون  ف  التقارير المالي .

 ( محددات اإلفصاح عن حوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات:5)
 Board Structure( هيكل مجمس اإلدارة: 5/1)

شػرك  نيادػ  مف أىـ وا دات م مس اساارة وىما المرا دػ  عمػ  إاارة ال ا نافمف و ي  نظر الحوكم ي ىناؾ 
كمػا تشػير األاديػات إلػ  أف  (.Hillman and Dalziel, 3112عػف المنػاىميف وتػوفير المػوارا فػ  شػكؿ ردػرة )

وفير حمايػػػػ  أفضػػػػؿ لمصػػػػمح  و ػػػػوا م مػػػػس إاارة منػػػػتقؿ يلػػػػزز مػػػػف اسشػػػػراؼ عمػػػػ  مػػػػوارا الشػػػػرك  ويشػػػػير إلػػػػ  تػػػػ
كمػا أف انػتق لي  م مػس اساارة مػف شػأنو أف  .(3100ي )شػاىيفي (Fama, 0201ف   رارات الشػرك  ) المناىميف

-Kelton and Yang, 3110; Alيلػزز مػف رصػا اانتيازيػ  اسااريػ  ويقمػؿ آفػاؽ اساارة فػ  ح ػب الملمومػات )

Shammari, 3102.)  ح ػػـ الم مػػس دمػػا فػػ  ذلػػؾ  -ويػػرم الداح ػػاف أف ىنػػاؾ اللايػػا مػػف نػػمات م مػػس اساارة
 رك  الم مس ف  حوكم  اسنناا الرار   والتقرير عنيا. ا تؤ ر ف  مشا - توانتق ليو 
 Board Sizeحجم مجمس اإلدارة:  5/1/1

لح ػػػػـ م مػػػػس اساارة فػػػػ  ممارنػػػػات اسفصػػػػاح متنوعػػػػ   ب حوكمػػػػ  الشػػػػركات إلػػػػ  و ػػػػوا أاوارأشػػػػار أا
 (Gandia, 3110(.  وطدقاػا لارانػ  )Huafang and Jianguo, 3113; Hidalgo et al., 3100اارتيػارم )

فإف زيااة عاا أعضا  م مس اساارة يحنف مف  ارة الم مس ف  رصا ومرا د  اس ػرا ات اسااريػ ي وىػذا مػف شػأنو 
( Adam et al., 3115أف يلزز الشبافي  واسفصاح عػف مزيػا مػف الملمومػات مػف  دػؿ اساارة. كمػا أكػات ارانػ  )

تلػػااةي األمػػر الػػذم يػػؤام إلػػ  زيػػااة القػػارات الر اديػػ  وتلزيػػز را  مآأف م ػػالس اساارة الكديػػرة لػػاييا ردػػرات متنوعػػ  و 
 نيانات اسفصاح لمشرك .

وعم  الرغـ مف ذلؾي فينػاؾ دلػض الليػوب لم ػالس اساارة الكديػرة والتػ  تكػوف فػ  شػكؿ تكػاليؼ التننػيؽ 
Coordination Costs  ومشػكم  حريػ  التصػرؼFree Rider Problems ا أوالا . وتتم ػؿ أىػـ ىػذه الليػوب فػ ا

ممػا مشاكؿ التننيؽ والتواصؿ النات   عف صلود  ترتيب ا تماعات م مس اساارةي والوصوؿ إل  توافؽ ف  اررا ي 
ألف يكػوف ضػليباا  Board Cohesivenessتمانػؾ م مػس اساارة ا  انيادايؤام إل  اتراذ  رارات أدطأ وأ ؿ كبا ة. 

 ,Guestزيػػااة حريػػ  التصػػرؼ لممػػايريف )ا  ال ادداتبػػاؽ حػػوؿ ىػػاؼ محػػاا. ل  أ ػػؿ مػػي ا  فأعضػػا  الم مػػس يكونػػو 

 .(3110ي )عبيب ي (3112
م مػس اساارةي فقػا  ػا ت الت  تناولػت الل  ػ  دػيف اسفصػاح اارتيػارم وح ػـ ودالنند  لمارانات النادق  
أف ح ـ م مػس اساارة يلتدػر مػف اللوامػؿ ( Sweiti and Attayah, 3102النتاات متداين ي حيث توصمت اران  )

( إلػ  Hamed, 3102فػ  التػأ ير عمػ  اسفصػاح اارتيػارمي دينمػا أشػارت ارانػ  ) Critical Factorsالحانػم  
 و وا تأ ير نمد  لح ـ م مس اساارة عم  منتوم اسفصاح اارتيارم عف اادتكار.
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نولو يػػػا الملمومػػػات وعمميػػػات اسنػػػناا الرػػػار   أنػػػو فػػػ  حالػػػ  زيػػػااة الملرفػػػ  دتك ومدددن  دددم يدددرى الباح دددان
داسضػػاف  إلػػ  المزيػػا مػػف ااىتمػػاـ دالموضػػوعات ذات الصػػم  داسنػػناا  يالمرتدطػػ  ديػػا عمػػ  منػػتوم م مػػس اساارة

وكذلؾ و وا تم يؿ ألعضا  ذات ردرة ف  عمميات اسنناا الرار   نيلزز نوعي  النقاش  يالرار   اارؿ الم مس
والمرا دػ  ات اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات. وحيػث أف الم مػس دم ادػ  نظػاـ لمملمومػات والحوار عم  عمميػ

لمصمح  المناىميفي ىذا  ا يؤام إل  تحنيف الر اد  واسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات 
 يمى: وبالتالى يمكن صياغة الفرض األول لمبحث كما

اإلدارة إيجابيدداا عمددى مسددتوى اإلفصدداح عددن حوكمددة اإلسددناد الخددارجى لتكنولوجيددا "يددؤ ر حجددم مجمددس 
 المعمومات".

 Board Compositionتكوين مجمس اإلدارة:  5/1/2

ف  تكنولو يا الملموماتي و ا توصمت إل  ( دالتركيز عم  اانت مارات Ho, et al., 3100 امت اران  )
المػػػايريف المنػػػتقميف الل  ػػػ  دػػػيف اسنبػػػاؽ عمػػػ  تكنولو يػػػا الملمومػػػات وأاا  أالػػػ  ت ريديػػػ  حػػػوؿ كيػػػؼ تتونػػػط ننػػػد  

شػػرك  منػػ م  فػػ   031ممارنػػات اسنػػناا الرػػار   فػػ   (Singh et al., 3112الشػػرك . كمػػا فحصػػت ارانػػ  )
. و ػا توصػمت الارانػ  إلػ  أف Australian Securities Exchange (ASX)دورصػ  األوراؽ الماليػ  اانػترالي  

 ار اسنناا الرار   يرتدط دنند  انتق لي  م مس اساارة. ر 
إلػػ  أف المػػايريف التنبيػػذييف لػػاييـ ملرفػػ  دأنشػػط   (Jewer and Mckay, 3103كمػػا أشػػارت ارانػػ  )

قميف األعماؿ واسنناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات دالمقارنػ  دالمػايريف المنػتقميفي ومػع ذلػؾي فػإف المػايريف المنػت
أك ػػػػػر مػػػػػي ا لمنػػػػػتوم أعمػػػػػ  مػػػػػف الشػػػػػبافي  والمنػػػػػا ل  عمػػػػػ   ػػػػػرارات الشػػػػػرك  المتلمقػػػػػ  دانػػػػػترااـ المػػػػػوارا  فيكونػػػػػو 

(Armstrong et al., 3102.) 
إل  و ػوا ع  ػ  ارتدػاط مو دػ  دػيف ننػد  المػايريف المنػتقميف ( Yuen et al., 3112و ا أشارت اران  )

تتضػػمف م موعػػ  مػػف اللناصػػر منيػػا اللقػػوا اليامػػ  التػػ   والػػذم –اارػػؿ م مػػس اساارة ومػػام اسفصػػاح اارتيػػارم 
 –تقـو ديا اساارة داسضاف  إل   واة الل  ات األناني  لمشرك  مع المورايف واللم   واللػامميفي و ميػع األطػراؼ 

وذلػؾ دػػالتطديؽ عمػػ  الشػػركات اللامػػ  المنػ م  فػػ  دورصػػ  شػػنغيا  لػػموراؽ الماليػ  دالصػػيف. دينمػػا توصػػمت ارانػػ  
( إل  و وا ع    نالد  ديف انتق ؿ أعضػا  م مػس اساارة ومنػتوم اسفصػاح فػ  التقػارير الماليػ  3102)دريتي 

ولكف لينت ذات اال  إحصااي ي وذلؾ دالتطديؽ عم  الشركات المناىم  المقياة دالدورص  المصري . كمػا توصػمت 
اسفصاح اارتيارم )والذم يتضمف م موعػ  مػف إل  عاـ و وا ع    ديف منتوم ( Ramadhan, 3102)اران  

اللناصر منيا الل  ات مع المورايفي داسضاف  إل  إاارة المراطر( وانتق لي  م مس اساارة. وذلػؾ دػالتطديؽ عمػ  
 التقارير الننوي  لمشركات المن م  ف  دورص  الدحريف لموراؽ المالي .

المصػػػػالف إلػػػػ  احتمػػػػاؿ  يػػػػاـ المػػػػايريف التنبيػػػػذييف  ض ػػػػا يػػػػؤام تلػػػػار أنػػػػو  يددددرى الباح ددددانونتي ػػػػ  لػػػػذلؾي 
)الػػاارمييف( دح ػػب ملمومػػات تكنولو يػػا الملمومػػات وعمميػػات اسنػػناا الرػػار   المرتدطػػ  ديػػا لمصػػمحتيـ الراصػػ . 
ودػالنظر إلػػ  التوافػػؽ دػػيف مصػػالف المػػايريف المنػتقميف ومنػػاىم  الشػػرك . يػػرم الداح ػػاف أف انػػتق لي  م مػػس اساارة 

تكميميػػ  فػػ  تػػوفير منػػتوم أعمػػ  مػػف الشػػبافي  لحوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػاتي  اآليػػ  رصػػنػػتلمؿ ك
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اارتيػػارم عػػف حوكمػػ  وىػػذا يلنػػ  أف منػػتوم أعمػػ  مػػف انػػتق لي  م مػػس اساارة نػػوؼ يػػؤام إلػػ  زيػػااة اسفصػػاح 
 اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات.

