


نعمل على تاجير المعدات لتلبية “

إحتياجات المنشآت. توفر غيدانس أتيل 

"GuidanceATEL" تأجير مرن 

للمعدات من خارج الميزانية لتحسين 

التدفق النقدي للمنشأة، والمحافظة 

على رأس المال التشغيلي وخطوط 

ا;عتمادات الخاصة بالمنشأة، مما يزيد 

عائد ا;ستثمار للمستأجر.

• الطيران

• ا&تصاالت

• الطاقة

• معدات التنقيب

• ا&ستعماالت العامة

• التصنيع

• معدات السفن البحرية 

• خطوط إنتاج للمصانع 

• المعدات الطبية

• معدات المطابع

• وحدات السكك الحديدية المتحركة 

• المعدات الثقيلة، المقطورات والشاحنات



تطوير وتحضير عقود ا�يجار التشغيلية بطريقة تعطيكم أعلى 

درجات المرونة عند التخطيط للمعدات الخاصة بالمنشأة.

في نهاية عقد ا�يجار التشغيلي، يحق للمنشأة:

إعادة المعدات إلى غيدانس أتيل "GuidanceATEL" من دون أية غرامة 

شراء المعدات بقيمة سوقية متفق عليها

تجديد ا@يجار لمدة إضافية

  غيدانس أتيل  "GuidanceATEL"  متخصصة في تأجير المعدات Bغراض 

تشغيلية، وتعتبر حًال جذابًا للمنشآت التي تسعى لتحسين التدفق النقدي، 

والمحافظة على رأسمال المنشأة.

غيدانس أتيل  "GuidanceATEL" هي أكبر شركة متخصصة في ا@يجارات 

التشغيلية في المملكة العربية السعودية، حيث تفوق قيمة المعدات المؤجرة 

لديها الـ  278 مليون  ريال سعودي.

فوائد التأجير التشغيلي للشركات:

المحافظة على رأس المال

يعمل التأجير على تنوع مصادر التمويل وال يعيق رأس المال التشغيلي أو خطوط ا�ئتمان.

فوائد التدفقات النقدية

دفعة أولى مخفضة، الحاجة إلى تدفقات نقدية أقل.

تأجير طويل االجل

من 3-7 سنوات إعتمادًا على نوع المعدات.

تأجير خارج الميزانية

يوفر ا�يجار التشغيلي المعالجة، والمحافظة على إمكانية ا�قتراض، وزيادة العائد على ا�ستثمار.

دراسة الميزانية بدقة أكبر

مبالغ ا�يجار التشغيلية ثابتة طوال مدة ا�يجار مّما يسمح بالتنبؤ وتحديد الميزانية بدقة أكبر.

السهولة

موافقة وإجراءات سريعة وشروط مرنة حسب الطلب.

المرونة

يمكن تصميم شروط ا�يجار لـتـتـناسب مع إحتياجات المستأجر في التدفق المالي. عند 

انتهاء ا�يجار : يمكن تجديده، إضافة معدات، شراءها أو إعادتها.

عند إنتهاء ا�يجار التشغيلي، ال يلزم المستأجر بأي غرامة مالية؛ مع إمكانية إعادة 

المعدات بكّل سهولة. 



نستوعب المعدات بكافة أنواعها. وننقل مخاطر قيمة 
المعدات من العميل إلى المؤجر.

نوفر معدالت إيجار منخفضة مع أدنى كلفة استخدام 
إلى العمالء.

تتوافق عقود اÜيجار ومتطلبات اÜيجار التشغيلي في 
المملكة العربية السعودية ومبادئ المحاسبة المقبولة 

عمومًا.

ال يؤثر على السقف اÜئتماني المصرفي للمنشأة.

«إننا اóسرع» والتغيير مرن.

نستوعب أنواع متعددة من المعدات المؤجرة. كما أننا 
مستعدين لمناقشة موضوع شراء المعدات التي تملكها 

المنشأة بموجب عقد بيع وإعادة إيجار. 

"GuidanceAtel" يوفر التأجير من خالل غيدانس أتيل
مميزات مهمة:

تتمتع غيدانس أتيل  "GuidanceATEL"، بالتعاون 

 Guidance" مع مستشاريها غيدانس إنفستمنتس

 ATEL" وأتيل كابيتال غروب  "Investments

Capital Group"، بخبرة عميقة في نظام التأجير 

التشغيلي للمعدات في المملكة العربية 

السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

 Guidance" تشكل غيدانس إنفستمنتس

Investments"، وهي شركة متخصصة بالخدمات 

التمويلية وإدارة اÜستثمار، جزءًا من مجموعة 

 "Capital Guidance" شركات كابيتال غيدانس

التي تملّك 50 سنة من الخبرة تشغيلية في 

المملكة العربية السعودية. 

 ،"ATEL Capital Group" أّما أتيل كابيتال غروب

وهي إحدى أكبر الشركات الخاصة التي يملكها 

مؤجرون أميركيون، فتتمتع بخبرة 50 عامًا في 

تمويل وتأجير المعدات óكبر 500 شركة على 

قائمة فورتشن اóفضل عالميًا، وتمتلك معدات 

تتجاوز قيمتها 2 مليار دوالر أميركي.

www.Gu idanceATEL . com





w w w. G u i d a n c e AT E L . c o m

غيدانس أتيل 

شركة دعم المعدات المحدودة  
الطابق الخامس،  تاور ب،  أواليا تاورز

ص.ب.  58866،  الرياض 11515،
المملكة العربية السعودية

هاتف 3988 465 11 966+   

الرياض – حسين غازي 5266  685 56 966+
جدة – سعيد جان 4161 269 50 966+ 

الدمام – محمد برهان 3244 763 56 966+
info@guidanceatel.com   |   www.guidanceatel.com

إختيار المعدات

يختار المستأجر المعدات ويناقش سعرها مع البائع.

الموافقة على شروط ا,يجار

تناقش الشروط الخاصة بعقد ا<يجار بين المستأجر وغيدانس أتيل

."GuidanceATEL"

الشراء والتأجير

تشتري "GuidanceATEL" المعدات بعد توقيع العقد مع المستأجر.

تسليم المعدات

يسّلم البائع المعدات إلى المستأجر.

ا,ستخدام والتسديد

يستخدم المستأجر المعدات ويسدد أقساط ا<يجار الشهرية إلى المؤجر.

إستفد من عملية تأجير سهلة وفعالة


