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أثر اإلفصاح عن محاسبة المسؤولية االجتماعية على القيمة االقتصادية المضافة هدفت هذه الدراســــة إلى بيان 
عددها و في شركات االدوية والكيماوية الدراسة  وقد تمثلت، لشركات االدوية والكيماوية المدرجة في بورصة عمان

 (.2020-2016، حيث تم االعتماد على التقارير المالية السنوية للشركات عن الفترة ما بين )شركة( 14)

ات المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التطبيقي بهدف جمع البيان باستخدامقام الباحث ولتحقيق أهداف الدراسة 
ر االعتماد على االبعاد الواردة بالمعيا، من خالل لفرضيات لإلجابة عن تساؤالت الدراسةوتحليلها واختبار ا

ى المنشورة باإلضافة الواألبحاث  الدراساتمن  والعديد( والخاص بالمسؤولية المجتمعية ISO26000الدولي )
 تم االستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن البرنامجاحتساب القيمة االقتصادية المضافة لهذه الشركات حيث 

تحليل االنحدار الخطي  استخدام من خاللالبيانات التي تم الحصول عليها، لمعالجة (، SPSSاالحصائي )
 من اجل اختبار تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير التابع. تحليل االنحدار الخطي المتعددو  البسيط

جتماعية االومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود أثر لمؤشرات اإلفصاح عن محاسبة المسؤولية 
ضافة ( على القيمة االقتصادية المالحوكمة، البيئة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمعالمتمثلة في )



المدرجة في بورصة عمان بينما اظهرت النتائج عدم وجود أثر لمؤشرات اإلفصاح  ةوالكيماويلشركات األدوية 
ل( ممارسات العمالممارسات التشغيلية العادلة، ان، عن محاسبة المسؤولية االجتماعية لكل من )حقوق االنس

طوير تعلى القيمة االقتصادية المضافة لهذه الشركات. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة 
اإلطار التشريعي المتعلق باإلفصاح عن محاسبة المسؤولية االجتماعية حيث أن التعليمات سارية المفعول بها 

على اإلفصاح عن جانبين من األنشطة وهما األنشطة الموجهة للبيئة واألنشطة الموجهة قصور حيث ركزت 
للمجتمع ولم تتطرق لبقية األنشطة، كل هذا األمر سيؤدي الى التأثير االيجابي لنتائج أنشطة الشركات، وبالتالي 

 تحسين القيمة االقتصادية المضافة لهذه الشركات.

ن المسؤولية االجتماعية، القيمة االقتصادية المضافة، شركات االدوية اإلفصاح ع الكلمات المفتاحية:
 .والكيماوية
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Abstract 

This study aimed to demonstrate the impact of the disclosure of social responsibility accounting 

on the economic value added of the pharmaceutical and chemical companies listed on the Amman 

Stock Exchange. The study was represented in the 14 pharmaceutical and chemical companies, 

The annual financial reports of the companies for the period between (2016-2020) were relied 

upon. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive analytical approach and 

the applied approach in order to collect and analyze data and test hypotheses to answer the 

questions of the study, by relying on the dimensions contained in the international standard 

(ISO26000) on social responsibility and many published studies and research In addition to 

calculating the economic value added of these companies, statistical methods were used within the 

statistical program (SPSS), to process the data obtained, through the use of simple linear regression 



analysis and multiple linear regression analysis in order to test the effect of independent variables 

on the dependent variable. 

Among the most important findings of the study is the existence of an impact of disclosure 

indicators on social responsibility accounting (governance, environment, consumer issues, 

community participation and development) on the economic value added of pharmaceutical and 

chemical companies listed on the Amman Stock Exchange, while the results showed no effect of 

accounting disclosure indicators Social responsibility for each of (human rights, fair operating 

practices, labor practices) on the economic value added of these companies. Among the most 

important recommendations that came out of the study is the need to develop the legislative 

framework related to the disclosure of social responsibility accounting, as the instructions in force 

have shortcomings, as they focused on the disclosure of two aspects of activities, namely, activities 

directed to the environment and activities directed to society, and did not address the rest of the 

activities, all this will lead to the impact Positive results of companies' activities, thus improving 

the economic value added of these companies. 
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