 ال انى لمبحث كمايمى:وبالتالى يمكن صياغة الفرض 
"تددؤ ر نسددبة المددديرين المسددتقمين إيجابياددا عمددى مسددتوى اإلفصدداح عددن حوكمددة اإلسددناد 

 الخارجى لتكنولوجيا المعمومات".
 Ownership Structureهيكل الممكية:  5/2

 Pacheco-de-Almeidaىيكػؿ الممكيػ  عدػارة عػػف آليػ  مػؤ رة عمػػ  نحػو متزايػا فػػ  حوكمػ  الشػركات )

and Zemsky, 3103  لمف يقـو دلممي  النيطرة والمرا د  لموارا الشرك   امحااا  تم ؿ عام ا (. كما أف نند  الممكي
وىذا يلن ي أف منتوم الممكي   ا يؤ ر عم  نمات الشرك  اليام  والت  تتضمف أاا  الشرك ي واانتراتي ي ي وىيكؿ 

( إلػ  أف ىيكػؿ الممكيػ ي ودصػب  راصػ  الممكيػ  اسااريػ  Karake, 0225اتراذ القرار لمشرك . و ا أشارت اران  )
إنشػػا  منصػػب مػػاير تػػرتدط دشػػكؿ إي ػػاد  مػػع رمػػؽ آليػػات حوكمػػ   يػػاة لإلنػػناا الرػػار  ي وتتضػػمف ىػػذه ارليػػات 

 ػػرار اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات. ويػػرم تنبيػػذم للمميػػات اسنػػناا الرػػار  ي داسضػػاف  إلػػ  حقػػوؽ اترػػاذ 
 –عمػ  نػديؿ الم ػاؿ الممكيػ  اسااريػ  وممكيػ  كدػار المنػاىميف  –اف أف ىناؾ اللايا مف أنماط ىياكػؿ الممكيػ  الداح 

 الت   ا تؤ ر ف  وضع آليات لتبليؿ حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات واسفصاح عنيا.
 Managerial Ownershipالممكية اإلدارية:  5/2/1

ومرا دػ  اسنػناا الرػار   تتطمػب المزيػا مػف اسفصػاح دشػأف حوكمػ  اسنػناا الرػار   مػف ف كبا ة رصا إ
 Subsequentفػ  الملمومػات وكػذلؾ تكػاليؼ الوكالػ  ال حقػ  ألصػحاب المصػالف لمحػا مػف عػاـ التما ػؿ المايريف 

Agency Cost مصػالف لممنػاىميف عمػ  توافػؽ الي فػإف الممكيػ  اسااريػ  تنػاعا المناىميف. ومف ر ؿ و ي  نظر
 .(3101ي )را ح ي (Baek et al., 3112والمايريفي ولذلؾ فإنيا تقمؿ مف طمب المناىميف ألغراض الرصا )

ومف  ـ يرم الداح اف أف تأ ير الممكي  اسااري  عم  منتوم اسفصاح عػف حوكمػ  اسنػناا الرػار   يكػوف 
اسنػػناا الرػػار   يقػػؿ مػػف رػػ ؿ زيػػااة دحيػػث أف الحا ػػ  لممزيػػا مػػف اسفصػػاح عػػف حوكمػػ   Substitutiveتدػػاال  

الممكيػػ  لممػػايريف نػػوؼ تقمػػؿ الطمػػب عمػػ  التقػػارير الرار يػػ  عمػػ  ننػػد  الممكيػػ  اسااريػػ  دملنػػ  أرػػري فػػإف ارتبػػاع 
 ملمومات اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات.
اسفصػػػاح اارتيػػػارم لمشػػػرك  إلػػػ   ينػػػلوفالمػػػايريف تػػػراضي تػػػرم أف وىنػػػاؾ و يػػػ  نظػػػر مرتمبػػػ  ليػػػذا ااف

ونتي ػ  لػذلؾي  (.Francis et al., 3110أنػواؽ المػاؿ وتحنػيف النػيول  وربػض تكمبػ  رأس المػاؿ ) مػفل نػتبااة 
 الػاافع لإلفصػاح عػف مزيػا مػف الملمومػات المرتدطػ  داسنػناا الرػار   فػ  حالػ  و ػوافإف المايريف  ػا يكػوف لػاييـ 

 ممكي  إااري  أعم  وذلؾ لمحا مف تكمب  رأس الماؿ.
ودالننػػد  لمارانػػػات النػػػادق  التػػػ  تناولػػػت الل  ػػػ  دػػيف اسفصػػػاح اارتيػػػارم والممكيػػػ  اسااريػػػ ي فقػػػا  ػػػا ت 

اسااريػ  المرتبلػ  لػاييا ( إلػ  أف الشػركات ذات الممكيػ  Li and Qi, 3110النتاات متداينػ ي حيػث توصػمت ارانػ  )
حيػػث إذا ارتبلػػت الممكيػػ  اسااريػػ ي فػػإف المػػايريف يكػػوف لػػاييـ اىتمػػاـ كديػػر   مػػف اسفصػػاح اارتيػػارم. منػػتوم أعمػػ

إااريػ  دمنافع المناىميف وريارات األنيـ التػ  تنػاىـ فػ  إضػاف   يمػ  لمشػرك . ليػذاي فػإف ىيكػؿ رأس المػاؿ دممكيػ  
شػرك  غيػر ماليػ   011ارمي و ا تـ التطديػؽ عمػ  مرتبل  يؤام إل  انرباض تكاليؼ الوكال  وزيااة اسفصاح اارتي
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 ,Rouf and Alharun. دينما توصػمت ارانػ  )3115حت   3112مار   ف  الدورص  الصيني  ر ؿ البترة مف 

إلػػ  أف مػػام اسفصػػاح اارتيػػارم لمشػػركات يػػرتدط نػػمدياا مػػع ارتبػػاع ننػػد  الممكيػػ  اسااريػػ ي وذلػػؾ دػػالتطديؽ ( 3100
 .3113  من م  ف  دورص  دن  ايش للاـ شرك 22عم  عين  مف 

انو دالنظر إل  أىمي  القيم  اانتراتي ي  لملمومات اسنناا الرار   لتكنولو يػا الملمومػات  ويرى الباح ان
والت  تتم ؿ ف ا المناىم  ف  ادتكار المنتتي والمناىم  ف  ادتكار عمميػات األعمػاؿي وانربػاض مرػاطر انػتمراري  

 ايػػػاةي والمنػػػاىم  فػػػ  تحقيػػػؽ أىػػػااؼ المنػػػاولي  اا تماعيػػػ  لمشػػػركاتي ىم  فػػػ  الػػػاروؿ ألنػػػواؽ التوريػػػاي والمنػػػا
الشػػركات فػػ  حالػػ  ارتبػػاع ننػػد  الممكيػػ  اسااريػػ   م  الت اريػػ . فمػػف المػػر ف أف مػػاير مػػوالمنػػاىم  فػػ  تحنػػيف الل 

يترااوف فػ  نشػر الملمومػات ذات الحنانػي  التنافنػي  دمػا فػ  ذلػؾ ملمومػات حوكمػ  اسنػناا الرػار   فػ  التقػارير 
ام إل  انربػاض اسفصػاح اارتيػارم عػف حوكمػ  ؤ المالي ي وىذا يلن  أف منتوم أعم  مف الممكي  اسااري  نوؼ ي

 .لرار   لتكنولو يا الملموماتاسنناا ا
 وبالتالى يمكن صياغة الفرض ال الث لمبحث كمايمى:

عمدددى مسدددتوى اإلفصددداح عدددن حوكمدددة اإلسدددناد الخدددارجى سدددمبياا "تدددؤ ر الممكيدددة اإلداريدددة 
 لتكنولوجيا المعمومات".

 Block holder Ownershipممكية كبار المساهمين:  5/2/2

% 5الكيانات الت  تمتمػؾ ننػد  كديػرة مػف األنػيـ المتااولػ  لمشػرك  تم ػؿ تشير ممكي  كدار المناىميف إل  
(. ومف  ـ فإف ممكي  كدار المناىميف تلنػ  أف أنػيـ Pacheco-de-Almeida and Zemsky, 3103أو أك ر )

عمييػػا مػػف  دػػؿ م موعػػ  صػػغيرة مػػف المنػػاىميفي ودالتػػال  تركػػز الممكيػػ . ويلمػػؿ ىيكػػؿ تركػػز الشػػرك  يػػتـ النػػيطرة 
 (.Noe, 3113الممكي  كآلي  فلال  لممرا د  لمنع المايريف مف انترااـ موارا الشرك  ف  تحقيؽ منبلتيـ الراص  )

ودنػػا  عمػػ  فرضػػي  فلاليػػ  المرا دػػ  لتركػػز الممكيػػ ي مػػف المتو ػػع أف تحبػػز المػػايريف عمػػ  تقػػايـ المزيػػا مػػف 
ممػا يػؤام إلػ  زيػااة أنػلار األنػيـ وتلزيػز  يوماتاسفصاح عف ملمومات حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملم

  يم  الشرك .
ف الػذيف يممكػوف ننػد  ف المنػت مري( أMarston and Polei, 3112فقا أشػارت ارانػ  )مف  ي  أررمي 

