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القوائم املالية



اإليضاحات على القوائم املالية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
يطيب لي أن أرحب بكم مساهمينا االفاضل ،وإنه لشرف كبير لي أن أكون بينكم اليوم في االجتماع العادي
السنوي االول للعام  2021للهيئة العامة ،متمنيا استمراراملسيرة الناجحة لشركتنا في ظل ثقتكم وآمال بتحقيق
ً
األهداف املرجوة منها ،حيث عملت جاهدا وبمساهمة أعضاء مجلسنا الكريم وطاقم موظفي الشركة املتميزعلى
تذليل الصعاب وتسخيرها في خدمة أهداف الشركة بما يحقق أفضل النتائج .كما يسعدني اليوم ،بان أشير الى
أن الشركة وفي ظل السياسات واإلجراءات املتبعة كان لها الدور الرئيس في تحسين جودة العمل وتطوير أفضل
البرامج لخدمة زبائنها ،اذ أود ان أتقدم بالشكرلكل من لجنة التدقيق الداخلي واملكونة من أعضاء مجلس اإلدارة
واملكملة للجنة االئتمان التي تم انشاءها لتحقيق جودة لنوعية محفظة التأجيرالتمويلي.
مما ال شك فيه بأن السنوات املاضية شهدت العديد من التحديات فما كادت أزمة فايروس كورونا على تخفيف وطأتها حتى شهدت البالد أزمة سياسية
ً
و اقتصادية تمثلت بانقطاع رواتب القطاع العام ،لحقتها االزمة القتصادية في قطاع املركبات اذ تفاقمت أزمة قطاع السيارات عامليا في ظل أزمة نقص
الرقائق اإللكترونية التي تواجه القطاع وتنذر بتداعيات شديدة متزايدة تؤثر بشكل مباشر على حجم اإلنتاج ،وبالتبعية على أسعار السيارات وقطع
الغيار ودفعت شركات سيارات عاملية إلى اإلعالن عن تدابيرعاجلة في ظل تلك األزمة ،من بينها تقليص اإلنتاج.
إن الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي – بال ليس بصفتها إحدى شركات مجموعة سراج ،قد ساهمت ورغم تأثرها من هذه األوضاع
االقتصادية والسياسية بوضع الخطط والبرامج التي ساهمت بالحفاظ على عالقتها االستراتيجية مع زبائنها وشركائها ،فقد قام مجلس اإلدارة
وبالتعاون مع اإلدارة التنفيذية لوضع الخطط التي تتناسب وحجم التحديات.
استمرت الشركة بتقديم خدماتها وبرامجها بشكل موسع بما يخدم مصالحها وأهدافها وتقديم العروض الخاصة ببرامجها فشرعت بتقديم عروض
متنوعة لشراء املركبات بدفعات أولى مخفضة وفترات زمنية طويلة سمحت لفئة اكبرمن الزبائن لتملك مركباتها مع العديد من موردي املركبات.
وتسعى الشركة ممثلة بمجلس إدارتها ،وطاقاتها كافة؛ لتحقيق أفضل النتائج املستقبلية ،بما يزيد من درجة الثقة واملصداقية لدى املساهمين جم ً
يعا
ً
ُ
إذ ستنفذ الشركة خططا ودراسات مستقبلية لزيادة انتشارها من خالل اعداد خطط تسويقية ترويجية ،وذلك بالعمل على تخصيص برامج تستهدف
العديد من القطاعات اإلنتاجية كمشاريع الطاقة الشمسية والتجهيزات الطبية ،والعمل على تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها.
لقد حققت الشركة في العام  2021ارباحا تشغيلية بقيمة  5.02مليون دوالر مقارنة ب  4.58مليون دوالر في العام  ،2020كما ان مبيعات الشركة خالل
العام  2021بلغت  25.4مليون دوالرمقارنة ب  13.7مليون دوالرفي العام  2021ليصبح صافي رصيد محفظة التسهيالت املمنوحة  43مليون دوالر.
كما حافظت بال ليس في العام  2021على موقعها على رأس هرم شركات التأجير التمويلي بحصة سوقية تقارب  %53من اجمالي عدد عقود التأجير
التمويلي ،وبنسبة  40%من اجمالي قيمة العقود املوقعة.
كما أنه مع نهاية العام  2021بلغ عدد شركات التأجيرالتمويلي املرخصة من قبل الهيئة ( )10شركات ،بلغت قيمة إجمالي استثمارالعقود في العام 2021
تقريبا  102مليون دوالربو اقع  1,900عقد مقارنة بإجمالي استثمارات بلغت  69مليون دوالربو اقع  1,364عقد في العام .2020
وبهذا الخصوص ،أود أن اتقدم باسمي وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة من موظفي الشركة وإدارتها التنفيذية ،بالشكرالجزيل على مجهوداتهم وعطائهم
خالل العام املنصرم ،ملا كان لها من نتائج ايجابية على أداء الشركة وسمعتها ،وأود أن اجدد ثقتنا بهم في أداء واجباتهم املتمثلة في البناء على ما تم انجازه
من نجاح وقدرتهم وبالتعاون مع لجان الطوارئ التي أسست إلدارة األزمات بشكل منهي وعلى درجة عالية من املهنية حافظت على مكانة الشركة وجودة
ً
ً
محفظتها ،ليكون أساسا متينا لنجاحات أكبروأعظم في االعوام القادمة.
باألصالة عن نفس ي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يسرني اليوم أن أتقدم إليكم مساهمينا الكرام بجزيل الشكرعلى ثقتكم الكبيرة بنا وبإدارتنا إلنجاح
العمل بالشركة ،وال ننس ى شكر زبائننا الكرام في كافة أنحاء الوطن على الشراكات املتينة التي بنيناها معا ،وثقتهم في منتجاتنا العالية الجودة وفرق
العمل لدينا التي ساهمت إلى حد كبيرفي إدراك وتحقيق رؤيتنا املستمدة من ثقة مساهمينا بقدرتنا على تعظيم القيمة املمنوحة لهم وحماية مصالحهم
بكل أمانة وشفافية ،آملين بأن يكون الغد أفضل.

