جائزة مصدر فلسطين للعام 2016
تهدف جائزة مصدر العام  2016الى املساهمة في خلق ثقافة التصدير في فلسطين وتسليط الضوء على انجازات الشركات املصدرة
الفلسطينية إضافة الى تشجيع الصادرات كقوة رئيسية في التنمية االقتصادية املستدامة الفلسطينية ،االمر الذي يقود الى تعزيز
الصورة اإليجابية للمنتجات الفلسطينية ويساهم في التنمية االقتصادية الفلسطينية.

سيتم منح جائزة أفضل مصدر فلسطيني وفق الفئات التالية:
الفئة رقم 1جائزة مصدر فلسطين للعام  (2016تمنح هذه الجائزة ألفضل شركة مصدرة من على مستوى كافة
الفئات)
الفئة رقم  ) 2جائزة مصدر العام  2016من القطاع الصناعي) األداء املتميز للشركات املصدرة من القطاع الصناعي(
الفئة رقم  ) 3جائزة مصدر العام  2016من القطاع الزراعي) األداء املتميز للشركات املصدرة من القطاع الزراعي(
الفئة رقم  ) 4جائزة مصدر العام  2016من قطاع الخدمات) األداء املتميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي
تزود هذه الخدمات للخارج(
الفئة رقم  ) 5جائزة مصدر العام  2016من سيدات األعمال) األداء املتميز للشركات اململوكة من قبل نساء سواء في
القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدماتي(
الفئة رقم  ) 6جائزة مصدر العام  2016من القطاع السياحي) األداء املتميز للشركات العاملة في القطاع الساحي من
وكالء الساحةوالسفر للساحة الوافدة وكذلك للشركات العاملة في الصناعات السياحية الحرفية(
الفئة رقم  ) 7جائزة املصدر الصغير والواعد/الطموح) الشركات املصدرة ملرحلة مبكرة والتي أظهرت نجاح والتزام في
سوق واحدة أو أكثر خالل األعوام  2014و .2015

معايير اختيار الفائزين بجائزة مصدر فلسطين للعام 2016
الفئة رقم ( : )1جائزة مصدر فلسطين للعام 2016
وتخضع للمعايير التالية:
 عدد األسواق التي تم التصدير اليها خالل االعوام .2013, 2014, 2015 , 2016
 %40 نسبة التصدير من حجم املبيعات اإلجمالي ( معدل الصادرات خالل آخر ثالث سنوات سابقة ).
 نسبة النمو في الصادرات للثالثة سنوات األخيرة.
 عدد املنتجات التي تم تصديرها خالل الثالث سنوات السابقة.
 عدد األنشطة (ملعارض الترويجية ولقاءات األعمال  B2Bالتي شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخيرة.

 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى العالمي سابقا.
 حيازة الشركة على شهادات جودة عاملية.
 عدد املوظفين والعاملين للعام .2016
 عدد املوظفين والعاملين اإلناث الحاليين للعام .2016
 املبادرات االجتماعية.

الفئة رقم ( )2جائزة مصدر العام  2016من فئة املصدر الصناعي
وتخضع للمعايير التالية:
 عدد األسواق التي تم التصدير اليها خالل االعوام .2013, 2014, 2015 , 2016
 %25 نسبة التصدير من حجم املبيعات اإلجمالي ( معدل الصادرات خالل آخر ثالث سنوات سابقة ).
 نسبة النمو في الصادرات للثالثة سنوات األخيرة.
 عدد املنتجات التي تم تصديرها خالل الثالث سنوات السابقة( تصدير منتجين إثنين بشكل متواصل على األقل).
 هل لدى الشركة خطة عمل  /استراتيجية تسويق للثالثة سنوات القادمة.
 عدد األنشطة (ملعارض الترويجية ولقاءات األعمال  B2Bالتي شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخيرة.
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى العالمي سابقا.
 حيازة الشركة على شهادات جودة عاملية.
 حيازة الشركة على شهادات جودة وطنية.
 عدد املوظفين والعاملين للعام .2016
 عدد املوظفين والعاملين اإلناث الحاليين للعام .2016
 املبادرات االجتماعية.
 توفر موقع الكتروني.