كديػػرة مػػف أنػػيـ الشػػرك ي يمكػػنيـ الحصػػوؿ عمػػ  ملمومػػات عػػف الشػػرك  مػػف مصػػاار اارميػػ ي ليػػذاي فمػػف المػػر ف أف 
لإلفصاح عف ملمومات أ ؿي حيث أف المنت مريف الراينييف يمكنيـ الوصػوؿ لمصػاار اارميػ  عػف  يكونوا أك ر مي ا 

 .(Marston and Polei, 3112الملمومات )
ي فقػػػا اارتيػػػارمح ااسفصػػػو كدػػػار المنػػػاىميف  ممكيػػػ لمارانػػػات النػػػادق  التػػػ  تناولػػػت الل  ػػػ  دػػػيف  ودالننػػد 

( إلػ  أف ارتبػاع ممكيػ  كدػار المنػاىميف Huafang and Jianguo, 3112ارانػ  ) ػا ت متداينػ ي حيػث توصػمت 
ترتدط مع زيااة اسفصاح اارتيارمي وذلػؾ دػالتطديؽ عمػ  م موعػ  مػف الشػركات المنػ م  فػ  دورصػ  الصػيف للػاـ 

و وىريػػػ  دػػػيف ممكيػػػ  كدػػػار ( إلػػػ  و ػػػوا ع  ػػػ  ارتدػػػاط نػػػالد  Juhmani, 3102. دينمػػػا توصػػػمت ارانػػػ  )3113
وذلػػػؾ دػػػالتطديؽ عمػػػ  التقػػػارير النػػػنوي  لمشػػػركات المنػػػ م  فػػػ  دورصػػػ   يتوم اسفصػػػاح اارتيػػػارمالمنػػػاىميف ومنػػػ

ارتدػاط دػيف ممكيػ  كدػار المنػاىميف ومػام و وا ( إل  عاـ Eng and Mak, 3112الدحريف. كما توصمت اران  )
 اسفصاح اارتيارم.
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أف ارتباع منتوم ممكي  كدار المناىميف يلمؿ عم  تلزيز آليػات حوكمػ  اسنػناا الرػار    ويرى الباح ان
لتكنولو يا الملمومات. حيث أف تركز أعم  لممكي  كدار المناىميف يم ؿ ىيكؿ ممكي  مييمف. ومف  ػـ فػ  ظػؿ دياػ  

اللمميات الرايني  لمشرك ي دما ف  تركز الممكي  المييمف فإف كدار المناىميف يكوف لاييـ ر اد  ونيطرة أفضؿ عم  
لتكنولو يا الملموماتي ومػف  ػـ  ػا يكػوف ىنػاؾ تػأ ير إي ػاد  لممكيػ  كدػار المنػاىميف ذلؾ عمميات اسنناا الرار   

 عم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .
 وبالتالى يمكن صياغة الفرض الراب  لمبحث كمايمى:

يجابياا عمى مستوى اإلفصاح عن حوكمة اإلسناد الخدارجى "تؤ ر ممكية كبار المساهمين إ
 لتكنولوجيا المعمومات".

 ( الدراسة التطبيقية:6)
 هدف الدراسة: 6/1

يتم ػػػؿ ىػػػاؼ الارانػػػ  فػػػ  تحميػػػؿ محتػػػوم التقػػػارير النػػػنوي  لمشػػػركات محػػػؿ التطديػػػؽ لمتلػػػرؼ عمػػػ  مػػػام 
اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات طدقاا لممؤشر المقترحي داسضاف  إل  تحميػؿ مػام تػأ ير 

والتػ   –وأنمػاط ىياكػؿ الممكيػ   –والت  تتم ؿ ف  ح ـ م مس اساارة وتكويف م مػس اساارة  –ىيكؿ م مس اساارة 
 اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .عم  منتوم  –تتم ؿ ف  الممكي  اسااري  وممكي  كدار المناىميف 

 مجتم  وعينة الدراسة: 6/2
  األوراؽ الماليػػػ  المصػػػري ي و ػػػا  ػػػاـ يتم ػػػؿ م تمػػػع الارانػػػ  فػػػ  م موعػػػ  الشػػػركات المنػػػ م  فػػػ  دورصػػػ

 الت  تتوافر فييا الشروط ارتي ا (*)الداح اف دارتيار عين  مف الشركات
أف تكػػوف شػػركات تتػػااوؿ أنػػيميا فػػػ  نػػوؽ األوراؽ الماليػػ  المصػػري ي وي ػػرم عمييػػػا تلامػػؿ نشػػط رػػ ؿ فتػػػرة  -0

 الاران .

 ننوات  دؿ الاران . 5فترة التنظيـ ر ؿ أا تكوف الشركات  ا تلرضت لمامت أو اسف س أو إعااة  -3

 أف تكوف مف الشركات الت  تلا تقرير حوكم  الشركات. -2

 أف تكوف مف الشركات الت  تقع ضمف المؤشر المصرم لمناولي  الشركات. -2

عم  شدك  الملمومات الاولي  حيث تـ انتدلاا الشركات الت  لػيس ليػا مو ػع  ون إلكتر  أف يكوف لمشركات مو ع -5
 الكترون  أو لاييا مو ع الكترون  تحت اسنشا .

أا تنتمػػ  الشػػركات إلػػ  المؤننػػات الماليػػ ي لمػػا ليػػا مػػف طديلػػ  راصػػ ي نظػػراا لرضػػوعيا إلػػ  ا ػػرا ات  انونيػػ   -9
 ونظامي  وآليات حوكم  مرتمب .

شرك  تنتم  لممؤشر المصػرم  21شرك  مف إ مال  عاا  32رات النادق  تـ ارتيار عاا ودمراعاة ااعتدا
 %.29,23دنند   3105لمناولي  الشركات ف  عاـ 

( إ مػػال  عػاا شػػركات اللينػػ  والقطاعػػات التػػ  تنتمػ  إلييػػا ىػػذه الشػػركات وكػػذلؾ 3ويوضػف ال ػػاوؿ ر ػػـ )
 يم ا كات اللين ي كمانند  عاا الشركات اارؿ كؿ  طاع إل  إ مال  عاا شر 

                                        
 .2312يوليو  33وأوزانها فى  S & P/EGX ESG( الشركات المدرجة فى مؤشر 1)ملحق رقم  (*)
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يو ح إجمالى عدد شركات العينة والقطاع التى تنتمى إلي  ونسبة عدد شركات كل قطاع إلى  (2جدول رقم )
 إجمالى عدد شركات العينة

عدد شركات العينة مصنفة  القطاع
 قطاعياا

نسبة شركات العينة مصنفة 
 قطاعياا

 %02,2 2  طاع ااتصاات (0
 %2,2 0  طاع النياح  والترفيو (3
 %32,0 3  طاع الرامات المالي  در ؼ الدنوؾ (2
 %02,2 2  طاع رامات ومنت ات صناعي  ونيارات (2
 %2,2 0  طاع تكنولو يا الملمومات (5
 %02,2 2  طاع اللقارات (9
 %01,2 2  طاع التشييا ومواا الدنا  (3
 %9,2 3  طاع الموارا األناني  (0
 %2,2 0  طاع الكيماويات (2

 %2,2 0 والدتروؿ طاع الغاز  (01
 %2,2 0  طاع المنت ات المنزلي  والشرصي  (00

 %100 شركة 29 اإلجمددددالى

 مصادر الحصول عمى البيانات وفترة الدراسة: 6/3
دالاران  التطديقي  عم  تحميػؿ محتػوم التقػارير الماليػ  لمشػركات ف   مع الديانات الراص   افاعتما الداح 

والمتاحػػ  عمػػ  الموا ػػع اسلكترونيػػ  لمشػػركات عمػػ  شػػدك   3105حتػػ   3102محػػؿ التطديػػؽ رػػ ؿ البتػػرة مػػف عػػاـ 
ات مداشػػػػػػػػػػػػػػػر وكػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ مو ػػػػػػػػػػػػػػػع ملمومػػػػػػػػػػػػػػػ www.egx.com.egومو ػػػػػػػػػػػػػػػع الدورصػػػػػػػػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػػػػػػػػري  اسنترنػػػػػػػػػػػػػػػتي 

www.mubasher.info. 
 متغيرات الدراسة: 6/4

 يم ا تتم ؿ متغيرات الاران  فيما
 المتغير التاب : 6/4/1

اسفصاح اارتيارم عف حوكم  اسنناا الرار   لتكنولو يا الملموماتي ويتـ تحايػا ىػذا  منتوميتم ؿ ف  
المؤشػػػر المقتػػػرحي و ػػػا اعتمػػػا الداح ػػػاف فػػػ  إعػػػااا ىػػػذا المؤشػػػر عمػػػ  إرشػػػااات مليػػػا حوكمػػػ  مػػػف رػػػ ؿ المنػػػتوم 

التػػ  تناولػػت اسفصػػاح عػػف داسضػػاف  إلػػ  اللايػػا مػػف الارانػػات (ي ITGI, 3112, 3115تكنولو يػػا الملمومػػات )
ر   وكػػذلؾ حوكمػػ  اسنػػناا الرػػا (يPremuroso, 3110; Premuroso et al., 3103) اسنػػناا الرػػار  

 (.Pena, 3103; Choudhry, 3102)لتكنولو يا الملمومات 

http://www.egx.com.eg/
http://www.mubasher.info/
http://www.mubasher.info/
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 (*)ويمكف توضيف تقنيمات مؤشر اسفصاح اارتيارم عف حوكم  اسنناا الرػار   لتكنولو يػا الملمومػات
 مف ر ؿ الشكؿ التال ا

 
 
 
 
 

 ( أبعاد مؤشر اإلفصاح االختيارى عن حوكمة اإلسناد الخارجى4شكل رقم )
 المتغيرات المستقمة: 6/4/2

