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  ملخص 

  

تبين لقيت املمارسات اخلاصة بإدارة املؤسسات واحلماية البيئية اهتماما كبريا من قبل املسريين خالل السنوات القليلة املاضية السيما بعد 

، ونتيجة لذلك دفع الوعي املتزايد باجلانب البيئي إىل ظهور تقرير خاص 1997يف سنة ) Kyoto Protocol( 1 معاهدة كايوتو

داء بالبيئة؛ والذي حيمل املعلومات البيئية املنشورة من قبل املؤسسات دف التزويد بالقضايا البيئية وخماطرها مع اإلشارة إىل مستوى األ

  . القوي يف احلقل البيئي

 مناقشة العالقة احملتملة وطبيعتها بني اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وتكلفة رأس املال كمؤشر عن األداء املايل دف من هذه الدراسة إىل

اهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية للمؤسسة االقتصادية، وذلك يف مخسة أقسام رئيسة؛ ففي القسم الثاين بعد املقدمة مت التطرق مل

وحتليل العالقة بني اإلفصاح   م الثالث فخصص ملؤشر تكلفة رأس املال وطرق تقديره، حاولنا يف القسم الرابع مناقشة؛ أما يف القس ودوافعه

  .، كما مت يف القسم اخلامس عرض أهم االستنتاجات والتوصيات)النظريات واحملددات(البيئي وتكلفة رأس املال 

من تكلفة رأس املال، وذلك من خالل ميكانيزمي تكلفة الوكالة وعدم التماثل  خلصت الدراسة إىل أن اإلفصاح البيئي من شأنه أن خيفض

  .ييف املعلومة، وذلك يف ظل توفر سوق مايل كفؤ ومستثمرين على قدر كبري من الوعي البيئ

  

  .املسؤولية البيئية، اإلفصاح البيئي، األداء املايل، تكلفة رأس املال :الكلمات الدالة 

  

Abstract 
 
 
The management practices of corporate and protection environmental Received 
considerable attention by the managers during the past few years, especially after 
the adoption of the Kyoto Protocol  in 1997, and as a result pay growing awareness 
aspect of environmental to the emergence of a special report to the environment; 
which holds environmental information published by corporate in order to supply 
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environmental issues and risks with reference to the level of a strong performance in 
the environmental field. 
Aim of this study is to discuss the probable and nature relationship of the disclosure 
of environmental responsibility and cost of capital as an indicator of financial 
performance of the economic corporate, in the five main sections; In the second 
section after the introduction touched the essence of disclosure of environmental 
economic corporate and motives; In Section III is to discuss the cost of capital and 
measure methods, we have tried in the fourth section to discuss and analyze the 
relationship between environmental disclosure and the cost of capital (theories and 
determinants), as in Section V the main conclusions and recommendations. 
  The study concluded that environmental disclosure would reduce the cost of 
capital, and that through Mechanisms Agency cost and asymmetry in the 
information, and in light of the efficiency financial market and investors a great deal 
of environmental awareness. 
 
  
 
Key words: environmental responsibility, environmental disclosure, financial 
performance, the cost of capital. 
 

  

  مقدمة 

هذا  على املستوى العاملي يف العقدين املاضيني وقد صاحبمتزايدا من قبل املسريين  اة اهتماميالبيئلقيت املمارسات اخلاصة باإلدارة 

جتسد هذا االهتمام يف عقد العديد من وقد . واإلفصاح عنهالبيئة املسؤولية اوبني للمؤسسات  األداء االقتصاديدراسة العالقة بني  االهتمام

العديد من وكذلك إجراء على البيئة  أنشطة املؤسسات لدراسة آثار مزاولة خمتلف) 2012مؤمتر األرض بريو ( دوليةاملؤمترات ال

  .وسائل قياس وحتليل وعرض تلك اآلثارمن أجل تطوير  العلمية الدراسات والبحوث

جل اهتمامها على اجلوانب املالية، وذلك خدمة ملتخذي القرارات املالية فقط، أما االجتاه احلديث يف  صبت النظريات احملاسبية التقليدية 

فإنه مييل إىل توسيع نطاق إطار  IFRSالسيما يف ظل املعايري الدولية للتقارير املالية ) النظرية اإلجيابية للمحاسبة(الدراسات احملاسبية 

  .الذي تنشط املؤسسة بداخله  Stakeholders) أصحاب املصاحل(تمع واحمليط احملاسبة ليشمل خدمة مجيع فئات ا

يعترف بعض القائمني على إعداد املعايري احملاسبية يف بعض الدول املتقدمة كالواليات املتحدة وبعض دول أوروبا وآسيا بأن هناك اتساع   

أن يلبوا احتياجات تلك الفئات من املعلومات غري املالية ألنه من الواضح يف نطاق الفئات املهتمة بأمور املؤسسة، كما يدركون أن عليهم 

  .2ئيةأن املعلومات املالية قد تكون مفيدة ملتخذي القرارات املالية ولكنها قد تكون عدمية الفائدة ملتخذي القرارات األخرى كالقرارات البي
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بني اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وتكلفة رأس املال كمؤشر عن األداء املايل دف هذه الدراسة إىل مناقشة العالقة احملتملة وطبيعتها 

  :للمؤسسة االقتصادية، وذلك يف مخسة أقسام رئيسة هي

  

  

  

  

I. اإلطار العام للدراسة؛  

II. ؛ ماهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية ودوافعه  

III. تكلفة رأس املال وطرق تقديرها؛  

IV. ؛)النظريات واحملددات(لبيئي وتكلفة رأس املال حتليل العالقة بني اإلفصاح ا  

V. االستنتاجات والتوصيات.  

  

II. اإلطار العام للدراسة 

ري يهدف املسريون املاليون إىل تعظيم قيمة املؤسسة، واليت تعترب دالة متعددة املتغريات واألبعاد، ومن بني أهم املتغريات املعاصرة متغ

وجود معايري حماسبية تفرض القيام باإلفصاح البيئي، وهو ما سنحاول مناقشته يف هذا البحث وذلك اإلفصاح عن املسؤولية البيئية يف ظل 

  :حتت اإلشكالية الرئيسة التالية

 ما مدى وجود وطبيعة العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال؟   

  

  : تندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيسية مخس إشكاليات فرعية وهي 

