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الثروة التلقائية
 6خطوات حنو
االستقالل املايل
 لن تصبح غنياً من خالل ادخار  %10من دخلك كل شهر.
 مواجهة احلقيقة ابلنسبة للموقف املايل.
 اكتساب عادات وسلوكيات األثرايء.
 خطط ألن تصبح ثرايً بكل طريقة مهمة.
 الدخل السليب هو الذي ال تكون مضطراً ألن تقضي 40ساعة أسبوعياً من أجل حتصيله.
 ما الشيء الذي تريد أن تفعله؟
 أين تريد أن تفعل هذا الشيء؟
 السعادة حني تكون مشغوالً بفعل شيء يهمك.
 تعلم حب وظيفتك أو البحث عن وظيفة حتبها.
 القرار السليم الذي يتم اختاذه بعد فوات األوان يف بعض األحيان أسوأ من عدم اختاذ القرار مطلقاً.
 حتقيق االستقالل املايل خالل  15 – 7سنة.
 أن يصبح اهلدف املايل خالل  10سنوات مليون وأنت يف سن  45ويف حالة إفالس هدف واقعي.
 أن تضع هدفاً مالياً لتحقيق  2.5مليون وأنت متلك نصف مليون فهذا هدف واقعي خالل سبع سنوات.
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 كن حمدداً يف أهدافك احلياتية:
 مثال ملقدار ميكن حتقيقه يف العام التايل:
 حتقيق زايدة يف الدخل مقدارها 10000دوالر.
 دورة يف التسويق املباشر.
 بدء مشروع على اإلنرتنت.
 إقامة عالقة مع  12من الناشطني الناجحني يف هذا اجملال (املشروع).
 وضع أهداف صحية وخيية وذاتية تطويرية.
 القدوم للعمل بوقت مبكر من املكاسب العظيمة.

 مثال هلدف العام الواحد:
 شراء عقارات قيمتها  60000ألف رايل.
 شراء سندات قيمتها  10000آالف رايل.
 شراء أسهم قيمتها  50000ألف رايل.
 وضع أهداف شهرية وأسبوعية ويومية.
 التخطيط اليومي :االستفادة القصوى من كل دقيقة.
 حدد أولوايتك يف بداية يومك مث صنفها وقسمها مث ابدأ بشيء مهم فعالً.
 اجعل التمتع بصحة جيدة أحد أهدافك احلياتية.
 االهتمام ابلصحة مهم :متارين القوة (القوة) ،متارين االستطالة واملرونة.
 العناية بتطوير التوجه العقلي.
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 مثانية أسرار لتحويل الوقت الضائع إىل مثمر:
 -1نظم بريدك اإللكرتوين.
 -2قم ابملهام املتماثلة يف وقت واحد.
 -3حتكم يف جدولك الزمين من خالل هذه الوسيلة البسيطة.
 -4اجعل اجتماعات الشركة حتت السيطرة.
 -5اختصر املذكرات يف صفحة واحدة.
 -6تعلم الكيفية حىت تفوض هبا.
 -7قم بتعيني أشخاص مميزين.
 -8افصل املوظفني السيئني.
 اخلطوة الثالثة :اكتسب عادات األثرايء:
 الثراء ال يعين السعادة.
 فقط افعلها ( قم ابملمارسة ).
 املمارسة تؤدي إىل اإلتقان.
 العادات الثمان ألكثر حمققي الثراء جناحاً:
 -1يعملون جبد.

 -2جييدون ما يفعلونه.

بيوت متواضعة الثمن نسبياً.

 -3لديهم مصادر عديدة للدخل.

 -5معتدلون يف إنفاقهم.

-4يعيشون يف

 -6متميزون يف ادخارهم -7 .يدفعون

ألنفسهم أوالً -8 .حيصون ما هلم.
* أصحاب املاليني يعملون  59ساعة يف املتوسط أسبوعياً.
 أهداف شخصية لالدخار:
األول :يف كل عام سأدخر أكثر مما ادخرته يف العام السابق له.
الثاين :يف كل عام سأزيد مقدار املال الذي أدخره يف صورة نسبة من دخلي.
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فيما يلي بعض األهداف املقرتحة:
نسبة االدخار %10

إذا كنت تكسب أقل من  50000يف العام
إذا كنت تكسب أكثر من  50000دوالر لكن أقل  200000دوالر

نسبة االدخار %15

إذا كنت تكسب أكثر من  200000دوالر يف العام لكن أقل  500000دوالر نسبة االدخار %15
إذا كنت تكسب أكثر مليون دوالر لكن أقل من  2مليون دوالر
إذا كنت تكسب أكثر من  2مليون دوالر لكن أقل من  5مليون دوالر ...
إذا كنت تكسب أكثر من  5مليون دوالر ...