وتكويف تشمؿ المتغيرات المنتقم  ىيكؿ م مس اساارة والذم تـ التلدير عنو مف ر ؿ ح ـ م مس اساارة 
التلديػر عنػو مػف رػ ؿ الممكيػ  اسااريػ  م مس اساارةي كما تشتمؿ المتغيرات المنتقم  عم  ىيكؿ الممكي  والذم يػتـ 

 وممكي  كدار المناىميف.
 نموذج الدراسة: 6/5

يلتمػػا الداح ػػاف فػػ  ارتدػػار فػػروض الدحػػث عمػػ  نمػػوذج اانحػػااري وذلػػؾ لتحايػػا مػػام تػػأ ير ىيكػػؿ م مػػس 
 يم ا اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي وتتم ؿ ملاال  اانحاار فيمااساارة وىيكؿ الممكي  عم  منتوم 

             1   0(     )   3(    )   2(      )   2(        )
   

              مؤشػػر اسفصػػاح اارتيػػارم عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار  ي ويقػػاس دالار ػػ  التػػ  حصػػمت =
توصػيؿ  يمػ  و عمييا الشرك  مف ر ؿ اسفصػاح عػف اتنػاؽ انػتراتي ي  اسنػناا الرػار  ي 

اارة مراطر اسنناا الرار  ي و اسنناا الرار  ي   عمميات اانناا الرار  .تقييـ أاا  و ا 
  1  .ادت نموذج اانحاار  = 
  0  = ملام ت نموذج اانحاار لممتغيرات المنتقم .  2  
        . ح ـ م مس اساارةي ويقاس دإ مال  عاا أعضا  م مس اساارة دالشرك = 
       ف إل  إ مال  عاا = انتق ؿ أعضا  م مس اساارةي ويقاس دنند  عاا األعضا  المنتقمي

 أعضا  م مس اساارة.
            الممكي  اسااري ي وتقاس دننػد  األنػيـ الممموكػ  مػف  دػؿ اساارة اللميػا واسااريػ  التنبيذيػ =

 لمشرك .
             ممكيػػ  كدػػار المنػػاىميفي وتقػػاس دننػػد  األنػػيـ الممموكػػ  مػػف  دػػؿ كدػػار المنػػاىميف عمػػ =

% أو أك ػػػر مػػػف رأس مػػػاؿ 5وىػػػ  تلػػػااؿ  –درػػػ ؼ المػػػايريف المػػػ ؾ  –بػػػرام المنػػػتوم ال
 أنيـ الشرك .

                                        
 ( بنود مؤشر اإلفصاح االختيارى عن حوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعلومات.2)ملحق رقم  (*)

 مؤشر اإلفصاح االختيارى عن حوكمة اإلسناد الخارجى

اتساق 
استراتيجية 

 اإلسناد الخارجى
 بند( 7)

توصيل قيمة 
 اإلسناد الخارجى

 بند( 10)

إدارة مخاطر 
 اإلسناد الخارجى

 بند( 7)

قياس أداء 
عمليات اإلسناد 

 الخارجى
 بند( 10)
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 نتاسج الدراسة التطبيقية: 6/6
 تتم ؿ رطوات تحميؿ نتاات الاران  التطديقي  فيمايم ا

 :Normal Distribution Testاختبار التوزي  الطبيعى  6/6/1
متغيػػػػرات لمتحقػػػػؽ مػػػػف مػػػػام تدليػػػػ  ديانػػػػات  Kolmogorov-Smirnov ػػػػاـ الداح ػػػػاف دانػػػػترااـ ارتدػػػػار 

عػف حوكمػ  اسنػناا الرػار  ي ح ػـ اارتيػارم الاران  لمتوزيع الطديل ي وذلؾ دالنند  لمتغيرات الارانػ  )اسفصػاح 
 يمػػػ  أعضػػا  م مػػػس اساارةي الممكيػػ  اسااريػػ ي ممكيػػ  كدػػػار المنػػاىميف(. حيػػث إذا كانػػت م مػػس اساارةي انػػتق ؿ 

( فيػػذا 1,15( فػػإف ديانػػات المتغيػػر تكػػوف موزعػػ  طديلياػػاي أمػػا إذا كانػػت أ ػػؿ مػػف )1,15الملنويػػ  لمتغيػػر أكدػػر مػػف )
)أدػػو  لمتغيػػرات الارانػػ  (K-S( يوضػػف نتػػاات ارتدػػار )2يلنػػ  عػػاـ تػػوافر راصػػي  التوزيػػع الطديلػػ ي وال ػػاوؿ ر ػػـ )

 .(3105صالفي عوضي 
 الطبيعى لمتغيرات الدراسة( اختبار التوزي  3جدول رقم )

Kolmogorov-Smirnov Test 

Continuous variables N Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig (2-Tailed) 

ITOGD index 32 1.055 1.133 

BSIZE 32 1.059 1.131 

BIND 32 1.013 1.31 

MANOWN 32 1.052 1.191 

BLOCKOWN 32 1.002 1.31 

أف  ميع المتغيرات تتدػع التوزيػع الطديلػ ي حيػث أف القيمػ  الملنويػ  ليػا أكدػر  (2يتضف مف ال اوؿ ر ـ )
 (ي وىذا يلن  أنيا تقترب مف التوزيع الطديل .1,15مف )
 :Multicollinearity Testاختبار التداخل الخطى  6/6/2

 Collinearity اـ الداح اف دارتدار التاارؿ الرط  دػيف المتغيػرات المنػتقم  مػف رػ ؿ احتنػاب مقيػاس 

Diagnostics ( عف طريػؽ حنػاب ملامػؿTolerance )  لكػؿ متغيػري ومػف  ػـ إي ػاا ملامػؿVIF (Variance 

Inflation Factor)  ػاي ويقػيس ىػذا اارتدػار مػام تػأ ير اارتدػاط دػيف متغيػرات الارانػ ي حيػث إذا لكػؿ متغيػر أيضا
 .(3101)انماعيؿي  ( يلن  أف ىناؾ مشكم  التلاا الرط  ليذا المتغير01أكدر مف ) (VIFكانت  يم  )

 ( اختبار التداخل الخطى لمتغيرات الدراسة4جدول رقم )
Variables 

Multicollinearity Test 

Tolerance VIF 

BSIZE 1.295 0.123 

BIND 1.209 0.123 

MANOWN 1.021 0.032 

BLOCKOWN 1.222 0.119 



301 

(ي وىػػذا يلنػػ  و ػػوا 01ل ميػػع متغيػػرات الارانػػ  أ ػػؿ مػػف ) VIF( أف ملامػػؿ 2ويتضػػف مػػف ال ػػاوؿ ر ػػـ )
 ارتداط ضليؼ  ااا ديف المتغيرات المنتقم ي ومف  ـ فإف نموذج الاران  ا يلان  مف مشكم  التاارؿ الرط .

 اإلحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة: 6/6/2
دالتحميػػػػؿ الوصػػػػب  لمتغيػػػػرات الارانػػػػ  والتػػػػ  تتم ػػػػؿ فػػػػ  المتغيػػػػر التػػػػادع يقػػػػـو الداح ػػػػاف فػػػػ  ىػػػػذه المرحمػػػػ  

)اسفصاح اارتيارم عف حوكم  اسنناا الرار  ( والمتغيرات المنتقم  )ح ػـ م مػس اساارة وتكػويف م مػس اساارة 
 والممكي  اسااري  وممكي  كدار المناىميف(.

 ( اإلحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة5جدول رقم )
Variables N Mean St. deviation Minimum Maximum 

ITOGD index 32 5 0.29 3 0 

BSIZE 32 9.30 0.22 2 2 

BIND 32 1.22 1.03 1.31 1.09 

MANOWN 32 1.02 1.120 1.11 1.20 

BLOCKOWN 32 1.39 1.05 1.11 1.52 

 يم ا ( ما5ويتضف مف  اوؿ ر ـ )
لشػػركات اللينػػ ي حيػػث دمػػ  متونػػط اسفصػػاح  اإلسددناد الخددارجىاإلفصدداح عددن حوكمددة انربػػاض متونػػط 

داسفصػاح %ي و ا ير ع ذلؾ إل  عػاـ اىتمػاـ الشػركات 02,3رمن  دنوا مف إ مال  أردل  و   وف دنااا أم دنند  
اسنػناا الرػار  ي حيػث لػـ تتضػمف  واعػا وملػايير حوكمػ  الشػركات د ميوريػ  مصػر اللرديػ  الصػاارة عف حوكمػ  

أم ارشػػااات عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار  ي وذلػػؾ عمػػ  الػػرغـ مػػف  يػػاـ مليػػا حوكمػػ  تكنولو يػػا  3100فدرايػػر فػػ  
ي داسضػاف  إلػ  3115دإصاار ممارنات  ياة عف حوكم  اسنػناا الرػار   فػ  عػاـ  (ITGI, 3115) الملمومات

ا الرػار  ي حيػث  ػاـ دػالتركيز اسنػنافصاحات عػف حوكمػ  إلمناولي  الشركات لـ يتضمف أم أف المؤشر المصرم 
 عم  ملمومات حوكم  الشركات وملمومات المناولي  الدياي  والممارنات اا تماعي .