 املقصود باإلفصاح البيئي و ما هي أهم دوافعه؟ما  .1

 ما هي أهم مناذج قياس تكلفة رأس املال؟ .2

 ما هي احملددات والنظريات اليت حاولت تفسري العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال؟ .3

 : أمهية الدراسة -2

  :قاط التاليةيكتسي هذا املوضوع أمهية بالغة، و ذلك لعدة اعتبارات ميكن حصرها يف الن

يهتم بالبعد البيئي واألداء االقتصادي السيما يف ظل تبين النظام املايل واحملاسيب  هيعاجل املوضوع أحد أهم املواضيع الراهنة كون −

 ؛ IFRSيف اجلزائر والذي يعتمد على املعايري الدولية للتقارير املالية

 ؛ يم قيمة املؤسسة من خالل التخفيض يف تكلفة رأس املالدف احلديث لإلدارة املالية املتمثل يف تعظاالهتمام باهل −



  أثر اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس املال

 

 
271 

نظريات احلديثة السيما نظرية املشروعية، نظرية الوكالة، تكلفة املعلومة، نظرية االقتصاد تعتمد هذه الدراسة على أحد ال −

 ؛السياسي

 أهداف الدراسة  -3

 : ميكن حصر أهم أهداف هذه الدراسة يف النقاط التالية

 األداء البيئي باألداء االقتصادي؛حماولة ربط  −

 إبراز أثر اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس املال؛ −

  ؛عرض وحتليل أدبيات موضوع أثر اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس املال −

 أدبيات الدراسة  - 4         

إىل التعرف على  )2002(اخلويطر  3دراسة سعت تطرقت العديد من الدراسات إىل موضوع اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال، فقد

عن املعلومات البيئية  اإلفصاحيتعلق باحملاسبة البيئية ومدى  العربية السعودية فيما املمارسات احلالية من قبل املؤسسات العاملة يف اململكة

مت توزيعها على املدراء املاليني  اليت متثلت وسيلة مجع البيانات األساسية يف  االستبيان. اإلجابة على عدد من أسئلة البحث وذلك من خالل

واليت تضمنت عددا من األسئلة اليت تتعلق مبا تقوم به تلك املؤسسات من أنشطة حماسبية متعلقة بالبيئة، مث تلى  ألكرب مائة شركة سعودية

كانت أهم النتائج اليت مت التوصل كما . ذلك إجراء بعض املقابالت الشخصية مع بعض املدراء املاليني للحصول على معلومات أكثر عمقاً

سسات إليها االخنفاض يف مستوى مزاولة احملاسبة البيئية واإلفصاح عن املعلومات البيئية من قبل املؤسسات العاملة يف اململكة مقارنة باملؤ

، وعدم وجود االهتمام الكايف من العاملة يف الدول املتقدمة وذلك للعديد من األسباب كاخنفاض مستوى الوعي االجتماعي باألمور البيئية

 اجلهات احلكومية ذات العالقة بالبيئة واجلهات التشريعية احملاسبية، وعدم االهتمام من قبل إدارات املؤسسات وأخذ زمام املبادرة بتبين

ن من أهم توصيات و كا. سياسات وإجراءات بيئية تؤدي إىل قياس وحتليل وعرض آثار مزاولة تلك املؤسسات ألنشطتها على البيئة

 الدراسة ضرورة رفع مستوى الوعي لدى املدراء بأمهية األمور البيئية وبضرورة تبىن املؤسسات املختلفة سياسات بيئية من شأا املساعدة

سسات على تقليل اآلثار السلبية ملزاولة املؤسسات ألنشطتها على البيئة، وكذلك التوصية بتطوير آليات عمل تؤدي إىل التزام املؤ

  .باإلفصاح عن املعلومات البيئية بطريقة دورية ومنظمة

إشكالية ما تأثري اإلفصاح البيئي القوي للمؤسسات على تكلفة  F. Déjean and I. Martinez (2009) 4 دراسةطرحت 

الفرنسي، حيث لوحظ أن املواضيع البيئية اليت تلفت  SBF250رأمساهلا؟ حيث أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مؤسسات مؤشر 

حجم املؤسسة، الرافعة املالية وعدد : التلوث، مصادر الطبيعة والتجدد، أما احملددات املرتبطة باإلفصاح البيئي فهي: انتباه املؤسسات هي

صح عن البيئة سوف حتصل بالضرورة على تكلفة رأمسال مل ختلص هذه الدراسة إىل أن املؤسسات اليت تف. احملللني املاليني املتتبعني للشركة

  .أقل

؛ حيث حاول وتكلفة رأس املالباجلانب البيئي  A. B. Lopes and R. C. de Alencar (2010) 5دراسة  كما اهتمت

: خالل مخس سنوات هيالباحثان اختبار العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال للمؤسسات الربازيلية املدرجة ببورصة ساوبولو 
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سهما ذات  50على  )Panel data(، والختبار الفرضيات استخدم الباحثان بيانات البانل 2005و 2004، 2000، 1998

خلصت ).  سنة، شركة(مشاهدة  276قطاعا باستثناء املؤسسات املالية، ليصبح حجم العينة  11داخل  2005األكثر سيولة لسنة 

عكسية بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال للمؤسسات املدروسة، وهذه العالقة أكثر وضوحا للمؤسسات  الدراسة إىل أن هناك عالقة

  .املسامهنياليت تلقى اهتماما ومتابعة من قبل احملللني املاليني وهلا تشتت ملكية بني 

 إبراز وإىل .البيئي أدائها عن باإلفصاح لإلمسنت األهلية املؤسسة التزام مدى التعرف على إىل )2011( 6الطاهرو البهلولدراسة  هدفت

 و الدراسة، مت تصميم استبانة أهداف لتحقيق .البيئي أدائها عن باإلفصاح البحث موضوع املؤسسة قيام دون حتول اليت أهم املعوقات

 إىل البحث استبانة، حيث توصل 36 توزيع مت وقد لإلمسنت، األهلية املؤسسة يف واحملاسبية املالية الدوائر يف العاملني األفراد على وزعت

 :أمهها النتائج من جمموعة

 .البيئي أدائها عن حماسبياً باإلفصاح تقوم ال لإلمسنت األهلية املؤسسة .1

 املعوقات تلك وأبرز البيئي، أدائها عن حماسبياً باإلفصاح لإلمسنت األهلية املؤسسة قيام من حتد اليت املعوقات من العديد هناك .2