نسبة االدخار %35
نسبة االدخار %40
نسبة االدخار %45

 ابدأ يف االدخار من اليوم.
 أساسيات احلياة:
 -1النوم -2 .العمل -3 .الكساء -4 .الطعام والشراب -5 .االستمتاع بوقت الفراغ.
 من فنون التسويق:
 أن يليب املنتج ويشبع حاجة معينة. ضع جدول  500مربع اكتب عليها "ساعات تفصلين عن بدء حيايت اجلديدة" وقم بتعليقها على احلائط.واآلن ابدأ العد التنازيل.
 ضع عالمة ( )يف كل مربع من هذه املربعات يف كل مرة تقضي ساعة يف مشروعك يف العالقات واألعمالوالنشر واللقاءات فقط ،دون ساعات التفكي والسفر والتنقل.
 تعلم وتدرب على مهارات التسويق. أفضل شيء تفعله بيع منتجاتك أو خدماتك من الربيد املباشر أو اإللكرتوين. االستثمار يف اجملال العقار::
 ممكن أن حتقق أرابحاً جيدة عن طريق الشراء الصحيح. -متابعة اثنني من األحياء – .متابعة العقار  12شهر.

– إعداد قائمة البيوت املعروضة مع احلجم

والسعر.
 البحث عن أفضل الصفقات يف السوق.4
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 شراء وبيع العقارات حتت اإلنشاء. استثمر فيما تعرفه. سبع قواعد من أجل شراء عقارات استثمارية:
 -1ال متتلك عقارات يف مناطق انئية.
 -2فقط قم بشراء يف أحياء واعدة.
 -3عند شراء منزل ألسرة صغية أتكد من إمجايل الدخل اإلجياري يبلغ على األقل  0.1من سعر الشراء
متضمناً التحسينات.
 -4حدد مقدار املال الذي تدفعه لكل قدم مربع ،واجعله يقرتب من 100دوالر لكل قدم مربع قدر اإلمكان.
 -5اشرت فقط املنازل اليت ميكن أن حتصل منها على  2إىل  4دوالرات عن كل دوالر تنفقه يف إصالحها.
 -6أنفق ماالً تنقفه يف إصالحها.
 -7كلما أمكن احرص على توفي املستأجر قبل أن تشرتيه.
عند شراء املنزل احرص على املعاينة.
 احرص على شراء العقار مبكراً قبل أن يعرض للعقار ( املكاتب ). بيع األغراض املنزلية قد يدل على بيع املنزل. احبث عما هو خارج مدينتك أو منطقتك. املخالفات القانونية قد تكون سبباً للتخلي عن العقار. شراء املنازل اليت حتتاج إلصالح بقيمة منخفضة مع وضع ميزانية لإلصالح والتجديد. كيف تتوخى احلذر يف االستثمار العقار::
 -1ركز على ما يلفت االنتباه عند جتديد وإصالح العقار ،الدهان ،النوافذ ،النظافة.
 -2ال تنخدع يف منو السوق بسرعة.
 -3ال تفكر يف االستثمار العقاري إذا كنت تعاين أزمة مالية دائمة.
خطط لنجاحك ووزع أعمالك ألهداف شهرية وسنوية.
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كأن تصبح مديراً للتسويق بشركتك – أو تبدأ مشروعاً جانبياً خالل ستة أشهر – تستثمر يف أحد العقارات
خالل ثالثة أشهر.
 عامل األسهم:
 استثمر يف اجملال الذي تعرفه. تشكك يف قصص األسهم. كن متحفظاً مع كل استثمار. -ليكن لديك خطة احتياطية.