رػػ ؿ فتػػرة  9,30فقػػا دمػػ  متونػػط ح ػػـ م مػػس اساارة لشػػركات اللينػػ   لحجددم مجمددس اإلدارةأمػػا دالننػػد  
أف عػػاا أعضػػا  م مػػس اساارة  3100يػػر الارانػػ ي و ػػا أشػػارت  واعػػا وملػػايير حوكمػػ  الشػػركات الصػػاارة فػػ  فدرا

 .0,22نحراؼ مليارم عضوي دا 2إل   2م مس اساارة ديف كما تراوح ح ـ  ي ب أا يقؿ عف رمن  أعضا .
عضػو لشػركات اللينػ  رػ ؿ  1,09إلػ   1,3فقػا تػراوح دػيف  الستققل أع داء مجمدس اإلدارةأما دالننػد  

وىػذا يلنػ  أف متونػط ننػد  األعضػا  المنػتقميف إلػ  إ مػال   ي1,22ومتونط  1,03فترة الاران  دانحراؼ مليارم 
%ي ويشير ذلؾ إل  منتوم  يا مف اانتق لي  لم مس اساارة ف  الشركات المن م  ف  22أعضا  الم مس تم ؿ 

إلػ  أنػو ي ػب أف تكػوف  3100الدورص  المصري . حيث تنص  واعا وملايير حوكم  الشركات الصػاارة فػ  فدرايػر 
 عضا  الم مس مف غير التنبيذييف والمنتقميفي أو أف يكوف  مث األعضا  كحا أان  منتقميف.أغمدي  أ

لشػركات اللينػ  رػ ؿ فتػرة الارانػ  دػانحراؼ  1,20إلػ   1,1فقا تراوحت دػيف  لمممكية اإلداريةأما دالنند  
اارة فػ  ىيكػؿ الممكيػ  ي ويشير ذلؾ إل  اىتماـ مناىم  الشركات دضػرورة تم ػؿ اس1,02 طومتون 1,120مليارم 
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ممػا يػؤام إلػ  الحػا مػف  يلمحا مف النموؾ اانتيازم لممايريف ومحاول  التقارب ديف اال  المنبل  لممنػاىميف واساارة
 عاـ تما ؿ الملمومات وتربيض تكاليؼ الوكال .

رة الارانػ  لشػركات اللينػ  رػ ؿ فتػ 1,52إلػ   1,1فقػا تراوحػت دػيف  كبدار المسداهمينلممكية أما دالننػد  
ي ممػػػا %39ي وىػػػذا يلنػػػ  أف متونػػػط ننػػػد  ممكيػػػ  كدػػػار المنػػػاىميف تم ػػػؿ 1,39ومتونػػػط  1,05دػػػانحراؼ مليػػػارم 

 عتدارىا آلي  فلال  لممرا د  لمنع المايريف مف انتغ ؿ موارا الشرك  ف  تحقيؽ منبلتيـ الشرصي .عم  إيناعا 
 (:Correlation Analysisنتاسج تحميل االرتباط ) 6/6/3

 ػػػػـ م مػػػػس اساارة وتكػػػػويف م مػػػػس اساارة والممكيػػػػ  اسااريػػػػ  وممكيػػػػ  كدػػػػار ح الل  ػػػػ  دػػػػيف يػػػػتـ ارتدػػػػار 
اارتيػارم عػف حوكمػ  اسنػناا الرػار   "كمتغيػر تػادع" مػف رػ ؿ المناىميف "كمتغيرات منتقم " ومنتوم اسفصػاح 

 (.3105صالفي عوضي )أدو  ديف متغيرات الاران  Person Correlationملامؿ ارتداط ديرنوف 
 بين متغيرات الدراسة Person Correlation( مصفوفة معامل ارتباط بيرسون 6جدول رقم )

 

Person Correlation 

BSIZE BIND MANOWN BLOCKOWN 
ITOGD 

index 

BSIZE Person 0     

 Sig.      

BIND Person 1.099- 0    

 Sig. 1.025     

MANOWN Person 1.030 1.335 0   

 Sig. 1.000 1.135    

BLOCKOWN Person 1.139 1.133- 1.110- 0  

 Sig. 1.223 1.222 1.202   

ITOGD index Person 1.202* 1.229* 1.903** 1.302 0 

 Sig. 1.131 1.122 1.111 1.023  

 .(1,15* ااؿ إحصااياا عنا منتوم ملنوي  أ ؿ مف )
 .(1,10ملنوي  أ ؿ مف )** ااؿ إحصااياا عنا منتوم 

( و وا ع    ارتداط مو د  دػيف منػتوم اسفصػاح عػف حوكمػ  اسنػناا الرػار   9يتضف مف  اوؿ ر ـ )
(ي كمػػا تو ػػا ع  ػػ  1,10لتكنولو يػػا الملمومػػات والممكيػػ  اسااريػػ  وىػػ  ذات االػػ  إحصػػااي  عنػػا منػػتوم ملنويػػ  )

اا الرػػار   وكػػؿ مػػف ح ػػـ م مػػس اساارة وتكػػويف م مػػس ارتدػػاط مو دػػ  دػػيف منػػتوم اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػن
(ي كمػا تو ػا ع  ػ  ارتدػاط دػيف منػتوم اسفصػاح عػف 1,15إحصػااي  عنػا منػتوم ملنويػ  )اساارة وىػ  ذات االػ  

حوكم  اسنناا الرار   وممكي  كدار المناىميف ولكف لينت ذات االػ  إحصػااي ي حيػث أف منػتوم الملنويػ  أكدػر 
 (.1,15مف )
 نتاسج اختبار الفروض: 6/6/4
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الفرض األول: "يؤ ر حجم مجمس اإلدارة إيجابياا عمدى مسدتوى اإلفصداح عدن حوكمدة اإلسدناد  (1
 الخارجى لتكنولوجيا المعمومات":

تـ ارتدار مام تأ ير ح ـ م مػس اساارة عمػ  منػتوم اسفصػاح عػف حوكمػ  اسنػناا الرػار   مػف رػ ؿ 
 يم ا وذلؾ كمانموذج اانحاار الرط  الدنيطي 

 
 
 

الخطى البسيط بين حجم مجمدس اإلدارة ومسدتوى اإلفصداح عدن حوكمدة ( نموذج االنحدار 7جدول رقم )
 اإلسناد الخارجى

R
2

 R 
F. Test T. Test  معممات

 النموذج
المتغير 
 Sig. Value Sig. Value المستقل

1.020 1.20 1.12 1.2939* 
1.130 0.003 3.252 Constant 

1.121 3.093* 1.233 BSIZE 

 ( مايم ا3يتضف مف  اوؿ ر ـ )
Rمعامددل التحديددد ) -0

% مػػف التغيػػر فػػ  منػػتوم اسفصػػاح عػػف 02,0يتضػػف أف ح ػػـ م مػػس اساارة يبنػػر  ا(2
% تر ع إل  الرطأ اللشواا  ف  الملاال ي أو ردما للاـ 09حوكم  اسنناا الرار  ي ومف  ـ فإف دا   النند  

 إاراج متغيرات منتقم  أررم مف المبروض إارا يا ضمف النموذج.

ي 1,2939 (F. Testا حيػث أف  يمػ  )(F. Testاالنحددار باسدتخدام )اختبدار معنويدة جدودة توفيدق نمدوذج  -3
م مػػس اساارة عمػػ  ي ممػػا يػػاؿ عمػػ  تػأ ير ح ػػـ 1,15إحصػػااي  عنػا منػػتوم ملنويػػ  أ ػػؿ مػف وىػ  ذات االػػ  

 منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .

اساارة ذات تػأ ير ملنػوم عمػ  ( أف ح ـ م مػس T. Testا يتضف مف ر ؿ )اختبار معنوية المتغير المستقل -2
 (.1,15منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي حيث أف منتوم الملنوي  أ ؿ مف )

 معادلة النموذج: -4
 ح ـ م مس اساارة 1,233+  3,252منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   = 

يتضػػػف أف ىنػػػاؾ ع  ػػػ  ارتدػػػاط مو دػػػ  دػػػيف ح ػػػـ م مػػػس اساارة ومنػػػتوم  وفدددى  دددوء النتددداسج السدددابقة
مو د ي مما يلن  و وا ع    ارتدػاط طرايػ  دػيف ح ػـ  (βحيث أف إشارة ) ياسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  

عم   م مس اساارة ومنتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي كما أنو يو ا تأ ير ملنوم لح ـ م مس اساارة
ممدددا ي بدددت صدددحة الفدددرض (ي "1,15حيػػػث أف منػػػتوم الملنويػػ  أ ػػػؿ مػػػف ) يمنػػتوم اسفصػػػاح عػػػف حوكمػػػ  اسنػػػناا

حيػػث يػػرم الداح ػػاف أف زيػػااة عػػاا أعضػػا  ويتبػػؽ ذلػػؾ مػػع  ػػا  مػػف تحميػػؿ الداح ػػاف فػػ  الارانػػ  النظريػػ ي  ".األول
م مػػس اساارة التػػ  ليػػا ردػػرة وملرفػػ  فػػ  م ػػاؿ عمميػػات اسنػػناا الرػػار   يحنػػف مػػف  ػػارة الم مػػس عمػػ  النػػيطرة 

الشػبافي  عػف ملمومػات اسفصػاح و والر اد  عم  تصرفات اساارة ت اه عمميػات اسنػناا الرػار  ي ومػف  ػـ يلػزز مػف 
 و يا الملمومات.اسنناا الرار   لتكنول
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عمدى مسدتوى اإلفصداح عدن حوكمدة إيجابيادا الفرض ال انى: "تؤ ر نسدبة المدديرين المسدتقمين  (2
 اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات".

عمػ  منػػتوم اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   مػػف ننػػد  المػػايريف المنػػتقميف تػـ ارتدػػار مػػام تػػأ ير 
 يم ا الدنيطي وذلؾ كمار ؿ نموذج اانحاار الرط  

 
 

ومستوى اإلفصاح عن حوكمة  نسبة المديرين المستقمين( نموذج االنحدار الخطى البسيط بين 8جدول رقم )
 اإلسناد الخارجى

R
2

 R 
F. Test T. Test  معممات

 النموذج
المتغير 
 Sig. Value Sig. Value المستقل

1.322 1.202 1.110 0.352 
1.111 2.012** 2.100 Constant 

1.111 3.032** 2.133 BIND 

 يم ا ( ما0مف  اوؿ ر ـ )يتضف 
Rمعامل التحديد ) -0

% مف التغير ف  منػتوم اسفصػاح عػف 32,2بنر ت نند  المايريف المنتقميفا يتضف أف (2
ردمػا % تر ػع إلػ  الرطػأ اللشػواا  فػ  الملاالػ ي أو 39,9حوكم  اسنناا الرار  ي ومف  ػـ فػإف دػا   الننػد  

 للاـ إاراج متغيرات منتقم  أررم مف المبروض إارا يا ضمف النموذج.