برامج التأجيرالتمويلي املقدمة من الشركة


برامج التأجيرالتمويلي املنتهي بخيارالشراء:
ً
ً ً
ً ّ ً
يعد التأجير التمويلي املنتهي بخيار الشراء مصدرا مهما من مصادر التمويل متوسطة وقصيرة األجل حيث يؤدي دورا اقتصاديا فعاال عبر دعمه لتطوير
قاعدة األصول اإلنتاجية للمستأجرين بشكل عام مما يؤدى إلى زيادة قدرة املنشآت االقتصادية املحلية على املنافسة العاملية ومواكبة التطور.
تقدم شركة بال ليس برنامج مميز للتأجير التمويلي وهذا البرنامج يستهدف قطاع الشركات واملصانع واملنشآت التجارية ،حيث يمكن هذا البرنامج الشركات
على االستفادة من عقد تمويلي محدد املدة مع شركة بال ليس للحصول على االصول الالزمة مثل السيارات والتي تساعد في انجاز األعمال اليومية املطلوبة
دون الحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من رأس املال للحصول على هذه
االصول ،وفي نهاية املدة تكون هذه الشركة مخيرة في شراء السيارة بالقيمة املتفق عليها في العقد او ارجاعها لشركة بال ليس ،كما ان هذا البرنامج يساهم
في إدارة أنجع لتدفقات الشركات النقدية ،باإلضافة ملا لهذا البرنامج من فوائد ضريبية متعددة (سواء ضريبة الدخل أو القيمة املضافة).