 حتلى مبا يلي :االعتدال – التواضع – الثبات. ميكن أن حتقق نسبة أعلى من  ، %10نسبيت املستهدفة بني  %12إىل  %15لو اتبعت القواعد
اليت وضعتها لنفسي:
 استثمر فيما تعرفه. ضع حداً لكل استثمار فردي. ضع خطة بديلة لالستعانة هبا عند اخلطأ. استثمر يف كل من األسهم ذات الرأس املال الصغي والكبي. إن نسبة  %2من إمجايل أصويل مستثمرة يف األسهم ،وكانت أعلى يف املاضي ،ولكين ال أذكر أين ختطيت ،%10وأفضل االستثمار يف سوق أكثر تفاعلية من األسهم ،فسوق العقارات ال يتطلب عبقرية ملعرفة الوقت
الذي تزداد فيه قيمة السوق ،و  %50من ثرويت يف العقارات واملشاريع الصغية.
 إذا زادت األرابح أو اخلسائر عن  %25فإنه جيب التخلص منها. حقيبة االستثمار حسب آراء اآلخرين:
 احلقيبة اآلمنة %20 :أسهم  ،و  %80سندات. احلقيبة املتوازنة %50 :أسهم  ،و %50سندات. احلقيبة اخلطرة %80 :أسهم  ،و %20سندات.6
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 ست تصرحيات جيب أن تقطع على نفسك عهداً أال تنطق هبا حىت لنفسك:
 -1سعر السهم ال يتعدى 3دوالرات ،فما الذي ميكن أن أخسره؟
 -2ال شك أن األسهم ستسرتد عافيتها جمدداً.
 -3عندما تتعاىف األسهم سأبيع.
 -4ما الذي يقلقين؟ األسهم املتحفظة ال تشهد الكثي من التقلبات.
 -5األمر يستغرق وقتاً طويالً جداً قبل أن يتحقق أي شيء.
 -6انظر إىل كم األموال اليت خسرهتا ألنين مل أشرت هذا السهم.
 قواعد يف إدارة العقار وشراءه:
 -1اشرت أمالكاً يف منطقتك احمللية.
 -2استثمر أموالك يف العقارات اجليدة أو اجلديدة الواعدة  ..املوقع  ..املوقع  ..املوقع.
 يف املناطق اجملاورة ،احرص على شراء األرخص. يف املناطق اجملاورة الواعدة ،اشرت جمموعة من العقارات سواء وحدك أو ابالشرتاك مع جمموعة من املشرتين. -3اشرت أبنية وأجدد مىت تسىن لك هذا.
 -4قم إبقامة شبكة معارف من احلرفيني املوثوقني.
 القاعدة األوىل:
ال يتسرب إليك اليأس لو مل جتد شريكاً.
 ابدأ مبشروع تعرفه وتفقه فيه.إن الشركات الناشئة الناجحة تعمتد يف املقام األول على املعرفة؛ ال سيما معرفة العمالء واملنتجات.
ومعرفة العميل تستلزم اإلجابة عن األسئلة التالية:
 من املشرتون؟
 أين يشرتون؟
 كيف ميكنين الوصول إليهم؟
 ما الذي أحتاج أن أقوله أو أفعله لكي أبيع هلم منتجايت؟
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 كيف أقنعهم بشراء املزيد من منتجايت؟
وتستلزم معرفة املنتج اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ما نوع املنتج الذي حيتاجه العميل اليوم؟
 ما مساته الضرورية؟
 ما أرابحه املرتقبة؟
 كم سأتقاضى لقاء منتجي؟
 كيف ميكنين تكرار إنتاجه؟
 كيف ميكنين زايدة قيمته؟
القاعدة الثانية:
اخرت نشاطاً يتميز هبذه السمات الثالث:
 -1منوذج تسويق فعال.
 -2هامش ربح ضخم :وهو إمجايل الربح مطروحاً تكلفة البضائع واملبالغ املعادة.
 -3إمكانية البيع لقاعدة العمالء احلالية مرة أخرى.
إن البيع للعمل احلايل أسهل مبراحل من استقطاب هذا العميل يف البداية.
وهناك مسألتان أساسيتان لنموذج التسويق الفعال:
 -1تكلفة استقطاب عميل جديد.
 -2عدد العمالء اجلدد الذي ميكن استقطاهبم يف فرتة معينة من الوقت.
مهم اإلجابة عنهما اإلجابة الصحيحة.
مقولة مجيلة :كل دوالر أكسبه سيتبعه  ،3أو  4أو حىت  10دوالرات.