ي وىػ  0,352( F. Testا حيث أف  يم  )(F. Testاختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار باستخدام ) -3
 عمػ ننػد  المػايريف المنػتقميف ي ممػا يػاؿ عمػ  تػأ ير (1,10)ذات اال  إحصااي  عنا منتوم ملنوي  أ ؿ مػف 
 منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .

ذات تػأ ير ملنػوم  ننػد  المػايريف المنػتقميف( أف T. Testا يتضف مف رػ ؿ )اختبار معنوية المتغير المستقل -2
 (.1,10عم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي حيث أف منتوم الملنوي  أ ؿ مف )

 معادلة النموذج: -4
 .نند  المايريف المنتقميف 2,133+  2,100منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   = 

ومنػتوم ننػد  المػايريف المنػتقميف يتضػف أف ىنػاؾ ع  ػ  ارتدػاط مو دػ  دػيف  وفدى  دوء النتداسج السدابقة
ننػد  طرايػ  دػيف ( مو د ي مما يلن  و وا ع    ارتدػاط βحيث أف إشارة ) ياسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  

لننػػد  المػػايريف ومنػػتوم اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار  ي كمػػا أنػػو يو ػػا تػػأ ير ملنػػوم المػػايريف المنػػتقميف 
مما ي بت صحة (ي "1,10حيث أف منتوم الملنوي  أ ؿ مف ) يعم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسننااالمنتقميف 
حيػث يػرم الداح ػاف أف زيػااة ننػد   يويتبؽ ذلؾ مع ما  ا  مف تحميؿ الداح اف فػ  الارانػ  النظريػ  ".ال انىالفرض 

المايريف المنتقميف تكػوف دم ادػ  آليػ  تػوازف فػ  فلاليػ  الم مػسي كمػا أنيػا تملػب اوراا حيوياػا فػ  نظػاـ مرا دػ  الشػرك  
ارتيػارم عػف عمميػات اسنػناا الرػار   لتكنولو يػا ت اه عمميات اسنناا الرار  ي ممػا يػؤام إلػ  زيػااة اسفصػاح ا

 .الملمومات
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عمدى مسدتوى اإلفصداح عدن حوكمدة اإلسدناد ياا سدمبالممكية اإلدارية الفرض ال الث: "تؤ ر 
 الخارجى لتكنولوجيا المعمومات".

عمػػ  منػػتوم اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   مػػف رػػ ؿ  الممكيػػ  اسااريػػ ارتدػػار مػػام تػػأ ير تػػـ 
 يم ا نموذج اانحاار الرط  الدنيطي وذلؾ كما

 
 

ومسددتوى اإلفصدداح عددن حوكمددة  الممكيددة اإلداريددة( نمددوذج االنحدددار الخطددى البسدديط بددين 9جدددول رقددم )
 اإلسناد الخارجى

R
2

 R 
F. Test T. Test  معممات

 النموذج
 المتغير المستقل

Sig. Value Sig. Value 

20.0 90.3 1.111 09.905** 
1.111 2.223** 2.323 Constant 

1.111 2.139** 2.001 MANOWN 

 ( مايم ا2يتضف مف  اوؿ ر ـ )
Rمعامل التحديد ) -0

% مػف التغيػر فػ  منػتوم اسفصػاح عػف حوكمػ  20,0بنػر تالممكي  اسااري  ا يتضف أف (2
% تر ػع إلػ  الرطػػأ اللشػواا  فػ  الملاالػػ ي أو ردمػا للػػاـ إاراج 90,2اسنػناا الرػار  ي ومػػف  ػـ دػا   الننػػد  

 متغيرات منتقم  أررم مف المبروض إارا يا ضمف النموذج.

ي 09,905( F. Testيمػ  )ا حيػث أف  (F. Testاختبدار معنويدة جدودة توفيدق نمدوذج االنحددار باسدتخدام ) -3
عمػػ  الممكيػػ  اسااريػػ  (ي ممػػا يػػاؿ عمػػ  تػػأ ير 1,10وىػػ  ذات االػػ  إحصػػااي  عنػػا منػػتوم ملنويػػ  أ ػػؿ مػػف )

 منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .

ذات تػػأ ير ملنػػوم عمػػ   الممكيػػ  اسااريػػ ( أف T. Testا يتضػػف مػػف رػػ ؿ )اختبددار معنويددة المتغيددر المسددتقل -2
 (.1,10منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي حيث أف منتوم الملنوي  أ ؿ مف )

 معادلة النموذج: -4
 الممكي  اسااري  2,001+  2,323منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   = 

ومنػتوم اسفصػاح  ااريػ الممكيػ  اسيتضػف أف ىنػاؾ ع  ػ  ارتدػاط مو دػ  دػيف  وفى  وء النتاسج السدابقة
 الممكي  اسااريػ ( مو د ي مما يلن  و وا ع    ارتداط طراي  ديف βحيث أف إشارة ) يعف حوكم  اسنناا الرار  

عمػ  منػتوم اسفصػاح  لمممكيػ  اسااريػ ومنتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي كما أنو يو ا تػأ ير ملنػوم 
 ".لدثصدحة الفدرض ال اعددم مما ي بدت (ي "1,10أف منتوم الملنوي  أ ؿ مف ) ي حيثالرار   عف حوكم  اسنناا

وا يتبػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا  ػػا  مػػف تحميػػؿ الداح ػػاف فػػ  الارانػػ  النظريػػ ي ومػػف  ػػـ يػػرم الداح ػػاف أف و ػػوا تػػأ ير ملنػػوم 
لف المػػ ؾ الموا مػػ  دػػيف مصػػالمممكيػػ  اسااريػػ  عمػػ  منػػتوم اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار    ػػا ير ػػع إلػػ  

 ػروة المنػاىميف ألنيػا والمايريفي ومف  ـ  ا يكوف ىناؾ اافع لام المايريف لزيااة  يم  الشرك ي داسضاف  إل  زيااة 
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ػػا مػػف  ػػرواتيـي ويػػؤام ذلػػؾ إلػػ  زيػػااة اسفصػػاح والشػػبافي  عػػف ملمومػػات حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار    نػػوؼ تزيػػا أيضا
 .لتكنولو يا الملمومات

 ر ممكيددة كبددار المسدداهمين عمددى مسددتوى اإلفصدداح عددن حوكمددة اإلسددناد الفددرض الرابدد : "تددؤ  (3
 الخارجى لتكنولوجيا المعمومات".

تػػـ ارتدػػار مػػام تػػأ ير ممكيػػ  كدػػار المنػػاىميف عمػػ  منػػتوم اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   مػػف 
 يم ا ر ؿ نموذج اانحاار الرط  الدنيطي وذلؾ كما

 
ومستوى اإلفصاح عن حوكمة  ممكية كبار المساهمين( نموذج االنحدار الخطى البسيط بين 10جدول رقم )

 اإلسناد الخارجى

R
2

 R 
F. Test T. Test  معممات

 المتغير المستقل النموذج
Sig. Value Sig. Value 

1.129 1.302 1.395 0.323 
1.111 0.031** 2.259 Constant 

1.395 0.022 3.020 BLOCKOWN 

 يم ا ( ما01يتضف مف  اوؿ ر ـ )
Rمعامددل التحديددد ) -0

% مػػف التغيػػر فػػ  منػػتوم اسفصػػاح عػػف 2,9تبنػػر كدػػار المنػػاىميف ا يتضػػف أف ممكيػػ  (2
% تر ػع إلػ  الرطػأ اللشػواا  فػ  الملاالػ ي أو ردمػا 25,2دػا   الننػد  فػإف حوكم  اسنناا الرار  ي ومف  ػـ 
 مف المبروض إارا يا ضمف النموذج. للاـ إاراج متغيرات منتقم  أررم

ي وىػ  0,323( F. Testا حيث أف  يم  )(F. Testاختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار باستخدام ) -3
كدػػػار تػػػأ ير ممكيػػػ  عػػػاـ (ي ممػػػا يػػػاؿ عمػػػ  1,15مػػػف )أكدػػػر ذات االػػػ  إحصػػػااي  عنػػػا منػػػتوم ملنويػػػ  لينػػػت 

 ناا الرار  .عم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنالمناىميف 

ذات تػأ ير لينػت كدػار المنػاىميف ( أف ممكيػ  T. Testا يتضػف مػف رػ ؿ )اختبدار معنويدة المتغيدر المسدتقل -2
 ملنوم عم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .

 معادلة النموذج: -4
 ممكي  كدار المناىميف 3,020+  2,259منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   = 

ومنػػتوم كدػػار المنػػاىميف يتضػػف أف ىنػػاؾ ع  ػػ  ارتدػػاط مو دػػ  دػػيف ممكيػػ   النتدداسج السددابقةوفددى  ددوء 
( مو د ي مما يلن  و وا ع    ارتداط طراي  ديف ممكيػ  βاسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي حيث أف إشارة )

كدػػػار ير ملنػػػوم لممكيػػػ  تػػػأ إا أنػػػو ا يو ػػػا ومنػػػتوم اسفصػػػاح عػػػف حوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار  ي كدػػػار المنػػػاىميف 
ممدا (ي "1,15مػف ) أكدػرعم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  ي حيث أف منتوم الملنوي  المناىميف 

ويتبػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا  ػػا  مػػف تحميػػؿ الداح ػػاف فػػ  الارانػػ  النظريػػ ي حيػػث يػػرم  ".الرابدد صددحة الفددرض عدددم ي بددت 
كآليػ  لممرا دػ  عمػ   ميػع تصػرفات اساارةي ومػف ضػمنيا عمميػػات  ممكيػ  كدػار المنػاىميف تلمػؿالداح ػاف أف ارتبػاع 
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اسنػػػناا الرػػػار   لتكنولو يػػػا الملمومػػػاتي و ػػػا يػػػؤام ذلػػػؾ إلػػػ  تحنػػػيف اسفصػػػاح والشػػػبافي  عػػػف ملمومػػػات حوكمػػػ  
 اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات.

