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لالستشنرات المنلية مثمن  ألجميع حقوق الطبع محفوظة 





أمثمن 
في أرقنم



دوريبشلكومراقبتهنالمنشأةقيمةلرفعالتخطيط▪

مستمربشلكاألهدافتحقيقومراقبةاالستراتيجيالتخطيطدورتفعيل▪

المنشأةوموظفيلمواردواإلنتنجيةالكفنءةرفع▪

التوظيففيوالجهدالوقتتوفير▪

والمرونةالشفنفيةتعزيز▪

مستمربشلكاألهدافتحقيقومراقبةاالستراتيجيالتخطيطدورتفعيل▪

القطنعمعنييرأفضلعلىتقنرير▪



من هو 
؟نندور

الخبرات المنلية المتراكمة لدينن، والسجلبحكم

الحنفل بنالنجنزات، فإننن نسعى الى توظيفهن 

نن ، ويسعدلتوسعة وتمويل ورفع قيمة منشآتكم

وير أ  نقوم  بأعمنل التخطيط والتحليل المنلي لتط

آلينت اتخنذ القرارات، وذلك بتزويدكم بنلتحليل

مكن والرؤية المنلية االستراتيجية التي ال يالمننسب

الحصول عليهن اال بتوظيف أفضل الكفنءات



االجراءات المذكورة أعاله قد تتغير حسب طبيعة األعمنل الموجودة لديكم *

تقددددددديم ومننقشددددددة  
المقترحنت وتطدوير آليدنت 
العمددددل واألداء المددددنلي 

للشركة

فهدددم احتيدددني العميدددل 
ة لتصميم الخدمة المننسدب

ولقطنع الشركةله

وتحليددل االداء المددنلي مننقشددة 
واألهدددداف  ووضدددع التصدددورات 

المنلية ومراقبة تحقيقهن

تصددميم مدددمنتنن بنددنء علددى 
للتقدددنرير مبدددد ي التصدددور ال

والخدمنت واالستشدنرات التدي 
يحتنجهن العميل



التخطيط 
والتحليل 

المنلي

الموازننت 
والتوقعنت 

المنلية

العملينت
المحنسبية

بنلتعنو  مع )
جهنت 
(منرجية

معنلجة الرواتب-
إدارة الحسنبنت-
اعمنر الذمم الدا نة والمدينة-
المركز المنلي الشهري-
الزاكة والضرا ب-
التنسيق مع )االغالق السنوي -

(محنسب قننوني

تحليل السيننريوهنت المحتملة-
إدارة الميزانية-
توزيع و تحليل التاكليف-
تحليل مؤشرات األداء-

التوسعمطط تحليل االستثمنر و -
رفع قيمة المنشأة-
طويل المدىمنليتخطيط -
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مخرجنت 
العمل

تقنرير ومننقشنت ستكو  مخرجنتنن على شلك 

رفع و أعمنلكم توسعة تستهدفوتوصينت

قيمة المنشأة



الخطة الذهبية األسنسية البنقنت/ الخدمنت

سنوي▪ المنليةالموازننت 1.

سنويربعأوشهري ▪
تحليل التاكليف 2.

الربحمراكزوالتلكفةمراكزتحديد
ليفالتاكحسنبواجراءاتسينسنتالدليل

سنويربعأوشهري ▪
والسيولةإدارة رأس المنل العنمل 3.

العنملالمنلرأسدورةتحليل
ةالنقديالسيولةتحليل

سنويربعأو شهري▪
المنلياألداءومراقبةمراجعة

واإلداريةالمنليةالتقنريرإدارة

سنويربع▪ التوقعنت المنلية4.

ربع سنوي▪

التخطيط المنلي والتحليل5.
المحتملةسيننريوهنتعدةتحليل

والتشغيلالمبيعنتمططمراجعة
المنليةالمؤشرات

Dashboardاألداءقينسلوحنت

سنوي▪

نت مجلس االدراةاجتمنع6.
االربنحوتوزيعالتمويلواالستثمنرقرارات
االستراتيجيالتوجه

الشركةقيمةمراجعة



الموازننت المنلية -1

هي عملية إعداد بينننت منلية مفصلة تغطي ▪
فترة زمنية معينة في المستقبل

يكو  التركيز في قينس األداء على الموازننت▪
لموارد المنشأةاألمثلستخداملالتهدف ▪

فن ضالوالتخلص من

تحليل التاكليف-2

هي عملية المقنرنة المنتظمدة والمنطقيدة ▪
دمدة بين التاكليف التي تم انفنقهن لتحقيق م

، أو لقيدنس تلكفدة نشدن  معدينفي معينة 
. وربحية منتج معين

د التاكليدف و الفوا دمقنرندة قينس وتحليل و▪
.رالتي تعود عليهن بشلك مبنشر وغير مبنش