عند التسويق مرة أخرى أو البيع لعمالء حاليني مرة أخرى فاعلم أن لديك كل املقومات اليت تساعد على منو
شركتك بشكل مطرد.
القاعدة الثالثة:
 أتكد من وجود سوق نشطة.
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 نتخيل أننا قادرون على ابتكار أشياء جديدة تستقطب العمالء بسهولة والواقع  %99.9من األفكار
اجلديدة تؤدي إىل حاالت كئيبة وحمبطة.
ستصيب النجاح حني ختتار سياسة تسعي منافسة ملنتجك وتلح يف بيعه.
القاعدة الرابعة :صمم عرض بيع متفرداً.
القاعدة اخلامسة :ابتعد عن البيع ابلتجزئة واجملاالت املبهرة.
 السياحة وصناعة الرتفيه أسوأ جمالني. البيع ابلتجزئة يستهلك وقتاً.القاعدة السادسة :اهتم ابلبيع أوالً وحتسني منتجك الحقاً.
اعمل برانمج تسويقي جيد بني من يتوقع شرائهم مع البحث عن أفضل كاتيب اإلعالانت وحتمل تكلفتهم.
القاعدة السابعة :ال تسرف يف إنفاق أموالك بعد اإلخفاق.
 قمت حبملة إعالنية ضخمة وفشلت  ..أوقف كل على الفور وأعد تنظيم خططك واسرتاتيجيتك. الختاذ قرار اخلروج من النشاط حدد لنفسك حداً لوقف اخلسائر قبل الشروع يف االختبار األول .وحددمقدار العائد الذي تتوقع أن حتصل عليه من احلملة اإلعالنية ومتسك به ،حىت وإن كانت النتائج قريبة.
 كيف تبدو حقيبتك االستثمارية؟
 املرحلة األوىل :أقل من 25000دوالر.
 -1احبث عن طريقة تزيد هبا راتبك بشكل هائل عن طريق جعل نفسك أكثر قيمة يف عملك.
 -2قاوم إغراء إنفاق املزيد من املال بينما يرتفع دخلك.
 -3استثمر بعض مدخراتك يف منزل صغي سعر البيع املطلوب له أقل من قيمته احلقيقية وقم إبصالحه
سريعاً وببيعه للحصول على ربح منه.
 -4قم إبعادة استثمار رأس املال األصلي إضافة إىل الربح يف صفقة جتارية عقارية أخرى .استثمر يف القيام
هبذا إىل أن يصبح األمر مبثابة عادة حمببة إىل نفسك.
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 -5استثمر نسبة أخرى من مدخراتك يف مشروع جانيب تعمل فيه أثناء العطلة األسبوعية  /بع منتجاً أو
قدم خدمة تفهمها.
 املرحلة الثانية :استثمارك بني  25000إىل 100000دوالر
هناك مخس خطوات شخصية:
 -1ختصيص مبلغ للطوارئ .%10
 -2العقارات احملققة للدخل  25000ضعها يف صفقة وإىل أن تصل 100000دوالر جيب أن يكون
لديك مصدر ٍ
اثن مربح ونشط للدخل.
 -3املشاريع اجلانبية :االستفادة من مهارة لديك حالياً - :القانون – احملاسبة – التأليف – املونتاج ...
وغيها ،أو مهارة ميكن اكتساهبا :التصميم اجلرافيكي – تصميم اإلعالانت – كتابة السي الذاتية – تنسيق
احلفالت – نسخ األحباث – تقدمي الدورات – التسويق – تقدمي االستشارات وغيها.
 -4العقارات اإلجيارية :معك 100000ألف دوالر  ..اشرت بـ 60000ألف دوالر عقار وقم بتأجيه.
 -5وسائل الدخل الثابتة :كالوظيفة آمنة ولكن ال متنح عائد.
وليكن شغلك الشاغل هو األمان.
وإذا كان لديك أقل من 100000ألف دوالر وليس لديك وقت طويل من أن تصبح غنياً ( ما عندك
وقت ) ،ينبغي أن تركز شيئني فقط:
 -1االستمرار يف زايدة الدخل عن طريق صقل املهارات.
 -2استثمار الفائض يف مضارابت حقوق ملكية حتقق عوائد مالية عالية.
 املرحلة الثالثة :ما الذي تستثمره عندما يكون لديك أكثر من 100000ألف دوالر:
 -1االحتفاظ مبقدار ثالث رواتب.
 -2االحتفاظ بـ  % 3من أموالك ذهباً.
 -3األصول املادية وهواية مجع األشياء القدمية والنادرة.
 -4العقارات اإلجيارية.