تأجيرتمويلي منتهي بالتملك:
تأجير التمويلي املنتهي بالتملك هي البرامج املعتمدة في املصارف اإلسالمية ،ويتضمن هذا العقد شروط تنص على امتالك املستأجر لألصل املذكور واملتفق
عليه بعد انتهاء فترة التمويل املتفق عليهاً ،
وبناء عليه يلتزم املستأجر بعمل كافة املتطلبات التي تحافظ على األصل من تأمين وترخيص وصيانة ،تتراوح مدة
ً
هذا العقد من  84 – 36شهرا لتتناسب مع كافة الفئات املعنية بالحصول على التمويل من مختلف الطبقات االجتماعية.
يمكن تأجيرأي نوع من األصول املنقولة وغيراملنقولة ،مثل:
 املعدات الثقيلة
 اآلالت وخطوط اإلنتاج
 املركبات
مزايا التأجيرالتمويلي املنتهي بالتملك
 مرونة في الدفع
 فترة سداد من  7-1سنوات
 احتفظ بسيولتك النقدية واستثمرها في عملك الخاص
 تمويل يصل  %90و %100لبرامج الشركة التشغيلية
 حزمة تأمينية متميزة
 خدمات صيانة مميزة بتكاليف معقولة
 رزمة من املزايا الخدماتية عند التعامل مع شبكة واصل وشركاتها األخرى



أسعار تنافسية
تكلفة شهرية ثابتة

أبرزالحمالت خالل العام 2021

أهم املؤشرات خالل العام 2021
مبيعات الشركة
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مجلس اإلدارة
السيد عبد هللا صابات  -رئيس مجلس اإلدارة
ً
يتمتع السيد عبد هللا صابات بأكثر من ( )15خمسة عشر عاما من الخبرة في مجال املحاسبة والتدقيق واالستشارات املالية في القطاعين الخاص والعام .قبل
انضمامه الى صندوق سراج ،عمل السيد صابات مدير عام املراجعة في شركة ارنست ويونع العاملية للتدقيق ) ،(E&Yوكان املدير املسؤول عن حسابات الشركات
العامة املدرجة ،وصناديق االستثمار والشركات الخاصة مثل :فلسطين للتنمية واالستثمار املحدودة ،صندوق االستثمار الفلسطيني ) ،(PIFبن االسكان ،شركة
روان الدولية لالستثمار ،وشركة القدس لالستثمار والتنمية ،السيد صابات حاصل على بكالوريوس محاسبة مع مرتبة الشرف ،فرعي في إدارة االعمال من جامعة
بيرزيت ،فلسطين ،كما حصل على درجة املاجستير في إدارة االعمال مع التخصص في التمويل واملحاسبة من جامعة ليفربول -اململكة املتحدة .انضم السيد
صابات الى عضوية مجلس ادارة مجموعة واصل في الربع االخير من العام .2015
وحصل السيد صابات على شهادة محاسب قانوني معتمد ) (CPAفي والية نيومكسيكو ،الواليات املتحدة االمريكية ،وشهادة املدقق الداخلي ) (CIAمن قبل معهد
املدققين الداخليين) (IIAكما أنه عضو في كل من املعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين () AICPAومعهد املدققين الداخليين ).(IIA

السيد رياض نزال
يشغل السيد رياض نزال منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيتي لالستثمار العقاري ،ويعتبر املسؤول عن اإلدارة التشغيلية من خالل إدارة الدائرة املالية،
وإدارة املوارد البشرية ،وإدارة العمليات اإلدارية ،عن طريق تطويره أساليب وإجراءات عملياتية مبتكرة ،بالتركيز على األهداف املطلوبة لتحقيق النتائج املرجوة،
وذلك عبر تنفيذ سياسات وبروتوكوالت فعالة .ويتمتع السيد نزال بخبرة واسعة في مجال التمويل واملحاسبة من عدة جهات مختلفة ،بما في ذلك؛ ميزانيات رأس
املال والتشغيل ،والتحليل املالي (التخطيط) ،والبيانات املالية ،واإلبالغ ،والسياسات واإلجراءات املحاسبية ،والتدفقات النقدية ،والضرائب ،ومراجعة
الحسابات ،وتحسين العمليات التجارية.
السيد نزال حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة بيرزيت.
ويمتلك سجال حافال في العمل على العديد من امليزانيات املالية واإلدارة املالية ملشارييع بماليين الدوالرات والتي يمولها مانحون دوليون مثل الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ) (USAIDواالتحاد األوروبي ) .(EUومن خالل ارتباطه بشركة مسار العاملية ومشاريعها وشركاتها التابعة املمولة من املانحين ،كان املشروف
الرئيس ي على املشتريات واملخزون والضرائب بما يخص الشركات واملوظفين ،خاصة أنه دائم االطالع على أحدث التشريعات املتعلقة بالقوانين الضريبية للسلطة
الفلسطينية.
كما تولى السيد نزال العديد من املناصب أهمها :عضو مجلس إدارة مجموعة واصل ،وعضو مجلس إدارة شركة تصدير املحاصيل ،إضافة إلى كونه عضو مجلس
إدارة مؤسسة روابي.