   البيئي، األداء عن اإلفصاح مبتطلبات للتعريف التعليمية الربامج قلة

  البيئي؛ األداء عن اإلفصاح بأغراض يفي حماسيب نظام توافر عدم .3

 التكاليف لإلفصاح عن رغبة وجود وعدم البيئية، التكاليف قياس وصعوبة البيئي، األداء عن لإلفصاح ملزمة قوانني وجود عدم .4

 .قياسها أمكن ولو حىت عملياا عن الناجتة البيئية باألضرار املرتبطة

  

III. ماهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية ودوافعه  

  ماهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية -1

مبعناه الشامل إفشاء املعلومات السرية والتصريح ا، كما نقصد به كذلك الكشف واإلظهار والبوح، أما اإلفصاح  اإلفصاحنقصد ب

  احملاسيب فهو االلتزام بنشر مجيع احلقائق واملعلومات املتعلقة باملؤسسة واليت من شأا التأثري على قرار املستثمر؛

 نشاطاا عن املختلفة بأطرافه اتمع إعالممن خالهلا  املؤسسات تستطيع اليت الطريقة ك تل أو األسلوبي فهو ذلك البيئ اإلفصاحأما  

 األمريكية املتحدة الوالياتترب تعك، كما ذل لتحقيق مناسبة أداة ا امللحقة التقارير أو املالية القوائم وتعد البيئي، املضمون ذات املختلفة

 البلدين يف املتخصصة املهنية املنظمات اهتمت حيث احملاسيب لإلفصاح للمؤسسة البيئي األداء بإخضاع اهتماماً الدول أكثر من وبريطانيا

 بإجنلترا احملاسبية املعايري جلنة أوصت كما ،والعائد التكلفة حيث من البيئي التأثري عن اإلفصاح بضرورةق املالية األورا تداول جلنة وكذلك

 فقد كذلك ،7النشاطات تلك على املترتبة والعوائد ليفاالتك عن املؤسسة عن إفصاح والتقرير البيئيةبضرورة اإلفصاح عن املعلومات 

 .اإلفصاح البيئي جمال يف نشاطاا عن لإلفصاح مبحاوالت قامت ونيوزيلندا أستراليا يف املؤسسات بعض هناك أن الدراسات بعض أثبتت

 مباشراً تأثرياً تؤثر جيعلها مما وكمية؛ مالية طبيعة ذات البيئي باألداء املتعلقة املعلومات أن من انطالقاً البيئي احملاسيب باإلفصاح االهتمام ينبع

 التزام عدم عن تنتج اليت واحملتملة الفعلية االلتزامات تعكس أن جيب املالية القوائم نأ ذإ نشاطها، ونتيجة للمؤسسات املايل املركز يف

  .البيئة محاية بقوانني املؤسسة
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  دوافع اإلفصاح عن املعلومات البيئية للمؤسسات االقتصادية -2

الذي يفتقر لإلفصاح عن  8لقد أدى تعدد مستخدمي القوائم املالية واختالف احتياجام إىل بروز أوجه القصور يف اإلفصاح التقليدي

: نناقش حتت هذا العنوان إشكالية جوهرية وهي. ا بالغ األمهيةاملعلومات البيئية؛ ومن مثة بات توفر تقارير خاصة عن املسؤولية البيئية أمر

 9ملاذا تفصح املؤسسات طوعا وإراديا عن املعلومات البيئية؟

 جتاه للمؤسسة االجتماعية باملسؤولية املتعلقة والبيانات املعلومات من املستفيدين باحتياجات يفي ال احلايل بشكله احملاسيب اإلفصاح إن

 بالقوائم مالحق شكل يف البيئي اإلفصاح ليشمل احملاسيب الفكر يف اإلفصاح معيار لتطوير ملحة ضرورة هناك كانت مث ومن البيئة، محاية

 بواسطة املعلومات تشغيل كفاءة زيادة إىل يؤدي مما ؛)املعيار احملاسيب الدويل رقم (مستقلة وتقارير قوائم شكل يف أو التقليدية، والتقارير

 االقتصادية املسؤوليةيف احلسبان  ذاألصول املالية و األداء االقتصادي مع األخ بتقييم املتعلقة قرارام ترشيد  مث ومن القرارات، متخذي

  .للمؤسسة 10والبيئية

  : يتوقف اإلفصاح البيئي الطوعي أو اإلجباري على مجلة من العوامل نوجز منها ما يلي

وأصحاب املصاحل؛ مثل اجلهات احلكومية ومحلة األسهم والعاملني باملؤسسة العمل على بناء عالقات أفضل بني املؤسسة  .1

والعمالء واملوردين واملمولني وجمموعات الضغط، واستخدام اإلفصاح كوسيلة إلعالم اتمع ككل أن املؤسسة تقوم باإلفصاح التطوعي 

 .عن املعلومات البيئية

زاول به نشاطها، ال سيما للمؤسسات اليت قد تعرضت مسعتها للضرر من حماولة حتسني صورة املؤسسة داخل اتمع الذي ت .2

 منتجاا على اإلقبال زيادة مث ومن املؤسسات، يف واألفراد اتمع واحترام ثقة دعميمما  11جراء تسببها بوقوع حوادث أو كوارث بيئية

 .، ومنه على قيمتهااملال ومركزها نشاطها نتيجة على النهاية يف أثره ينعكس مما استثماراا؛ يف والتوسع

االستعداد لتطبيق األنظمة والقوانني البيئية اليت ستتطلب اإلفصاح عن املعلومات البيئية واملتوقع أن تكون ملزمة جلميع  .3

 املؤسسات، 

 ايل،استخدام اإلفصاح كوسيلة للوصول إىل مكانة تنافسية متقدمة يف جمال نشاط املؤسسة، واحملافظة على موقعها احل .4

 أوائل من املتحدة الوالياتد وتع عليها، املفروضة الضرائب ختفيض أو اإلعفاء حيث من مميزة ضريبية معاملة على احلصول .5

 .البيئة محاية على املؤسسات بتشجيع اهتماماً الدول

 حجم زيادة إىل يؤدي مما املميزة الضريبية املعاملة أو التكلفة منخفض التمويل أو املادي الدعم بسبب اإلنتاج تكلفة ختفيض .6

