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نصائح مالية )مادة إعالنية(

قد يكون البدء بم�ضروعكم الخا�ص اأمًرا مثيًرا ومحم�ًضا ولكنه مليًئا بالتحديات ومنها التحديات المالية. لذا، قبل اأن تندفعوا، رتبوا و�ضعكم المالي مع 

.INVESTBANK الن�ضائح المفيدة المقدمة من

األقوا نظرة على و�ضعكم المالي 
يت�ضمن ذلك اإعداد قائمة بجميع اأ�ضولكم )المبالغ النقدية والعقارات 

واال�ضتثمارات وغير ذلك(، وجميع المديونيات من القرو�ص وبطاقات االئتمان. 

�ضعوا بعد ذلك قائمة بنفقاتكم ال�ضهرية وم�ضادر  دخلكم لت�ضاعدكم على 

تحديد التزاماتكم الم�ضتقبلية واالإيرادات والم�ضاريف، واأية اأ�ضول قد 

ت�ضتخدمونها ك�ضمان مقابل التمويل الم�ضتقبلي.

اإعداد درا�ضة الجدوى
قوموا بح�ضاب تكلفة الت�ضغيل ال�ضهرية الخا�ضة بم�ضروعكم كاالإيجار 

والخدمات والرواتب، باالإ�ضافة اإلى الم�ضاريف الراأ�ضمالية الالزمة 

)كالمعدات مثاًل(، من اأجل تحديد مبلغ اال�ضتثمار الالزم للبدء بم�ضروعكم. 

كما �ضي�ضاعدكم تقدير االإيرادات الناتجة عن م�ضروعكم في تحديد المدة 

الالزمة لتغطية مبلغ اال�ضتثمار، واإذا كانت فكرة م�ضروعكم مجدية من 

الناحية المالية في المقام االأول. 

تمويل م�ضروعكم الخا�ص 
لنفتر�ص اأن م�ضروعكم بحاجة اإلى 10,000 دينار اأردني كتكلفة للمعدات، 

وتكاليف ت�ضغيل بقيمة 5,000 دينار اأردني لمدة �ضتة اأ�ضهر، بناًء على ذلك، 

يجب اأن يكون ا�ضتثماركم المبدئي 15,000 دينار اأردني. اإذا كنتم قادرين 

على تغطية ن�ضف القيمة فقط، �ضتحتاجون للبحث عن  خيارات التمويل 

المتاحة لتغطية المبلغ المتبقي. ويمكن اأن ي�ضمل ذلك االنتفاع من 

ت�ضهيالت تمويلية؛ اإما باالقترا�ص من االأهل واالأ�ضدقاء اأو من البنك الذي 

تتعاملون معه اإذا كان لديكم �ضمانات، مما يعني التنازل عن جزء من العائد 

في تكاليف التمويل. ثمة خيار اآخر وهو دعوة �ضركاء لين�ضموا اإلى م�ضروعكم 

ب�ضخ راأ�ص المال الالزم. وفي هذه الحالة، يجب اأن تكونوا على ا�ضتعداد 

للتخلي عن جزء من �ضيطرتكم على الم�ضروع والم�ضاركة باالأرباح. 

تخفي�ص ال�ضتثمار الأولي المطلوب
لتخفي�ص العبء النقدي المترتب عليكم وتخفي�ص اال�ضتثمار االأولي، 

خذوا بعين االعتبار الم�ضاهمات العينية التي يمكنكم تقديمها للم�ضروع. 

قد ينطوي ذلك على العمل ل�ضاعات عمل غير مدفوعة االأجر اأو االنتفاع 

من الموارد غير النقدية الخا�ضة بكم، كا�ضتخدام منزلكم بداًل من 

ا�ضتئجار مكان اأو ا�ضتخدام �ضيارتكم ال�ضخ�ضية بداًل من �ضراء �ضيارة للعمل، 

اأو درا�ضة خيار التاأجير التمويلي لالأ�ضول بداًل من �ضرائها؛ فبداًل من دفع 

كامل كلفة االأ�ضل مقدًما، يتطلب عقد التاأجير التمويلي دفعة �ضهرية 

�ضغيرة ن�ضبًيا.

التركيز على دورة التحول للنقد
وهي ن�ضبة مالية ت�ضتخدم لقيا�ص كفاءة اإدارة �ضيولة الم�ضروع وتحديد 

حاجاته النقدية لتمويل عملياته. وتعرف بالوقت الالزم للم�ضروع لتحويل 

م�ضترياته اإلى مقبو�ضات نقدية من عمالئه. وكلما ق�ضرت الدورة النقدية، 

ارتفعت قدرة ال�ضركة على زيادة م�ضترياتها وااللتزام ب�ضداد ديونها. لذا، 

تحاول ال�ضركات  تق�ضير دورة تحويل النقد من خالل ت�ضريع المدفوعات 

من العمالء واإبطاء وتيرة المدفوعات للموردين.    

www.investbank.jo للح�ضول على المزيد من الن�ضائح، زوروا الموقع

تمثل المعلومات المذكورة في هذه المقالة ن�ضائح عامة، وال ينبغي اأن 

يف�ضرها القّراء على اأنها تو�ضيات مالية م�ضمونة التخاذ اأي اإجراء.

 في هذا الشهر، نصائح
لبدء مشروعكم الخاص

برعاية