السيد نمرعبد الواحد
ً
يشغل السيد نمر حاليا منصب رئيس القطاع العقاري في باديكو القابضة ،يملك السيد نمر خبرة عملية تزيد عن  17عاما في التطوير واالدارة املالية للشركات
بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص .ان عمل السيد نمر وكرئيس االدارة املالية لشركة بيتي لالستثمار العقاري ،الشركة املطورة ملدينة روابي في فلسطين
ملا يزيد عن  9سنوات مكنته من امتالك قدرات عالية في اإلشراف على العمليات املالية والتجارية اليومية وتحليل ومراقبة األداء وتقييم األهداف املالية قصيرة
وطويلة األجل.

سابقا النضمامه لشركة بيتي ،عمل السيد نمر على مدى سبع سنوات في تدقيق الحسابات حيث شغل منصب مسؤول تدقيق في شركة ارنست ويونغ العاملية،
حيث كان مدير التدقيق املسؤول عن عدد من مشاريع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملفوضية األوروبية ،وكذلك البنوك واملؤسسات املالية وشركات
االستثمار واملنظمات غير الحكومية.
إضافة الى ما ذكر ،هو عضو مجلس إدارة في عدد من مجالس الشركات الفلسطينية كالشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي وشركة فلسطين لالستثمار
العقاري ،وشركة بوابة اريحا ،مدينة اريحا الزراعية الصناعية وشركة فلسطين لإلنشاء وإدارة املناطق الصناعية ،اضافة الى عضويته في بعض من مؤسسات
املجتمع املدني مثل الغرفة التجارية الفلسطينية االمريكية.
السيد عبد الواحد حاصل على شهادة املاجستير في ادارة االعمال وعلى شهادة مدقق حسابات قانوني من الواليات املتحدة االمريكية ( .)CPAكما انه عضو في
الجمعية االمريكية للمحاسبين القانونيين .وخالل سيرته املهنية شارك في العديد من املؤتمرات الدولية واملحلية والبرامج التدريبية املتقدمة.

السيد علي فرعون
حاصل على درجة املاجستير في عام  1998في العلوم املالية واملصرفية من األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية في األردن ،ودرجة البكالوريوس في إدارة
البنوك من جامعة غازي في تركيا ،التحق للعمل بسلطة النقد الفلسطينية في العام  1999تولى خالل الفترة عدة مناصب إدارية في سلطة النقد كان آخرها مديرا
لدائرة انضباط السوق وقد ساهم في تعزيز وتطوير الصناعة املصرفية في فلسطين من خالل تطويره مجموعة من أنظمة االئتمان وكذلك عمل اعداد واطالق
االستراتيجية الوطنية للشمول املالي واستراتيجية تعزيز استخدام خدمات التقنيات املالية في فلسطين كما ترأس مجموعة من لجان العمل املحلية والخارجية
كممثل لسلطة النقد .