 على يساعدها للتلوث الضارة اآلثار من البيئة محاية نفسه الوقت ويف ممكنة كفاءة بأكرب مواردها باستخدام املؤسسة فقيام املؤسسة، نشاط

  .األرباح زيادة

 لريوا املستثمرين مساعدة مثل منفعتها بقياس يسمح سوف املالية القوائم يف منفصلة بصورة البيئية النفقات عن اإلفصاح إن .7

 .باملؤسسة املتعلقة قرارام ترشيد مث ومن البيئة، حلماية املؤسسة تطبقها اليت السياسات بوضوح

 املاضي يف مطلوباً يكن مل البيئي اإلفصاح، فللمؤسسات البيئي األداء ضمن احملاسيب واإلفصاح القياس تنظم معايري وجود .8

 .األخرية السنوات يف إال احملاسبة مهنة به تم مل ولذلك عاملية، أو حملية تشريعية بقواعد
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 إصدار يتم أن، والبيئة على السليب األثر ذات املؤسسات يف خاصة إلزامياً يكون أن جيب البيئي اإلفصاح أن سبق ما خالل ظهر مني

 يوفر أن ضرورة عن فضالً امللوثة، الصناعات من النفايات من التخلص عمليات حتكم اليت الصارمة والتشريعات القوانني من العديد

 عن املؤسسات إفصاح إنكما   .التلوث مكافحة جمال يف بالتزاماا املؤسسة لوفاء وأسبابه التلوث عن معلومات املؤسسات هلذه اإلفصاح

 توفري يف العمالء لرغبات االستجابة خالل من وذلك االجتماعي، ألدائها الرضا حتقيقها يف أكرب بدرجة الثقة حيقق البيئي أدائها يف إجنازاا

 عامة، بصورة اجلودة جمال يف للمؤسسات التنافسية املقدرة دعم وكذلك ومسعتها، املؤسسة صورة ولتحسني للبيئة، صديقة منتجات

 .خاصة بصفة البيئي األداء وجودة

II. تكلفة رأس املال وطرق تقديرها : 

حملدد لقرار اختيار كل من اهليكل املايل و املشاريع االستثمارية كوا متثل مهزة الوصل بينه و بني قيمة متثل تكلفة رأس املال أهم القيود ا

أين التكلفة ) حقوق امللكية(املؤسسة؛ فبخصوص التمويل باالستدانة التكلفة واضحة و صرحية، على عكس التمويل باألموال اخلاصة 

ح و اخلسارة؛ مما يعين أن تكلفة حقوق امللكية هي عبارة عن تصور حلد أدىن البد من حتقيقه ضمنية وغري صرحية، فاملساهم شريك يف الرب

  .13الذي ميثل هدف املسري املايل يف ظل عدم تعارض املصاحل 12لنيل رضا املساهم

احلرمان عن التأجيل   تتمثل تكلفة حقوق امللكية يف معدل العائد األدىن الواجب حتقيقه من مشروع استثماري حبيث يعوض هذا املعدل

  .، و املخاطرة اليت تتعرض هلا أمواله)عنصر الزمن(من استعمال أمواله 

  : بالعديد من العوامل نذكر منهارأس املال  تتأثر تكلفة

 التوزيعات املدفوعة والتدفقات السنوية املتوقعة ؛ -

 سعر الفائدة السائد يف السوق النقدية؛ -

 نشاط املؤسسة و خماطره؛ -

 و توزيع رأس املال؛) احلوكمة(جملس اإلدارة كفاءة  -

 أسعار أسهم املؤسسات املماثلة؛ -

 السياسة النقدية و االقتصادية واألحداث السياسية ؛ -

  :  توجد هناك عدة مناذج لقياس و تقدير تكلفة رأس املال، سوف نعرض أمهها و هي

السهم العادي حسب هذا املدخل يف املعدل الذي  تتمثل تكلفة:  (Gordon and Shapiro)منوذج التوزيعات املخصومة * 

 .يساوي بني القيمة السوقية للسهم والتدفقات املستحدثة

 :  CAPMمنوذج توازن األصول الرأمسالية * 

مقترح منوذج  14Sharpeيتمثل اإلسهام الرئيس لنظرية احملفظة يف السماح بتحديد معدل العائد املفروض من قبل املساهم يرى 

CAPM  موع اجلربي ملعدل العائد بدون خماطرة كتعويض عن عنصر  أنهذا النموذج يسمح بتحديد املعدل املفروض الذي ميثل  ا

  : ، و حيسب بالعالقة الرياضية التالية βالزمن، و عالوة خماطر السوق النظامية مرجحة مبعامل احلساسية 

( ) )11........()( fmifi rRrRE −+= β  
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  : حيث 

− E(Ri)  = تكلفة السهم العادي(معدل العائد املتوقع للورقة املالية( 

− rf  = معدل العائد اخلايل من املخاطرRisk-free rate  ؛  

− Rm  =معدل العائد حملفظة السوق ؛ 

− β =سب بالعالقة التاليةمعامل املخطر يبني حساسية معدل العائد للسهم بالنسبة ملعدل العائد السائد يف السوق وحي                                :
( )

( ) )11........(
var

,cov

m

i
im

m

mi

R

RR

δ
δρβ ==

  
  : على النحو التايل) 09(و ميكن إعادة صياغة املعادلة 

( ) )12........()( fmifi rRrRE −=− β  
  : لتقدير منوذج االحندار التايل OLSعلى املستوى التطبيقي نعتمد على طريقة املربعات الصغرى العادية  βلتقدير 

( ) )13......(itftmtiftit rRrR εβ +−=−  
itε :متغري عشوائي يتبع التوزيع، يتميز بتجانس التباين عرب الزمن و االستقاللية فيما بينه.  

 ,LIBORيف معدل الفائدة على السندات احلكومية، أو معدل االقتراض لدى البنوك الدولية مثل  rftيتمثل معدل العائد بدون خماطرة 

EURIBOR15؛ حيث اختارت بعض الدراسات التطبيقية هذا األخري كمعدل عائد بدون خماطرة. 

