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ساعات  3) التحليل والتخطيط المالي) 2107420)

 معتمدة(
تشرررهذه ررراده أسرررب اهتحرررربأماه أوأدمررر ه أسررربأ ه ت   ترررر ه

 معبيمهد،هحمثهتقومه أسب اهببأوطهقهأسو ضمعه أسموأة،ه

 أهبأمرررة،هتقمرررمءه ت  ي،هتقرررايههكمسرررةه أشررره ةه ه أو  ررر ه

بإمكبنمةهتعثه ب،هبمبنهماىهجا ىه الحوثسبرهف هتحهسهبه

مررراله ررررم ه أأكررررءه دررررهه ضررررعهبه هنوب  هرررربه أسبأمررررة،ه

سرررةهمررررب ره تمرررو  ه  حرررو ا مبتهب ه  أوطرررهقه أرررههكب 

توطرررهقه أسررررب اهأسوضرررواه أو طررررمبه أسررربأ هأسسرررروق  ه

 أس ظسةهماله م ه أو   هببأس هجبته) أس معبت(،ه  ا  ه

 أسو زنرربته أسبأمررةه  أورر هتشرروس ه دررهه رر همررالهكب سرررةه

 أوافقبته أ قايةه أوقايهيةهأوقايهه حومبجبته أس ظسةهمراله

،ه أسو زنةه أهتحسبأمةه أ قاه دهه أساىه أقرمهه ه أطوي 

 أوقايهية،هكب سةهنوب جه إل سب ه)كب سةه أا  (ه أوقايهية،ه

 هكب سرةه أسه راه أسربأ ه) أسما نمرةه أعسوممرة(ه أوقايهيرة ه

 دررررههتأدمررر هنقطررررةه أوعررررب  ،ه هه أسررررب اهتي ررربتشررروس ه

 أو طمبهأوعظمءه أهبأمةه رالهرهيراه حروعسب ه أه  فرعه

مرربهحرر ا،هتو ررسالههببإلضرربفةه أرره أسبأمررةه ه أوشررةمدمة ه

 أسب اه أوأدم ه أسبأ هإلغه ضه أوسوي ،هتأدم ه ال وسبن،ه

ه  ه الت ب بته أأايثةهف ه أوأدم ه أسبأ 

ه

ه

 

 

 

(1907420)        Financial Analysis and 

Planning      (3 Cr)  

This course aims to provide a solid 

knowledge of financial analysis 

techniques, tools, and standards. So, it 

covers the liquidity, activity, profitability, 

capital structure, and coverage ratios. In 

addition, the course covers corporate 

value evaluation, predicting the 

insolvency probability, and the 

attractiveness of company’s shares. The 

module also includes financial planning 

by preparing pro forma cash flow 

statement, pro forma income statement, 

pro forma balance sheet, and the capital 

budgeting. Moreover, the module studies 

the breakeven point analysis, operation 

leverage, and financial leverage. The last 

part of the module investigates financial 

analysis for financing, lending, and the 
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new aspects in financial analysis of 

modern world. 

 