السيد زياد سميرخليل
ً
ً
ً
يشغل السيد زياد حاليا مستشارا خاصا باإلستثمار في األسواق املالية و مدير محافظ خاصة بكبار العمالء في اإلمارات العربية املتحدة و األردن.
ً
يملك السيد زياد خبرة تزيد عن 16عاما في مجال الوساطة املالية و أسواق املال املحلية و أسواق منطقة الخليج حيث عمل كوسيط مالي أول ملا يزيد عن عشر
سنوات مسؤول عن حسابات كبار الشخصيات و أصحاب الثروات.كما عمل ملدة ثالث سنوات كمسؤول عن تنفيذ صفقات املحافظ الخاصة ببنك أبوظبي
الوطني في أسواق اإلمارات.
السيد خليل حاصل على شهاد املستوى الثالث في االستثمار في األوراق املالية العاملية من معهد  CISIالبريطاني و حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال
من جامعة بيرزيت .و خالل مسيرته املهنية شارك في العديد من الندوات و املؤتمرات املتعلقة بأسواق املال و في مجال إدارة الثروات.

اإلدارة التنفيذية
السيد أحمد مالك
يشغل حاليا املدير العام للشركة ويتمتع بخبرة في مجال ادارة العمليات واالئتمان تزيد عن  15سنة تركزت في املجاالت االدارية والتشغيلية كما
ويتمتع بخبرة في مجال الرهن العقاري ،كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ،وهو يحمل درجة
البكالوريوس في املحاسبة من جامعة بيرزيت وهو عضو في جمعية املحاسبين االداريين ) (IMAوحاصل على شهادة محلل تقني (Technical
)Analysisمن مؤسسة ال ـ .ICA

السيد رامي عادل

ً
يعمل حاليا مدير مالي واداري للشركة ،يمتلك السيد رامي عادل خبرة مالية تزيد عن  14عاما تركزت في اإلدارة املالية ،إدارة االستثمار واإلدارة .حيث
عمل قبل تعينه في شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي كمدير مالي ،وشركة املشروبات الوطنية كوكاكوال-مراوي ،يحمل السيد رامي عادل شهادة
البكالوريوس في املحاسبة من جامعة النجاح.

السيد سامرمخلوف

ً
يشغل السيد سامر حاليا منصب مدير خدمات ما بعد البيع " مدير العمليات" في الشركة و حاصل على شهادة البكالوريس من جامعة بيرزيت في
مجال إدارة االعمال في العام  ، 2009يملك خبرة تزيد عن  12عاما في مجال املركبات حيث عمل سابقا لدى الشركة الفلسطينية للسيارات
"هيونداي" وشركة اوتوزون لتجارة املركبات وعمل لدى شركة اوريدو.

السيد سليم ثمينات
يشغل حاليا منصب مدير املبيعات والتسويق في الشركة ويتمتع بخبرة في مجال إدارة املبيعات والتسويق وخدمات الزبائن ملدة تزيد عن  12سنة،
حيث انه باالضافة على عمله الحالي فهو يمتلك خبرة تزيد عن  8سنوات في قطاع االتصاالت لدى شركة جوال وشركة اوريدو في مجال خدمات
الزبائن وعمليات املبيعات ،كما انه حاصل على درجة البكالوريوس في انظمة املعلومات االدارية من الجامعة العربية األمريكية في العام .2008

السيد عاصم سعادة
يشغل حاليا منصب منصب مدير االئتمان في الشركة حاصل على شهادة العلوم املالية واملصرفية من جامعة بيرزيت وحصل على العديد من
الدورات في مجال التحليل املالي واالئتماني،باإلضافة الى عمله في مجال التحليل االئتماني لدى شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ولدى البنك
العربي.

السيدة دانا سحويل

ً
تعمل حاليا مديرة الرقابة والتقييم في الشركة وحاصلة على شهادة بكلوريوس في املحاسبة والعلوم املالية واملصرفية من الجامعة االمريكية في
الشارقة في االمارات العربية املتحدة ،ولديها خبرة تزيد عن  14عاما في مجال املحاسبة والتدقيق والتحليل املالي حيث عملت سابقا في مركز دبي
للسلع املتعددة ( )DMCCوشركة التدقيق العاملية ارنست ويونغ كمحلل مالي ومن ثم مدقق خارجي رئيس ي للعديد من الشركات املدرجة وشركات
االستثمار واملشاريع املمولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .

الخطة املستقبلية للعام 2022
.1
.2

.3

ً
زيادة االنتشار الجغرافي عبر انشاء فروع ومكاتب جديدة في الشمال والجنوب وبدأت فعال خالل  2016بإنشاء أول فرع في املحافظات عن طريق افتتاح
فرع جنين وانشاء مكتبين في نابلس والخليل.
استحداث برامج تمويل جديدة تستهدف كافة القطاعات االنتاجية على سبيل املثال ال الحصر:


قطاع معاصر الزيتون



القطاع الزراعي



قطاع االنشاءات



املؤسسات الصغيرة واملتوسطة



الطاقة الشمسية



املعدات الطبية

االستمرار في السياسة الجديدة (والتي ابتدأ العمل بها في العام  )2016واملتمثلة بإبرام صفقات كبيرة مع موردي السيارات مما يتيح للشركة الحصول على
أسعار منافسة تمكن الشركة من تحقيق هدفين:


رفع هامش الربح.



عرض منتجات بأسعار منافسة.

تعمل الشركة بالتعاون مع مجلس ادارتها على إيجاد الخطط ولبرامج املتنوعة والي تتماش ى مع الوضع االقتصادي الراهن الذي من شأنه الحفاظ على نسبة النمو
باملبيعات السنوية وتغطية العجز الناجم عن هذه الجائحة فقامت الشركة بتقديم عروض تفضيلية تستند على تقديم فترة سماح ملدة أربعة شهور والتي كان
لها أثر إيجابي على تعزيز مكانة الشركة ين املوردين والزبائن.
قامت الشركة بالعمل على اعداد موقعها االلكتروني ،باإلضافة الى تفعيل صفحتها على الفيس بوك ،واعتماد حزم الرسائل النصية إليصال برامجها ألكبر حيث
سيتم اعتماد وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة رئيسية لإلعالن عن الحمالت الجديدة للشركة خالل  2022ملا حققته هذه الوسيلة من نجاحات خالل عام
الفترة املاضية.
كما تعمل الشركة على اعداد متطلبات جديدة ألنظمتها والتي تتماش ى مع التطورات الحالية محليا وعامليا وذلك باعتماد صيغة جديدة لبرنامجها يمتاز بسهولة
التواصل وفتح القنوات التسويقية وإعطاء الزبائن واملوردين القدرة على التواصل مع برامجنا بشكل مباشر.

عضوية مجلس اإلدارة
-

يتألف مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي املساهمة العامة املحدودة "با ليس" من سبعة أعضاء ،ويشترط أن يمتلك العضو ما ال
يقل عن  %1من أسهم الشركة طيلة فترة العضوية.

-

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت السري في الهيئة العامة.

دورمجلس اإلدارة
 االجتماعات الدورية التي يتم عقدها خالل السنة على أال تقل عن ستة اجتماعات ،وكلما اقتضت الحاجة ،حيث بلغت اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2020( )6اجتماعات.
-

عقد اجتماع الهيئة العامة العادية مرة واحدة في سنة  ،2021كما يمكن عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية عند الحاجة ،مع العلم بأن موعد اجتماع الهيئة
العامة العادي السنوي لعام  2021سيكون بتاريخ  ،2022/05/18ملناقشة البنود التالية:
.1

تقرير مجلس اإلدارة لعام .2021

.2

سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة املالية املنتهية في .2021/12/31

.3

مناقشة الحسابات الختامية وامليزانية السنوية املدققة لعام  2021واملصادقة عليها.

.4

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة املنتهية في .2021/12/31

.5

انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام .2022

.6

أية أمور أخرى على أن تكون من اختصاص الهيئة العامة العادية.

القضايا واإلجراءات القانونية
ال يوجد أي قضايا مقامة ضد الشركة "بال ليس".

القوائم املالية
2021