 نموذج االنحدار المتعدد التدريجى: 6/6/5
ملنويػػ  دػػيف المتغيػػرات المنػػتقم  )ح ػػـ م مػػس اساارةي تكػػويف م مػػس اساارةي نظػػراا لو ػػوا ع  ػػ  ارتدػػاط 

الممكيػػػ  اسااريػػػ ( والمتغيػػػر التػػػادع )منػػػتوم اسفصػػػاح عػػػف حوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار  (ي فإنػػػو يمكػػػف تطديػػػؽ نمػػػوذج 
اسفصاح عف حوكم   اانحاار المتلاا التاري   لتحايا األ ر التباعم  لممتغيرات المنتقم  األك ر تأ ير عم  منتوم

 (.01مف ر ؿ  اوؿ ر ـ )اسنناا الرار  ي ويمكف توضيف ذلؾ 
 

مستوى اإلفصاح عن المتعدد التدريجى لممتغيرات المستقمة األك ر تأ يراا عمى ( نموذج االنحدار 11جدول رقم )
 حوكمة اإلسناد الخارجى

R
2

 R 
F. Test T. Test  معممات

 النموذج
 اتالمتغير 
 Sig. Value Sig. Value ةالمستقم

1.592 1.350 1.111** 01.399 

1.923 1.521 1.932 Constant 

2.292 1.113* 3 BSIZE 

3.235 1.132* 3.003 BIND 

3.050 1.120* 1.200 MANOWN 

 يم ا ( ما00يتضف مف  اوؿ ر ـ )
Rمعامدددل التحديدددد ) -0

% مػػػف التغيػػػر فػػػ  منػػػتوم اسفصػػػاح عػػػف 59,2تبنػػػر  المتغيػػػرات المنػػػتقم ا يتضػػػف أف (2
ر ػع إلػ  الرطػأ اللشػواا  فػ  الملاالػ ي أو ردمػا للػاـ إاراج ي% 22,9دػا   الننػد  و حوكم  اسنناا الرػار  ي 

 مف المبروض إارا يا ضمف النموذج.كاف متغيرات منتقم  أررم 

ي 01,399( F. Test  )ا حيػث أف  يمػ(F. Testاختبدار معنويدة جدودة توفيدق نمدوذج االنحددار باسدتخدام ) -3
عمػ   المتغيػرات المنػتقم (ي ممػا يػاؿ عمػ  تػأ ير 1,15مػف ) أ ػؿوى  ذات اال  إحصااي  عنا منتوم ملنويػ  
 منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار  .

ح ػػـ م مػػس اساارةي وننػػد  ( أف T. Testا يتضػػف مػػف رػػ ؿ )عمددى حدددة متغيددر مسددتقلكددل اختبددار معنويددة  -2
ي ذات تػػأ ير ملنػػوم عمػػ  منػػتوم اسفصػػاح عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   المنػػتقميف والممكيػػ  اسااريػػ المػػايريف 

 .(1,15توم ملنوي  أ ؿ مف )نوذلؾ عنا م

 معادلة النموذج: -4
ننػد  المػايريف  3,003ح ػـ م مػس اساارة +  3+  1,932منتوم اسفصاح عف حوكمػ  اسنػناا الرػار   = 

 اسااري  الممكي  1,200المنتقميف + 
 والتوجهات البح ية المستقبمية:( النتاسج والتوصيات 7)
 النتاسج: 7/1
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 ف  إطار ىاؼ ومنيت الدحث توصؿ الداح اف إل  النتاات ارتي ا
 نتاسج الدراسة النظرية: 7/1/1
 تتم ل دورة حياة اإلسناد الخارجى فى  قث مراحل: -1

 اانتراتي ي  ) رار اسنناا الرار  (. -

 تأكيا الرام (. –التباوض عم  اللقا  – دؿ التو يع )ارتيار المورا  -

 إعااة التقييـ واسنيا (. –دلا التو يع )انت ـ الرام   -

 حوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات هى: -2

 أناس لتوليا ممارنات إااري   ياة مف شأنيا تلزيز عمميات إنناا رار   نا ح . -

األىػػااؼ والقػػرارات والممارنػػات ال يػػاة واألاوار والمنػػاوليات و يػػاس األاا  عمػػ   تتكػػوف مػػف م موعػػ  مػػف -
 المنتوم التنظيم  والتشغيم  والتكتيك  واانتراتي   والت  ترتدط دلمميات اسنناا الرار  .

 طػوير داسضػاف التنظيميػ  المرتمبػ ي والحػا مػف تكمبػ  التتياؼ إل  تاعيـ أىااؼ الشركات عم  المنػتويات  -
 إل  الحا مف مراطر عمميات اسنناا الرار   لتكنولو يا الملمومات.

 يمكن تحديد الممارسات الجيدة لحوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات فى: -3

 ضماف انتمراري  التلا ا مف ر ؿ المرا ل  المنتمرة. -

 تحايا األاوار والمناوليات دوضوح اتراذ القرارات. -

 طدقاا ألولوي  ااحتيا ات.ترصيص الموارا  -

 التواصؿ المنتمر مع  ميع أصحاب المصالف. -

 إعااا  اوؿ زمن  لمحوكم  دوضوح. -

 إاارة الل  ات لضماف الوفا  دالتزامات اللقا مف ر ؿ اتبا يات منتوم الرام ي واتبا يات منتوم التشغيؿ. -

 إاارة المراطر لمحا مف النزاعات التلا اي . -

عااة التباوض.التقييـ المنتمر لم -  اا  ورضا اللميؿ وا 

تتم ل األبعاد المقترحة فى إطار اإلفصاح عن حوكمة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومدات  -4
 يمى: فيما

 الُدلا األوؿا اتناؽ انتراتي ي  اسنناا الرار  . -

 الُدلا ال ان ا توصيؿ  يم  اسنناا الرار  . -

 الرار  .الُدلا ال الثا إاارة مراطر اسنناا  -

 .الُدلا الرادعا  ياس أاا  عمميات اسنناا الرار   -

 نتاسج الدراسة التطبيقية: 7/1/2
عػػف حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار   لتكنولو يػػا الملمومػػات تو ػػا ع  ػػ  ارتدػػاط مو دػػ  ملنويػػ  دػػيف منػػتوم اسفصػػاح  -0

يو ػػا تػػأ ير ملنػػوم لح ػػـ (ي كمػػا 1,15وح ػػـ م مػػس اساارةي وىػػ  ذات االػػ  إحصػػااي  عنػػا منػػتوم ملنويػػ  )
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أ ػػؿ  (T. Testم مػس اساارة عمػ  منػتوم اسفصػاح عػف حوكمػػ  اسنػناا الرػار   حيػث أف منػتوم ملنويػػ  )
 (.1,15مف )

وكػؿ  مػف ننػد  المػايريف تو ا ع    ارتداط مو د  ملنوي  ديف منػتوم اسفصػاح عػف حوكمػ  اسنػناا الرػار    -3
(ي كمػػا يو ػػا تػػأ ير ملنػػوم 1,10االػػ  إحصػػااي  عنػػا منػػتوم ملنويػػ  )المنػػتقميف والممكيػػ  اسااريػػ ي وىػػ  ذات 

لننػػػد  المػػػايريف المنػػػتقميف والممكيػػػ  اسااريػػػ  عمػػػ  منػػػتوم اسفصػػػاح عػػػف حوكمػػػ  اسنػػػناا الرػػػار   حيػػػث أف 
 (.1,10( أ ؿ مف )T. Testمنتوم ملنوي  )

فصاح عف حوكم  اسنػناا الرػار   منتوم استو ا ع    ارتداط مو د  ولكف لينت ذات اال  إحصااي  ديف  -2
(ي كمػا ا يو ػا تػأ ير ملنػوم لممكيػ  كدػار 1,15أكدػر مػف )  وممكي  كدار المناىميفي حيث أف منػتوم الملنويػ

( أكدػر مػف T. Testالمناىميف عم  منتوم اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرػار   حيػث أف منػتوم ملنويػ  )
(1,15.) 

 التوصيات: 7/2
دإعػااا اليػؿ  واعػا وملػايير حوكمػ  اسنػناا الرػار   كمرفقػات لػاليؿ  –مركػز المػايريف  – ياـ وزارة اانت مار  -0

 واعػػا وملػػايير حوكمػػ  الشػػركاتي وذلػػؾ عمػػ  غػػرار مليػػا حوكمػػ  تكنولو يػػا الملمومػػات حتػػ  يمكػػف لمشػػركات 
 كم  اسنناا الرار  .ملرف  ماىي  حوكم  اسنناا الرار   وأىميتيا والممارنات ال ياة لحو 

ينػػاعا  اللمػػؿ عمػػ  تلزيػػز اور مرا ػػب الحنػػادات فػػ   التأكيػػا عمػػ  ملمومػػات حوكمػػ  اسنػػناا الرػػار  ي ممػػا -3
 مترذم القرار مف إاراؾ البرص اانت ماري  الدايم ي ومف  ـ اتراذ القرارات الم ام .

لػاا المقترحػ  لإلفصػاح عػف حوكمػ  محاول  تطوير المؤشػر المصػرم لمنػاولي  الشػركات عػف طريػؽ إضػاف  األد -2
اسنناا الرار   ضمف ملمومات الحوكم ي مما يؤام إل  زيااة اسفصاح والشبافي ي ومف  ػـ منػاعاة أصػحاب 

 المصالف عنا اتراذ القرارات المتلمق  دتمؾ الشركات.