إذا كان معدل العائد بدون خماطرة تعويض عن عنصر الزمن، فإن عالوة خماطر الورقة املالية هي عبارة عن عالوة خماطر : عالوة املخاطرة 

 16وميكن تقسيم املخاطر قياسيا . βة احلساسية املعرب عنها بـ مرجحة بدرج) الفرق بني عائد السوق و العائد بدون خماطرة(السوق

  : كما يلي

)16........(222
1

2

imi εδδβδ +=
 

عالوة املخاطرة  هي مبثابة تعويض عن املخاطر النظامية 
22

1 mδβ ؛ باعتبار أن املخاطر غري النظامية
2

iεδ ال وجود هلا بسبب التنويع

اجليد، و ختتلف هذه العالوة من دولة ألخرى بسبب اختالف املخاطر النظامية؛ ففي الدول النامية تكون املخاطر النظامية جد مرتفعة 

 . ؛ و من مثة عالوة املخاطرة تكون مرتفعة مقارنة بالدول املتقدمة... بسبب ارتفاع املخاطر السياسية، االقتصادية 

إال أن له   17يف حتديد معدل العائد املفروض و االستخدام املكثف من قبل املمارسني يف الواقع العملي  CAPMمنوذج  ةلرغم من أمهيبا

  :مجلة من االنتقادات اليت نوجز أمهها يف النقاط التالية 

 االعتماد على فرضية كفاءة السوق املايل و اليت تبقى نظرية؛ −

 التارخيية؛االعتماد على البيانات  −

 فرضية العالقة اخلطية بني معدل العائد و املخاطر النظامية؛ −

حيث يفترض أا تشويش أبيض و ذات تباين ثابت و أثبتت العديد من النماذج عدم tεالفرضيات املتعلقة ببواقي النموذج  −

 ؛ARCH, GARCHثباته مثل مناذج 
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هو منوذج تنبؤي يعتمد على بيانات تارخيية يسمح بتحديد العائد املتوقع كدالة يف   CAPM، منوذج βفرضية ثبات  −

 .التقديري و ليس التارخيي و هو غري مستقر عرب الزمن  βاملخاطر النظامية، و من مثة يستوجب حساب 

 تقضي بأن التنويع يقلل من املخاطر غري النظامية؛هذا النموذج هو نتيجة لنظرية احملفظة اليت : التنويع  −

صعوبة التطبيق خاصة يف حتديد معدل العائد بدون خماطرة، و الذي يبقى نظري فسندات احلكومة حقيقة ليس ا خمطر  −

 اإلفالس لكن قد تنطوي على خماطر أخرى؛

 .االعتماد على عامل واحد لتفسري معدل العائد −

على أعقاب هذا االنتقاد األخري الالذع حماولةً تقدمي معدل العائد كدالة خطية تابعة لعدة متغريات، أهم  ظهرت مقاربات نظرية ومناذج

  .APT/MEAهذه النماذج هو منوذج التسعري باملراجحة 

  APT/MEAمنوذج التقييم باملراجحة * 

 يفترض بأن معدل العائد للورقة املالية ، هذا األخريCAMPتعميما لنموذج  1976سنة  ROSSاملقترح من قبل  APTيعترب منوذج 

تفترض أن منحة أو عالوة   APT هو مرتبط مبخطر السوق هلذه الورقة، و هو دالة يف عامل واحد يتمثل يف املخاطر النظامية، بينما

سية هلذه املتغريات  وأيضا ، و الورقة املالية تكون كثرية أو قليلة احلسا18اخلطر هي مرتبطة بالعديد من املتغريات االقتصادية الكلية

الكاتب اعتمد  S.Rossالنموذج ال يعطينا قائمة حمددة هلذه املتغريات لكن يف املقال التأسيسي األول لـ . خاص باملؤسسة εبتشويش

  :متثلت يف  19يف حتليله على عدد من املتغريات

 التغري غري املتوقع للتضخم؛ •

 يف اإلنتاج الصناعي؛التغري غري املتوقع  •

 التغري غري املتوقع يف منحة اخلطر؛ •

 .االرتفاع يف منحىن املعدالت •

فكرة خمتلفة كليا، حيث ال يبحث عن  ىعل APTعلى معرفة احملافظ االستثمارية الكفؤة بينما يرتكز منوذج  CAPMيرتكز منوذج 

وبأحداث خاصة بكل  20أثر مجيعا مبعطيات االقتصاد الكليحتديد احملافظ الكفؤة لكن يفترض بأن عائد كل األوراق املالية تت

  :  مؤسسة،العائد تعطى بالعالقة التالية 

  

  : حيث 

itR
~

  ؛t-1 ،tو احملسوبة على الفترة  iلألصل  tالعائد العشوائي يف الفترة : 

iE  : العائد املتوقع لألصلi؛  

ikb
~

  ؛kللعامل  iمعامل حساسية األصل :  

ktf
~

  ؛tمل األصول يف الفترة  Kالقيمة العشوائية اليت يأخذها العامل :  

)17.......(~~
...

~~
.

~
2211 itktikiitiiit fbfbfbER ε+++++=
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itε~  : القيمة العشوائية للعامل اخلاص باألصلi  يف الفترةt . و يشترط النموذج فرضيات ميكن تلخيصها يف الصيغة الرياضية التالية :

)18.....(0),~(,0)~(),~,
~

(,0)
~

( 21 === jiitititit EEfEfE εεεε  
  :على مجلة من الفرضيات، نوجز أمهها يف النقاط التالية  APTيقوم منوذج 

 كل األوراق املالية هلا عوائد بأمل و تباين حمددين؛ •

 األفراد حملافظ ذات تنويع جيد؛إمكانية تشكيل  •

 ال و جود للرسوم و الضرائب؛ •

 ال وجود لتكلفة الصفقات؛ •

 ال وجود  حملددات البيع على باملكشوف؛ •

 األفراد هلم معتقدات متجانسة و يعتقدون أن العوائد تنتج من خالل منوذج خطي لعدة متغريات؛ •

 .السعر واحد  •

وائد تستند نظرية التسعري باملراجحة على وجود قانون السعر الواحد؛ والذي يعين أن أي أصلني متماثلني ال يتم بيعهما بأسعار خمتلفة، و الع

إذ يبين املتعاملون يف السوق املالية توقعام على أساس  -مرتبطة مبجموعة من املؤشرات، ميثل كل مؤشر عامال مؤثرا على عائد أي أصل