10

زيد بن حممد الزعيرب

www.Abo-osamah.com

 اجلودة ورضا العميل عوامل مهمة يف ظل استمرار نسبة األرابح واملبيعات.
املرحلة الرابعة :ما اجملال الذي تستثمر فيه عندما تكون مستقالً من الناحية املالية
 كيف تعرف الوقت الذ :تصبح فيه مستقالً مالياً؟
 -1األسهم وسوق األوراق املالية :ويكفيك من  %10إىل  %20من أموالك.
 -2وسائل الدخل الثابت :ختصيص  %40إىل  %50من أموالك.
 -3العقارات اإلجيارية.
 -4االحتفاظ مبقدار ثالث رواتب ،مع االحتفاظ بـ  %2و  %5من أموالك ذهباً.
 -5مال االستمتاع :وذلك جبعل فرتة التقاعد ممتعة بتجريب مشروعات جديدة حموالً هواايتك واهتماماتك
إىل مراكز رحبية ،لكن إذا مل حتقق كسباً مالياً فال أبس.
 ملاذا ال ينبغي أن تتقاعد بشكل كامل حىت عندما قادراً على ذلك مالياً؟
ابلطبع حني تكون مستقالً مالياً وثرايً فإنك:
* تستيقظ يف الوقت الذي تريده.
* تذهب إىل الفراش يف الوقت الذي ترغب فيه.
* تعيش يف أي مكان تريده.
* تصاحب وترتبط مبن حتب.
* تعمل ابلقدر الذي تريده قل أو كثر.
* ال حتمل هم نفقاتك وسداد فواتيك أبداً.
* ترتكب أخطاء مالية بسيطة دون معاانة.
لكن ليس هناك هدف أفضل من أنك تدرك أنك حر دائماً يف اختيار هدفك ،وتستطيع تكريس نفسك
حبماس هلذا اهلدف ،حينها ستكتسب معىن وقلبك سيصبح مليئاً ابلسعادة وعقلك سيصبح مفعماً
ابحليوية.
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وهناك مشكلة يف الفكرة التقليدية اخلاصة ابلتقاعد وهي:
أننا كيفنا أنفسنا على االعتقاد أبن السعادة يف فرتة التقاعد تعين:
* قضاء املزيد من الوقت يف حماولة إسعاد أنفسنا.
* الرتكيز على أنفسنا فحسب.
* القيام بقليل من العمل أو عدم العمل مطلقاً أاي كان.
يف الواقع الناس الذين يكتفون هبذا ينتهي هبم احلال أن يشعروا ابمللل وعدم الرضا وحياولون لألبد
حتسني أنفسهم يف طريق قضاء املزيد من وقتهم يف البحث عن السعادة.
 البحث عن هدف قيم – والسعادة – يف عملك.
لست مضطراً لالنتظار حىت تصبح مستقالً من الناحية املالية وتتقاعد ابلفعل كي تستمتع بفكرة التقاعد
املبكر .فكلما استطعت أن تسرع يف جعل مشروعك أو نشاطك يتعلق بشيء آخر إضافة إىل كسب املال
أو اكتساب القوة أو حتقيق النفوذ فسرعان ما ستبدأ يف حب عملك.

وفيما يلي مخس طرق تستطيع أن جتد من خالهلا املتعة الذاتية يف عملك:
 -1اجعل إرضاء العمالء األولوية رقم واحد.
 -2ركز على حتسني موظفيك ملا فيه مصلحتهم قبل مصلحتك أنت.
 -3ال تفعل أكثر مما تستطيع فعله بشكل جيد .إايك أن تبالغ يف إنتاجيتك.
 -4ال تقم بتنمية مشروعك بسرعة مبالغ فيها.
 -5ال أتس أبداً على نفسك.
ما الذ :ييسر تقاعداً مثالياً؟
 -1مال ٍ
كاف يدعم أسلوب حياتك.
 -2احلرية يف تويل مسئولية حياتك بنفسك.
 -3وقت كاف من أجل االستمتاع الذايت.
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 -4هدف جيعلك تشعر ابلرضا والسعادة.
ميكن أن تصبح أقرب إىل حلمك اخلاص ابلتقاعد مبا يلي:
 -1ابدأ مشروعاً جانبياً بقدر اإلمكان.
 -2قم بشراء عقار إجياري واحد على األقل.
 -3فكر يف شراء منزل آخر يف منتجع أو جزيرة هادئة.
 -4ختي سكناً لفرتة التقاعد مبكراً.
 -5ال تعمل يف أوقات فراغك.
 -6اهتم مبا تفعله.
 -7اجعل يف جدولك عطالت قصية منتظمة ،إجازة أسبوعية مدهتا ثالثة أايم شيء رائع.
 -8عش حياة األثرايء من اآلن.
 -9كن فخوراً بنفسك.
ففي اللحظة اليت يكون فيها مقدار ما متلكه أكثر مما مدين به تصبح ثرايً ،وطاملا أنك تكسب أكثر مما تنفق
فإنك تبين املزيد من الثراء.

تلخيص alzuaiber :
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