ليمسبشلكالمستقبليةالتاكليفتحميل▪
بننء دليدل استرشدندي لمدوظفي المحنسدبة ▪

شلك لمعرفة الية تحميل التاكليف وتوزيعهن ب
. سليم



إدارة رأس المنل العنمل والسيولة -3

تطوير وتسريع دورة النقدية▪

الية التعنمل مع السيولةتطوير فحص و▪

الينت التحصيل والدفعتطوير فحص و▪

وتطوير فعنلية إدارة المخزو قينس▪

التوقعنت المنلية-4

يددتم بنددنء التوقعددنت المنليددة المسددتقبلية▪

لإليددرادات والمصددنريف والتدددفقنت النقديددة

.لفترات طويلة المدى

تعتمد التوقعنت المنلية علدى عددة عوامدل ▪

فدي مثل القوا م المنلية التنريخية و التغيرات

.السوق والقطنع بشلك عنم

حليل دوري وتبشلكمتنبعة تحقيق األداءيتم▪

أسبنب النجنح أو التأمر



التخطيط والتحليل المنلي -5

مراجعددة دورة تخطدديط العمليددنت والمبيعددنت ▪
العمل بننء عليهنوحدات  وإعندة تنظيم 

.العمل دامل المنشأةلفرق تجهيز مؤشرات أداء ▪
عددةمبنيدة علدى ةتجهيز توقعدنت مسدتقبلي▪

سيننريوهنت 
التخدنذ تجهيز مؤشدرات منليدة سدهلة القدراءة▪

أفضل القرارات 

اجتمنعنت مجلس اإلدارة-6

السنوي والربع سنويمراجعة األداء المنلي ▪
مننقشددة التوصددينت فيمددن يخددص التوسددع ▪

أةواالستثمنر والتمويل ورفع قيمة المنش
بشدأ اتتخدنذ القدرارتقديم الدعم الالزم ال▪

و ب قريالتوجه االستراتيجي للك من المدى ال
.البعيدالمدى

مراجعة القدرارات التدي مدن شدأنهن زيدندة ▪
ا  أمثمدن  مرمصدة مدن ، كمدنالشركةةقيم

.تقييمهيئة 



السليمةالقراراتالتخنذلمسنعدتكمعنلميةمعنييرعلىالمبنيةاألدواتبأفضلبتزويدكمسنقوم•

دراسةوالمستقبليالنمووالسنبقاألداءومننقشةلمراجعةدوريةمطولةlعملوورشاجتمنعنتهننكسيكو •

غيرهنأواألربنحتوزيعأوالطرحأوالتخنريأواالستثمنرمططوتطوير







المنضي–تقنرير لقينس األداء 
تقرير اإليرادات اليومية ،1.

للك فندق 
تقرير العنملين اليومي2.
التقرير المنلي األسبوعي3.
التقرير الشهري لألربنح 4.

والخسن ر 
تقرير قينس الربحية 5.

–تقنرير للتخطيط والتحليل
مستقبلية 

عدد الغرف بشلك 1.
يومي

توقع اإليرادات2.

ر قن مة األربنح والخسن 3.

مقنرنة الميزانية مع 4.
التوقعنت 

توقعنت النقدية 5.

مؤشرات األداء 6.
والتحليل المنلي 









المنلية والمحنسبيةحجم العملينت▪

و هيلك رأس المنلداريالهيلك اال▪

المتطلبنت الخنصة للعمالء▪



عمالءنن



تواصل معنن

405: مكتبمركز جده التجنري، 
الحمراحي المعندي،2916

المملكة العربية 6881-23212جدة
السعودية

Looking forward to more
achievements

Jeddah Business Center,  Office: 405
2916 Al Maadi, Al Hamra Dist. 

Jeddah 23212 
Saudi Arabia 

W W W . A T H M A N . C O M
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C O N T A C T  U S

https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%A7%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+Athman+Financial+Advisory%E2%80%AD/@21.514146,39.1592377,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x15c3cf85970bbd4f:0xec8f0d6b56acea8a!2z2KfYq9mF2KfZhiDZhNmE2KfYs9iq2LTYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSBBdGhtYW4gRmluYW5jaWFsIEFkdmlzb3J5!8m2!3d21.514146!4d39.1614264!3m4!1s0x15c3cf85970bbd4f:0xec8f0d6b56acea8a!8m2!3d21.514146!4d39.1614264?hl=en
https://www.linkedin.com/company/athman-financial-advisory?trk=top_nav_home
https://twitter.com/Athman_Advisory
http://www.athman.com/
mailto:info@athman.com