تتأثر هذه األوراق املالية . لذا يتم البيع والشراء لألوراق املالية يف ظل قانون السعر الواحد -جة حساسية هذا األصل مقارنة ذا العاملدر

اليت وبنسب متساوية نتيجة هذه العوامل وبالتايل يتوقع حتقيق عوائد متساوية ينتج عن عملية البيع والشراء هذه عملية املراجحة أو املوازنة 

  : لتطبيق هذا النموذج البد من القيام مبجموعة من اخلطوات و اليت تعترب شروط لتطيق  هذا النموذج و هي. حتدد أسعار األوراق املالية

  حتديد عدد من املتغريات االقتصادية الكلية؛ -

 قياس منحة اخلطر الصافية لكل متغري من هذه املتغريات؛ -

 .املتغريات تقدير حساسية كل سهم بالنسبة هلذه -

مناذج أخرى حاولت بعضها حصر العوامل احملددة ملعدل العائد   و من بني أهم  APTظهرت على أعقاب منوذج :  مناذج أخرى

  : النماذج نذكر 

   Fama et Frenchمنوذج ثالث عوامل 

العائد املفروض يتحدد  ، خلصت إىل أن معدل (Vernimmen P. 2005, P452)هذا النموذج عبارة عن نتائج لدراسة ميدانية

، و الفرق بني العائد لألوراق ذات PBRبثالثة عوامل باإلضافة ملعدل عائد السوق؛ هي معدل الرمسلة البورصية إىل حقوق امللكية 

      .وعالوة السيولة الرمسلة الكبرية و الصغرية

  Hammon et Jaquilatمنوذج * 

ومتغري   CAPM؛ حيث أثبتا أن معدل العائد يتحدد مبتغريات منوذج Hammon et Jaquilatمت تقدمي هذا النموذج من طرف 

ت الرمسلة عالوة السيولة و اليت كانت معدومة بالنسبة لألوراق املالية ذات الرمسلة البورصية الكبرية و ذات معنوية بالنسبة لألوراق املالية ذا

. مهها احلجم، التشتت، حجم الصفقة، الفرق بني سعر الشراء و سعر البيعالبورصية الصغرية؛ تتحدد عالوة السيولة جبملة من العوامل أ
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والصيغة الرياضية  حسب هذا النموذج معدل العائد املفروض هو عبارة عن دالة خطية يف عالوة املخاطر النظامية و عالوة السيولة

  :للنموذج كالتايل

( ) )19.........(.PLrsrrrK msr λβ +−+=  
  : حيث 

λ عدد حقيقي ثابت؛  

PL  :عالوة السيولة.  

  

ببناء هذا النموذج بإسقاط أحد افتراضات السوق الكفء  Mertonقام :  ICAPMمنوذج توازن األصول الرأمسالية املعلومايت * 

زن األصول الرأمسالية تبعا هلذا النموذج يتم حتديد معدل العائد املطلوب انطالقا من منوذج توا 21واملتمثلة يف عدم وجود تكلفة للمعلومة

CAPM   مع إدخال تكاليف املعلومة، و الصيغة الرياضية للنموذج كالتايل:  

)21.(...........)( MTSRMSRT RRRR λβλβ −+−+=  
  : حيث

Tλ  : تكلفة املعلومة للورقة املاليةT )shadow cost(؛  

Mλ : املالية بالسوقتكلفة املعلومة املتوسطة لكل األوراق.  

  

IV.  النظريات واحملددات(حتليل العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال(   

 النظريات -1

نظرية املشروعية ، : يعتمد بعض الباحثني يف دراسة العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال على عدد من النظريات املعاصرة أمهها

  نظرية االقتصاد السياسي، نظرية عدم التماثل يف املعلومة؛، )أصحاب املصاحل(نظرية الوكالة 

  : Legitimacy Theory نظرية املشروعية التنظيمية 

حدوده، ومن  ختضع الدولة يائتها وأفرادها مجيعهم ألحكام القانون وأن ال خترج عن أنمن الناحية القانونية واإلدارية يقصد باملشروعية 

واألساس الذي  .القانون، و إال عدت أعماهلا غري مشروعة وتعرضت للبطالن حتترم اإلدارة يف تصرفاا أحكاممقتضيات هذا املبدأ أن 

  .يقوم عليه املبدأ مرهون باختالف الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف خمتلف الدول

 االجتماعي النظام يف املقبول السلوك وقواعد األنشطة عليها ويتنط اليت املرتبطة االجتماعية القيم بني التوافق حتقيق إىل ؤسساتتسعى امل

 هذه تفاوتت عندماو بني الدول، األنظمة هذهتطابق  عية التنظيمية بقدروشراملأو  الشرعية عن التحدث ميكنناو. منه جزء هيالذي 

املشروعية التنظيمية هي  تصور معمم أو  .التنظيمية شرعيةلل ديدا تواجه القيم نظمفإن  البلدين بني القائمة احملتملة أو الفعلية األنظمة

افتراض أن أنشطة املؤسسة أو الكيان مرغوب فيها، وسليمة، أو مناسبة ضمن نظام اجتماعي يوجد به بعض املعايري والقيم، واملعتقدات، 
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كما ترى نظرية املشروعية بأن هناك نوع من التداخل يف العالقات بني السياسة واالقتصاد واتمع واملؤسسات االقتصادية  22والتعريفات 

  . اليت تزاول نشاطها داخل ذلك اتمع، ومن هنا فإن املؤسسات االقتصادية ال ميكن اعتبارها جزء مستقل عن احمليط الذي تعمل فيه

عتبار أن اإلفصاح البيئي من شأنه أن خيفّض من تكلفة رأس املال من خالل ميكانيزم عدم التماثل يف املعلومة؛ حسب هذه النظرية ميكن ا

فقيام املؤسسة باإلفصاح البيئي إعالن على أن أنشطتها مشروعة وشرعية مما يقلل من الصراع بني أصحاب املصاحل وختفيض تكلفة 

  .تكلفة رأس املال ومن مثة رفع قيمة املؤسسةاملعلومة، مما يؤدي يف األخري إىل ختفيض 

  : Stakeholders Theory نظرية الوكالة 

 تستند اليت املفاهيم أن إال ، Jenson 1976 املاضي القرن من السبعينات يف الرمسي بشكلها االقتصادي الفكر يف الوكالة نظرية ظهرت