اارات الشػػركات ومكاتػػب المحانػػد  والمرا لػػ  دأىميػػ  م -2 مارنػػات حوكمػػ  اللمػػؿ عمػػ  زيػػااة وعػػ  المنػػت مريف وا 
 المراطري وذلؾ مف ر ؿا ورش اللمؿي والاورات التاريدي ي والناوات اللممي . اسنناا الرار   ف  الحا مف

الرػػار   لتكنولو يػػا  يػاـ اليياػػ  اللامػ  لمر ادػػ  الماليػ  دػػإلزاـ الشػػركات داسفصػاح عػػف ملمومػات حوكمػػ  اسنػناا  -5
يرىػػػا النػػػنوي ي ممػػػا يػػػؤام إلػػػ  زيػػػااة  ػػػواة التقػػػارير الماليػػػ  الملمومػػػات ضػػػمف تقريػػػر حوكمػػػ  الشػػػركات أو تقار 

 لمشركات وتربيض عاـ تما ؿ الملمومات.

 يػػاـ  مليػػ  المحانػػديف والمػػرا ليف المصػػري  دتنظػػيـ مػػؤتمرات ودػػرامت تاريديػػ  عػػف اور اسفصػػاح عػػف حوكمػػ   -9
وكػػػػذلؾ تحايػػػػا اسنػػػػناا الرػػػػار   لتكنولو يػػػػا الملمومػػػػات فػػػػ  إاارة المرػػػػاطر لمحػػػػا مػػػػف النزاعػػػػات التلا ايػػػػ ي 

 انتراتي يات التكيؼ مع عمميات اسنناا الرار  .

 لمستقبمية:التوجهات البح ية ا 7/3
فػػ  ضػػو  النتػػاات التػػ  توصػػؿ ليػػا الدحػػثي يػػرم الداح ػػاف أف ىنػػاؾ م ػػاات عايػػاة تم ػػؿ أناناػػا ألدحػػاث 

 يم ا منتقدمي ي والت  تتم ؿ فيما
  .يأ ر اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   عم   واة الملمومات المحاند -0

 الملمومات. اور اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   ف  الحا مف عاـ تما ؿ -3
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 اران  تحميمي  مقارن  لمحااات اسفصاح عف حوكم  اسنناا الرار   ف  الديا  اللردي . -2

 أ ر التكامؿ ديف حوكم  اسنناا الرار   ودطا ات األاا  المتوازف ف  اعـ القارة التنافني  لمشركات. -2
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 (1ممحق رقم )
 2015يوليو  30ها فى وأوزان S & P/EGX ESGالشركات المدرجة فى مؤشر 

 الوزن النسبى اسم الشركة كود الترقيم الدولى
EGS60121C018 )3993 البنك التجارى الدولى )مصر% 
EGS74081C018 3971 جموبال تميكوم القاب ة% 
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 الوزن النسبى اسم الشركة كود الترقيم الدولى
EGS48011C018 3961 الشركة المصرية لخدمات التميفون المحمول% 
EGS70431C019 3960 المصرية لممنتجعات السياحية% 
EGS73541C012  3953 أسهم عادية –القمعة لقستشارات المالية% 
EGS69101C011 3947 المجموعة المالية هيرمس القاب ة% 
EGS69082C013 3944 القاب ة المصرية الكويتية% 
EGS42051C010 )3944 المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس% 
EGS673T1C012 3943 جى بى أوتو% 
EGS690C1C010 3942 راية القاب ة لمتكنولوجيا واالتصاالت% 
EGS3C0O1C016 3941 العربية لألسمنت% 
EGS65851C015  3935 سوديك –السادس من أكتوبر لمتنمية واالست مار% 
EGS3C181C012 3935 السويس لألسمنت% 
EGS675S1C011 )3934 مجموعة عامر القاب ة )عامر جروب% 
EGS3D061C015 3932 الحديد والصمب المصرية% 
EGS48031C016 3932 المصرية لقتصاالت% 
EGS3C251C013 3931 حديد عز% 
EGS3G0Z1C014 3930 السويدى اليكترك% 
EGS21451C017 3928 دلتا لإلنشاء والتعمير% 
EGS10001C013  3927 اسكوم –اسيك لمتعدين% 
EGS67181C015  3920 والتنميةالمصريين فى الخارج لقست مار% 
EGS380S1C017 3920 سيدى كرير لمبتروكيماويات% 
EGS69182C011 3918 النعيم القاب ة لقست مارات% 
EGS33041C012 3914 النساجون الشرقيون لمسجاد% 
EGS691S1C011 3912 مجموعة طمعت مصطفى القاب ة% 
EGS65571C019 3911 مدينة نصر لإلسكان والتعمير% 
EGS380P1C010 3910 اإلسكندرية لمزيوت المعدنية% 
EGS655L1C012 3908 بالم هيمز لمتعمير% 
EGS44031C010 3903 القناة لمتوكيقت المقحية% 
EGS44012C010  2999 ماريديف –الخمات المقحية والبترولية% 

 (2ممحق رقم )
 لتكنولوجيا المعموماتبنود مؤشر اإلفصاح االختيارى عن حوكمة اإلسناد الخارجى 

 عناصر اإلفصاح عناصر اإلفصاح
 ( اتساق استراتيجية اإلسناد الخارجى:1

ITO Strategic Alignment 

 ( إدارة مخاطر اإلسناد الخارجى:3
ITO Risk Management 



325 

خبير فى عمميات اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومدات  1/1
 فى مجمس اإلدارة.

اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومدات  دمن اإلشارة إلى  3/1
 مخاطر التشغيل.

( أو وظيفددة مما مددة داخددل الشددركة CIOمدددير تنفيددذى ) 1/2
 لعمميات اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات.

وجددود بددرامج إلدارة مخدداطر اإلسددناد الخددارجى لتكنولوجيددا  3/2
 المعمومات.

لتدددولى مهدددام اإلسدددناد لجندددة منب قدددة مدددن مجمدددس اإلدارة  1/3
 الخارجى.

 استخدام عمميات اإلسناد الخارجى لمتنظيم واالمت ال. 3/3
 مراجعة عمميات اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات. 3/4

مخاطر اإلسناد الخدارجى لتكنولوجيدا المعمومدات جدزء مدن  1/4
 لجنة المراجعة أو لجنة المخاطر.

استراتيجية اإلسدناد الخدارجى توافر خطة أو سياسة ألمن   3/5
 لتكنولوجيا المعمومات.

لجندددة توجيهيدددة لعمميدددات اإلسدددناد الخدددارجى لتكنولوجيدددا  1/5
 المعمومات.

دور عمميدات اإلسددناد الخددارجى لتكنولوجيددا المعمومددات فددى  3/6
المحاسدددبة والتوافدددق مددد  معدددايير التقدددارير الماليدددة الدوليدددة 

IFRS 
ناد الخدددارجى لتكنولوجيدددا لجندددة تخطيطيدددة لعمميدددات اإلسددد 1/6

 المعمومات.
خطدددة اسدددتمرارية عمميدددات اإلسدددناد الخدددارجى لتكنولوجيدددا  3/7

 المعمومات.
لجنددددة تنفيذيددددة لعمميددددات اإلسددددناد الخددددارجى لتكنولوجيددددا  1/7

 .المعمومات
 

 ( توصيل قيمة اإلسناد الخارجى:2
ITO Value Delivery 

 ( تقييم أداء عمميات اإلسناد الخارجى:4
ITO Performance Measurement 

فر ممارسددددددات جيدددددددة لحوكمدددددة اإلسددددددناد الخددددددارجى اتدددددو  2/1
 لتكنولوجيا المعمومات.

معمومدددات صدددريحة عدددن اإلنفددداق عمدددى عمميدددات اإلسدددناد  4/1
 الخارجى.

 موازنة عمميات اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات. 4/2
ق ية هامة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات تعتبر  2/2

 فى اجتماعات مجمس اإلدارة.
التكمفددة المباشددرة لعمميددات اإلسددناد الخددارجى معبددراا عنهددا  4/3

 بوحدات النقد أو نسبة مسوية.
تقرير منفصل عن مشاري  اإلسناد الخارجى فدى التقدارير  2/3

 السنوية.
نفقدددات اإلسدددناد الخدددارجى لتكنولوجيدددا المعمومدددات  دددمن  4/4

 التكاليف اإلدارية.
اإلسددناد الخددارجى لتكنولوجيددا المعمومددات كق ددية أعمددال  2/4

 استراتيجية.
تكمفة األيدى العاممة لعمميات اإلسناد الخارجى لتكنولوجيدا  4/5

 المعمومات.
 عمميات اإلسناد الخارجى المتوقعة كمصدر قوة. 2/5
 عمميات اإلسناد الخارجى المتوقعة كفرصة. 2/6

( لعمميددات اإلسددناد Hardware Costتكمفددة األجهددزة ) 4/6
 الخارجى.

( لعمميدددات اإلسدددناد Software Costتكمفدددة البدددرامج ) 4/7 تحديث عمميات اإلسناد الخارجى أو ظهور تعميقات. 2/7
 الخارجى.

مددددى تحقيدددق اإلسدددناد الخدددارجى لتكنولوجيدددا المعمومدددات   2/8
 ألهداف العمل المحددة.

يتم إدراجها  من األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات  4/8
 األصول غير الممموسة.

 تعميقات / تحدي ات ألداء عمميات اإلسناد الخارجى. 2/9
 عمميات اإلسناد الخارجى الخ راء. 2/10

نسبة اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات مدن الموازندة  4/9
 السنوية لتكنولوجيا المعمومات.

لعمميدات  Benchmarking المرجعيدةتوافر المقداييس  4/10 
 اإلسناد الخارجى لتكنولوجيا المعمومات.

 


