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هل تشعر بالقلق إيذاء توافر التدفق النقدي؟

تعترب مسألة ضامن التدفق النقدي املناسب أو حجم املال املتدفق يف مرشوعك أو خارجه واحدة من أكرب
التحديات التي يواجهها مالكو املرشوعات

٦٩٪

من مخاوف أصحاب األعامل الصغرية بشأن التدفق النقدي يبقيهم مستيقظني يف الليل *.
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وفيام ييل بيان مبا يجب عليك القيام به…
تعرف عىل النصائح الستة لتحسني معدالت توافر التدفق النقدي .

قم بإنشاء مدخراتك لتغطية فرتات انخفاض
التدفق النقدي

وفر لنفسك احتياطي نقدي ملواجهة االلتزامات عند ارتفاع معدل
التدفق النقدي ،وقم بالتسوق للحصول عىل حساب مدخرات
بفائدة عالية وتوفري نظام لتبادل الخدمات مع ماليك من
املرشوعات األخرى الصغرية الدخار املال .

افتح خط ائتامن للمرشوع لدى بنك أو اتحاد
ائتامين أو غريها من املؤسسات املالية

نفذ اسرتاتيجيات إدرار اإليرادات وخفض
النفقات لتعزيز التدفق النقدي

ارفع أسعارك وقدم العروض الرتويجية لزيادة معدل املبيعات
لكل عميل وشجع العمالء عىل نرش البيانات الجيدة حول
مرشوعك من خالل عرض حوافز ومن بينها املنتجات أو الخدمات
املجانية أو املخفضة؛ كام ميكنك أيضا تعيني وكالة تسويقية
لتقديم املساعدة فيام يتعلق بضامن أن عروضك الرتويجية
االجتامعية فعالة قدر اإلمكان وقم بخفض التكاليف من خالل
خفض نفقات املرشوعات األساسية أو إلغائها .

قدم للعمالء خصومات عىل املدفوعات املبكرة
ميكن أن يساعد ذلك عىل زيادة التدفق النقدي ويزيد من والء
العمالء بحيث يعترب ذلك مبثابة ميزة إضافية .

ابحث عن جميع أشكال التسهيالت التي تكون بحاجة إليها من
املؤسسات املالية قبل تقديم طلب للحصول عىل خط ائتامن؛
وقارن بني الحدود االئتامنية وأسعار الفائدة ومدد السداد؛ وقم
بالوصول إىل املزيد من األموال عند الحاجة لذلك وقم بإدارة
االئتامن بحكمة .

اطلب الدفع إىل املوردين عىل مدار فرتة زمنية
لخفض الضغط الذي تتعرض له إمدادات
التدفق النقدي الخاصة بك

يسمح توافر "اتفاقية محددة باملدد الزمنية" لك باملزيد من
الوقت لدفع فاتورتك ،وميكن أن تساهم مدة الدفع األطول يف
خفض الحاجة إىل املزيد من رأس املال؛ وميكنك أيضا التفكري يف
الرجوع إىل رشوط املنافسني واملدد الزمنية الخاصة بهم أثناء
عملية التفاوض .

راقب الفواتري عن كثب للحصول عىل
املدفوعات يف الوقت املحدد وتجنب املشكالت
املرتبطة بالتدفق النقدي مام قد يتسبب يف
ديون مفرطة
أرسل الفواتري دون تأخري وشجع أوامر الرشاء املتكررة للعمالء
وذلك لضبط عملية الدفع التلقايئ عرب حسابات العمالء .

افتح

احصل عىل املزيد من النصائح بشأن إدارة مرشوعك من خالل
practicalbusinessskills.com/ﬁnancial-management
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