 تستند. األمم ثروة كتابه يف والسيطرة امللكية بني الفصل ملشكلة مناقشته عند Adam Smith االقتصادي إىل تعود النظرية هذه إليها

 بتمثيل الوكيل يلتزم حيث ،)الوكيل/  املوكل عالقة( الوكالة عقد أطراف حتكم اليت) التعاقدية( القانونية العالقات ىلإ الوكالة نظرية

 وعالقة باملالكني، اإلدارة عالقة مثل الوكالة عالقات من لعدد ائتالف إا على ؤسسةامل عتبارا ميكن من مثةو. املوكل مصاحل ورعاية

 أكثر أو شخص مبوجبه يشغل عقد مبثابة هي الوكالة عالقة فان وبذلك، اخل......  اخلارجي باملدقق املسامهني وعالقة بالعاملني، اإلدارة

  .القرارات بعض اختاذ صالحية ختويله ذلك يتضمن لصاحله معينة أعمال الجناز) الوكيل( أكثر أو آخر شخص) املوكل(

 اتصراعال هذه وان والوكيل املوكل بني املصاحل تضارب أو) Agency Conflicts( الوكالة اتصراعب يسمى مبا الوكالة نظرية تم

 ظروف ظل يف املشكلة هذه وحتصل املوكل مصاحل حتقيق على دائما يعمل ال الوكيل أن إذ الشركات، حوكمة آليات عرب معاجلتها ميكن

 بشكل الوكالة أطراف بني العالقات تنظيم لكيفية توضيح الوكالة نظرية وتعد واملوكل، الوكيل بني تكاملها وعدم املعلومات تناسق عدم

  . الوكيل اآلخر الطرف به يقوم الذي العمل حيدد) املوكل( األطراف احد فيها يكون واليت أفضل،

 العقود من أكثر أو واحد خالل من يتحقق الشركات وجود وان التعاقدية، العالقات من جمموعة" بأا الوكالة نظرية وصف كما ميكن

  . ا اخلاصة التوظيف لعقود العامة الشركات نشاط من الغرض ووصف املوارد ختصيص أدوات إال هي ما االستخدام عقود وان االتفاقية،

 يف التضارب حدة وختفيض ا املرتبطة التكاليف لتقليل العقود املتعاقدة األطراف تصمم كيف توضيح هو الوكالة لنظرية الرئيس اهلدف أن

  .املوكل ملصلحة يعمل الوكيل جيعل مبا مصاحلها، ربط وحماولة الوكالة عالقة طريف بني املصاحل

املصاحل وذلك من خالل التقليل من درجة عدم التماثل يف تبعا لنظرية الوكالة يؤدي اإلفصاح البيئي إىل التقليل من الرتاع بني أصحاب 

  .املعلومة؛ كما أن تقليل الصراع يعمل على ختفيض تكلفة الوكالة اليت ختفّض من تكلفة رأس املال

  : نظرية تكلفة املعلومة

الناحية الكمية أو النوعية، وبالتايل نقصد عدم التماثل يف املعلومة أن أحد أطراف املتعاملني يف السوق ميلك معلومات أفضل من غريه من 

هناك معلومات مالئمة ومتوفرة للبعض ولكن ليس للجميع، هذه احلالة جتعل املتعاملني ال يستطيعون احلصول على املعلومات املناسبة 

  .الختاذ قرارام بنفس الدرجة، مما ينعكس يف األخري على كفاءة السوق املايل

ميكن اعتبار أن املعلومة سلعة هلا تكلفة، واإلفصاح البيئي هو زيادة املعروض من املعلومات وبالتايل اخنفاض يف ظل نظرية تكلفة املعلومة 

  .يؤدي اخنفاض تكلفة املعلومة إىل التقليل من تكلفة رأس املال وتعظيم قيمة املؤسسة. تكلفتها
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  :  Political Economy نظرية االقتصاد السياسي

اتمع على ما  يفعلى القوى االقتصادية  هذه النظريةتركز نظرية من الدرجة األوىل، حيث ماركسية االقتصاد السياسي نظرية نظرية تعترب 

فاحلكومة تسن  السياسي،والنظام  االقتصادياالرتباط بني النظام  إدراكه النظرية ذه يفومن املهم . هدا اتمع يف اإلعالمتقدمه وسائل 

على مساعدة احلكومة و دعم مرشحيها  األعماليعمل رجال  أخرىومن ناحية  ،االقتصاد إنعاشو األعمالتعمل على تسيري  اليتالقوانني 

تعمل  اليتتدعم احلكومة وتسعى نظم االتصال  اليتين حيمون املصاحل االقتصادية من خالل دفع الضرائب واملنح واملساعدات ذالسياسيني ال

  ؛اسييجتدب االقتصاد الس اليتكسب نوعيات معينة من اجلماهري  حماولة إىلجتارية  أسسعلى 

تظهر نظرية االقتصاد السياسي عدم العدالة يف توزيع القوى وأا تركِّز تلك القوى يف أيدي مالك رأس املال وعلى حساب الفئات  

  .23األخرى من اتمع

  

  حتليل العوامل احملددة لإلفصاح البيئي  -2

اح تشري الدراسات امليدانية إىل وجود العديد من العوامل احملددة لعملية اإلفصاح البيئي، واليت تتعلق خبصائص املؤسسة اليت تقوم باإلفص

  : البيئي ومن بني أهم تلك العوامل نوجز ما يلي

قتصادي لكن النتائج كانت متباينة سعت بعض الدراسات إىل مناقشة العالقة بني اإلفصاح البيئي واألداء اال :األداء االقتصادي -1

 A. B. Lopes and R. C.de Alencar 24وكذلك التباين يف اختيار املتغير املعرب عن األداء االقتصادي؛ فقد وجدت دراسة

 25صل دراسةعالقة ذات داللة بني األداء االقتصادي املعرب عنه بتكلفة رأس املال واإلفصاح البيئي يف الربازيل، يف حني مل تتو (2010)

F.Déjean and I. Martinez(2009)  إىل عالقة ذات داللة بني املتغريين يف فرنسا، لكن دراسةRobert 199226  أثبتت

 OXIBARأما يف الواليات املتحدة األمريكية،  ROEأن اإلفصاح البيئي له تأثري ذو داللة على التغريات يف مردودية األموال اخلاصة 

 .Sفلم يتوصل إىل عالقة ذات داللة بني نفس املتغريين األخريين يف فرنسا، وهي نتيجة مماثلة لدراسة  (2003)

KHEMIR(2010)27 يف تونس. 

