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هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر استخدام التقارير المالية المرحلية على قرارات المستخدمين الداخليين   

في البنوك التجارية األردنية واستخدم الباحث عند إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي بحيث قام 

جوع إلى )الكتب، وذلك من خالل الر  األوليةالباحث باعتماد مصدرين لجمع المعلومات، المصادر 

الدراسات السابقة، الدوريات، األبحاث، المقاالت، المواقع اإللكترونية(، المصادر الثانوية وذلك من 

 خالل تصميم استبانة لجمع آراء العينة.

استبانات على البنوك التجارية األردنية  10استبانة بواقع  130ولتحقيق هذا الهدف، تم توزيع    

% من مجتمع 69.23استبانة أي ما نسبته  90الصالحة للتحليل من المستردة  وكان عدد االستبانات

بنكًا، ومن ثم تم استخدام المنهج التحليلي  13الدراسة وهي عينة ممثلة لمجتمع الدراسة البالغ عددها 

التحليالت اإلحصائية  إلجراءلتحليل هذه البيانات إحصائيًا باستخدام البرامج اإلحصائية المحوسبة، 

 الالزمة واختبار الفرضيات.
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توصلت الدراسة إلى أن الستخدام التقارير المالية المرحلية دوراً حيوياً في اتخاذ القرارات في البنوك    

المعلومات التي تحتويها التقارير المالية المرحلية مهمة بالنسبة لمتخذي القرار  التجارية األردنية وأن

 .االستثماري

ضوء النتائج السابقة بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة االلتزام بكافة أوصت هذه الدراسة في 

والرقابة من قبل الجهات المعنية على التطبيق، كما  34متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ويوصي الباحث بدراسة أنواع أخرى من القرارات قد تتأثر كما القرارات التي تناولتها هذه الدراسة 

مالية المرحلية، وضرورة توجيه أنظار متخذ القرارات االستثمارية في البنوك التجارية بالتقارير ال

 األردنية نحو بنود المعلومات المالية الواردة في التقارير المالية المرحلية.
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Abstract 

 This study aims to demonstrate the impact of use of interim financial 

reports on internal users decisions in the Jordanian commercial banks and 

the researcher has used in the preparation of this study descriptive approach 

so that the researcher adoption exporters to gather information and primary 

sources, by refer to (books, previous studies, periodicals, research, articles, 

websites), secondary sources and through design a questionnaire to collect 

the sample opinion. 

   To achieve this goal, the distribution consists of 130 questionnaire by 10 

questionnaires for every Jordanian commercial bank and the number of valid 



 
 د

 

questionnaires for analysis of the recovered 90 questionnaires which 

represent 69.23% of the study population, a representative sample of the 

community study 13 banks of their number, and then it was used as analytical 

method for the analysis of these data statistically using computerized 

statistical programs, to make the necessary test hypotheses and statistical 

analyzes. 

   The study found that the use of interim financial reports uses vital role in 

decision-making in the Jordanian commercial banks and the information 

they contain important interim financial reports for investment decision-

makers. 

  This study recommended in the light of previous results with several 

recommendations, among which it was the need to comply with all IAS 34 

requirements and supervision by the authorities concerned on the apply, also 

recommends studying other types of decisions might be affected as decisions 

addressed by this study, Interim Financial Reporting, and the need to guide 

the attention of the investment decisions maker in the Jordanian commercial 

banks to the information Contained in the interim reports. 
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