
هل تشعر بالقلق إيذاء توافر التدفق النقدي؟

… وفي� ي� بيان �ا يجب عليك القيام به
. تعرف ع� النصائح الستة لتحس� معد ت توافر التدفق النقدي

 احصل ع� ا�زيد من النصائح بشأن إدارة م�وعك من خ�ل

practicalbusinessskills.com/financial-management

"ا�صدر: تقرير الدولة بخصوص التدفق النقدي الخاص با��وعات الصغ¦ة لسنة ٢٠١٩ الصادر عن مؤسسة "انتويت كويك بوكس
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 قم بإنشاء مدخراتك لتغطية ف¬ات انخفاض

التدفق النقدي
 وفر لنفسك احتياطي نقدي �واجهة ا لتزامات عند ارتفاع معدل

 التدفق النقدي، وقم بالتسوق للحصول ع� حساب مدخرات

 بفائدة عالية وتوف¦ نظام لتبادل الخدمات مع مالº من

ا��وعات ا¿خرى الصغ¦ة  دخار ا�ال

 افتح خط ائت�ن للم�وع لدى بنك أو اتحاد

ائت�Ä أو غ¦ها من ا�ؤسسات ا�الية
 ابحث عن جميع أشكال التسهي�ت التي تكون بحاجة إليها من

 ا�ؤسسات ا�الية قبل تقديم طلب للحصول ع� خط ائت�ن؛

 وقارن ب� الحدود ا ئت�نية وأسعار الفائدة ومدد السداد؛ وقم

 بالوصول إÉ ا�زيد من ا¿موال عند الحاجة لذلك وقم بإدارة

ا ئت�ن بحكمة

 اطلب الدفع إÉ ا�وردين ع� مدار ف¬ة زمنية

 لخفض الضغط الذي تتعرض له إمدادات

التدفق النقدي الخاصة بك
 يسمح توافر "اتفاقية محددة با�دد الزمنية" لك با�زيد من

Î كن أن تساهم مدة الدفع ا¿طولÏالوقت لدفع فاتورتك، و 

Î ¦كنك أيضا التفكÏا�زيد من رأس ا�ال؛ و Éخفض الحاجة إ 

 الرجوع إÓ Éوط ا�نافس� وا�دد الزمنية الخاصة بهم أثناء

عملية التفاوض

 نفذ اس¬اتيجيات إدرار اÔيرادات وخفض

النفقات لتعزيز التدفق النقدي
 ارفع أسعارك وقدم العروض ال¬ويجية لزيادة معدل ا�بيعات

 لكل عميل وشجع العم�ء ع� ن� البيانات الجيدة حول

 م�وعك من خ�ل عرض حوافز ومن بينها ا�نتجات أو الخدمات

 ا�جانية أو ا�خفضة؛ ك� Ïكنك أيضا تعي� وكالة تسويقية

 لتقديم ا�ساعدة في� يتعلق بض�ن أن عروضك ال¬ويجية

 ا جت�عية فعالة قدر اÔمكان وقم بخفض التكاليف من خ�ل

خفض نفقات ا��وعات ا¿ساسية أو إلغائها

قدم للعم�ء خصومات ع� ا�دفوعات ا�بكرة
 Ïكن أن يساعد ذلك ع� زيادة التدفق النقدي ويزيد من و ء

العم�ء بحيث يعتÚ ذلك �ثابة ميزة إضافية

 راقب الفوات¦ عن كثب للحصول ع�

 ا�دفوعات Î الوقت ا�حدد وتجنب ا�شك�ت

Î ا�رتبطة بالتدفق النقدي م� قد يتسبب 

ديون مفرطة
 أرسل الفوات¦ دون تأخ¦ وشجع أوامر ال�اء ا�تكررة للعم�ء

وذلك لضبط عملية الدفع التلقاÛ عÚ حسابات العم�ء

افتح

.*من مخاوف أصحاب ا¿ع�ل الصغ¦ة بشأن التدفق النقدي يبقيهم مستيقظ� Î الليل٪٦٩

Úم�وعك أو خارجه واحدة من أك Î مسألة ض�ن التدفق النقدي ا�ناسب أو حجم ا�ال ا�تدفق Úتعت 

التحديات التي يواجهها مالكو ا��وعات
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