اعتربت بعض الدراسات كذلك أن مؤشر تشتت ملكية راس املال كتعبري عن  ):هيكلة ملكية رأس املال(درجة تشتت امللكية  -2

أشارت أن تشتت ملكية راس املال له تأثري إجيايب ذو داللة على اإلفصاح البيئي يف الواليات  Robert (1992)تكلفة الوكالة؛ فدراسة 

 .يف فرنسا  OXIBAR (2003)املتحدة األمريكية، وعلى العكس ما توصلت إليه دراسة 

قد يصادف بعض املؤسسات اليت تتميز بتنوع يف األنشطة الدولية قوانني والتزامات جتاه املسامهني وبعض :  درجة دولية النشاط-3

هلا بسبب  يجمموعات الضغط وأصحاب املصاحل يف بعض الدول بضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي و هو ما قد ال جتده يف البلد األصل

-Damak 28توصلت دراسة. حلملة األسهم أو عدم فاعلية جمموعات الضغط إن وجدت ةغياب التشريعات أو ضعف املسؤولية البيئي

Ayadi, S. (2004) إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة بني درجة دولية النشاط واإلعالن عن التقارير االجتماعية، وهي نفس

  .يف تونس S. KHEMIR(2010)النتيجة اليت خلصت إليها دراسة 

دبيات الدراسة إىل أن هناك بعض البحوث امليدانية اليت أجريت يف بعض الدول اختربت وجود عالقة بني تشري أ: نسبة االستدانة -4

يف فرنسا أثبتت أن هناك عالقة عكسية ذات داللة بني نسبة االستدانة  OXIBAR (2003)نسبة االستدانة و اإلفصاح البيئي فدراسة 
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أن االستدانة  Robert (1992) املعرب عنها بنسبة الديون املالية إىل إمجايل األصول واإلفصاح البيئي، وعلى العكس من ذلك خلص

ت العالقة ليست ذات داللة حسب ما ورد يف دراسة تشجع على اإلفصاح البيئي بسبب وجود العالقة الطردية بينهما، أما يف تونس فكان

S. KHEMIR(2010).  

يقيس هذا املؤشر الوزن السياسي للمؤسسة من خالل أمهيتها االجتماعية :  La visibilité politiqueالرؤية السياسية -5

، الرمسلة البورصية )و بلوغاريتم القيمةبالقيمة أ(األصل االقتصادي للمؤسسة : واالقتصادية وللتعبري عن ذلك يعتمد الباحثون على أي من

يف  OXIBAR (2003)خبصوص هذا املتغري أشارت نتائج دراسة . ،  رقم األعمال، عدد املستخدمني)بالقيمة أو بلوغاريتم القيمة(

 .S. KHEMIR(2010)فرنسا أن هناك عالقة ذات داللة بني الرؤية السياسية واإلفصاح البيئي، ونفس النتيجة وردت يف دراسة 

 :منها باختصار باإلضافة إلىل العوامل املذكورة هناك عوامل أخرى نذكر

  طبيعة القطاع؛ -6

 املخاطر النظامية؛ -7

 احلوكمة؛ -8

  .متابعة أسهم املؤسسة من قبل احملللني املاليني -9

  االستنتاجات والتوصيات 

ية، هدفت هذه الدراسة إىل مناقشة العالقة بني اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وتكلفة رأس املال كمؤشر عن األداء املايل للمؤسسة االقتصاد

  : حيث خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

سسات إىل ارتفاع تكلفة رأس يؤدي االخنفاض يف مستوى مزاولة احملاسبة البيئية واإلفصاح عن املعلومات البيئية من قبل املؤ −

  املال يف ظل توفر سوق مايل على قدر من الكفاءة ومستثمرين ذوي وعي باألمور البيئية؛

  اخنفاض مستوى الوعي االجتماعي باألمور البيئية من شأنه أن يؤدي إىل ارتفاع تكلفة رأس املال؛ −

وعدم االهتمام من قبل  لبيئة واجلهات التشريعية احملاسبيةإن عدم وجود االهتمام الكايف من اجلهات احلكومية ذات العالقة با −

إدارات املؤسسات وأخذ زمام املبادرة بتبين سياسات وإجراءات بيئية تؤدي إىل قياس وحتليل وعرض آثار مزاولة تلك املؤسسات ألنشطتها 

  .على البيئة

  : وبناء على النتائج املتوصل إليها نوصي مبا يلي 

وعي لدى املدراء بأمهية األمور البيئية وبضرورة تبىن املؤسسات املختلفة سياسات بيئية من شأا ضرورة رفع مستوى ال −

  املساعدة على تقليل اآلثار السلبية ملزاولة املؤسسات ألنشطتها على البيئة، 

 .نظمةالعمل على تطوير آليات تؤدي إىل التزام املؤسسات باإلفصاح عن املعلومات البيئية بطريقة دورية وم −

  .ضمن النظام احملاسيب املايل اجلديدكخطوة اإلفصاح البيئي ب إلزام املؤسسات من قبل اجلهات التشريعية احملاسبية −

البحث يف النظرية اإلجيابية للمحاسبة، واحملاسبة االجتماعية، املواضيع املتعلقة باإلفصاح البيئي؛تشجيع  −

−  
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، وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء يف مؤمتر األمم املتحدة املعين (UNFCCC or FCCC) التفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخيالتفاقية خطوة تنفيذية ا 1

تثبيت تركيز "هدفت املعاهدة إىل حتقيق  .1992يونيه  14- 3، يف الفترة من الربازيليف  وريو دي جانريالذي عقد يف  قمة األرض، ويعرف باسم (UNCED) بالبيئة والتنمية
  .لدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل خطري من التدخل البشري يف النظام املناخيالغازات ا

): 01/08/2012(متاح على الرابط ، احملاسبة واإلفصاح البيئي يف اململكة العربية السعوديةعبد الرمحن اخلويطر،   2
D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=+++%

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%
B3%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D
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