عشرة أسباب جيدة للتفكير في حل التمويل
يوفر حل التمويل مزايا تجارية مهمة للشركات من جميع األحجام .فيما يلي عشرة أسباب مهمة تستدعى منك التفكير في أحد حلول التمويل المرت المتقدمة
من :Cisco Capital
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المحافظة على قيمة السيولة النقدية
مع حلول التمويل المتق ّدم من شركة ™ ،Cisco Capitalلن تواجة مشاكل في السيولة النقدية
بسبب تكاليف المع ّدات .فحل التمويل يعمل على توفر السيولة النقديه إلجراء مزيد من اإلستثمارات
اإلستراتيجية ،أو لالبتكار الالزم لزيادة حجم اعمالك.

المحافظة على االئتمان
موفرا المزيد من السيولة
استخدم حل التمويل المتوفر لدينا حتى ال تستنفذ حدود االئتمان الخاصة بك،
ً
في شركتك.

التمويل ذو الحل الكامل
مع  ،Cisco Capitalيمكنك تمويل ما يصل إلى  100في المائة من تكاليف المع ًدات باإلضافة إلى
التكاليف غير المباشرة مثل الصيانة والبرامج والخدمات .ومع مراعاة بعض القيود ،يمكننا ً
أيضا تمويل
المع ّدات اإلضافية الغير تابعة لشركة  Ciscoالالزمة للحل المتكامل.

الدفعات الثابتة
تساعدك الدفعات الثابتة الشهرية أو ربع الشهرية في التنبؤ بالميزانية وإدارتها على المدى الطويل.
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تجنب العزلة التكنولوجيه
ُ
يوفر لك حل التمويل الفرصة المناسبة للتحدث إلى تقنيات جديدة لمواكبة االحتياجات الحالية والمستقبلية
لشركتك.

التمويل خارج نطاق الميزانية
قد يسمح لك التمويل “خارج نطاق الميزانية” بالتي:
• المحافظة على االلتزام بتعليمات البنك وااللتزام بتعهدات القروض
• عدم الخروج عن إطار القيود الموضوعة لميزانية رأس المال
• تحسين نسب مالية معينة

خيارات الشراء والتجديد
يوفر لك حل التمويل مرونة دائمة ومستمرة حتى نهاية مدة العقد الستبدال الكعدَات أو شرائها أو ترقيتها
حسبما يتطلب عملك.

ُجلة والمزايا األخرى
الدفعات المو َ
تتوفر خيارات تأجيل الدفع والمزيد من برامج التمويل لضمان الحصول على التقنيات التي تحتاج إليها
بشكل مباشر قدر اإلمكان.

إدارة السيولة النقدية
تسديد تكاليف المع ّدات عندما تحصل على األرباح أو عندا زيادة األنتاجيه من المعدات التي حصلت
عليها ،وليس قبل ذلك .يسمح لك هذا بالتوفيق بين التدفقات الواردة والتدفقات الصادرة.

المرونة
هيكلة المدفوعات بما يتناسب مع ميزانيتك .تقدم  Cisco Capitalمجموعة متنوعة من األنظمة التقليدية
والمخصصة لتلبية احتياجاتك.
ّ

لمعرفة المزيد حول الكيفية التي يمكن لحل التمويل
التقني من خاللها مساعدة شركتك ،يُرجى زيارة
www.ciscocapital.com/me
أو االتصال بشريك .Cisco
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