جائزة مصدر العام  2016من فئة املصدر من القطاع الزراعي .2013, 2014, 2015 , 2016
وتخضع للمعايير التالية:
 عدد األسواق التي تم التصدير اليها خالل االعوام .2013, 2014, 2015 , 2016
 %25 نسبة التصدير من حجم املبيعات اإلجمالي ( معدل الصادرات خالل آخر ثالث سنوات سابقة ).
 نسبة النمو في الصادرات للثالثة سنوات األخيرة.
 عدد املنتجات التي تم تصديرها خالل الثالث سنوات السابقة)تصدير متواصل لثالث منتجات على
 األقل(.
 هل لدى الشركة خطة عمل  /استراتيجية تسويق للثالثة سنوات القادمة.

 عدد األنشطة (ملعارض الترويجية ولقاءات األعمال  B2Bالتي شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخيرة بما يشمل .2016
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى العالمي سابقا.
 حيازة الشركة على شهادات جودة عاملية.
 حيازة الشركة على شهادات جودة وطنية.
 عدد املوظفين والعاملين للعام .2016
 عدد املوظفين والعاملين اإلناث الحاليين للعام .2016
 املبادرات االجتماعية.
 توفر موقع الكتروني.

جائزة مصدر العام  2016من فئة املصدر من قطاع تكنلوجيا املعلومات
وتخضع للمعايير التالية:
 عدد األسواق التي تم التصدير اليها خالل االعوام .2013, 2014, 2015 , 2016
 %25 نسبة التصدير من حجم املبيعات اإلجمالي ( معدل الصادرات خالل آخر ثالث سنوات سابقة ).
 نسبة النمو في الصادرات للثالثة سنوات األخيرة.
 عدد املنتجات التي تم تصديرها خالل الثالث سنوات السابقة.
 هل لدى الشركة خطة عمل  /استراتيجية تسويق للثالثة سنوات القادمة.
 عدد األنشطة (ملعارض الترويجية ولقاءات األعمال  B2Bالتي شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخيرة بما يشمل
.2016
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى العالمي سابقا.
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى العالمي سابقا.
 عدد املوظفين والعاملين للعام .2016
 عدد املوظفين والعاملين اإلناث الحاليين للعام .2016
 املبادرات االجتماعية.
 توفر موقع الكتروني.

جائزة مصدر فلسطين للعام  2016من فئة املصدر من سيدات األعمال
وتخضع للمعايير التالية:
 عدد األسواق التي تم التصدير اليها خالل االعوام( 2013, 2014, 2015 , 2016سوقين على األقل خالل الثالث
سنوات األخيرة( .
 %15 نسبة التصدير من حجم املبيعات اإلجمالي ( معدل الصادرات خالل آخر ثالث سنوات سابقة )

 نسبة النمو في الصادرات للثالثة سنوات األخيرة.
 عدد املنتجات التي تم تصديرها خالل الثالث سنوات السابقة) تصدير متواصل لثالث منتجات على األقل(
 مدى املشاركة في املعارض الترويجية و/أو لقاءات األعمال) عدد املعارض الترويجية ولقاءات األعمال التي
شاركت فيها الشركة خالل الثالث سنوات السابقة(.
 حيازة الشركة على شهادات جودة عاملية.
 حيازة الشركة على شهادات جودة وطنية.
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى العالمي سابقا.
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى املحلي سابقا.
 عدد املوظفين والعاملين للعام .2016
 عدد املوظفين والعاملين اإلناث الحاليين للعام .2016
 املسؤولية االجتماعية) املبادرات االجتماعية للشركة(.
 توفر موقع الكتروني.

جائزة مصدر فلسطين للعام  2016من فئة املصدر من القطاع السياحي
لألداء املتميز للشركات العاملة في القطاع السياحي  ،سيتم اختيارها بناء على املعايير التالية:
 عدد السياح الوافدين الى فلسطين من قبل الشركة خالل األعوام.2013, 2014, 2015 , 2016
 عدد الدول التي تم استهدافها لجلب الوفود السياحية الى فلسطين خالل األعوام. 2013, 2014, 2015 , 2016
 نسبة النمو في السياحة الوافدة من خالل هذه الشركة من كل دولة للفترة. 2014, 2015 , 2016
 عدد ليالي املبيت للسياح الوافدين من خالل الشركة خالل األعوام.2013, 2014, 2015 , 2016

جائزة املصدر الصغير والواعد/الطموح) الشركات املصدرة ملرحلة مبكرة والتي أظهرت نجاح والتزام في سوق واحدة أو
أكثر في العامين املاضيين(
مالحظة :في هذه الفئة املجال مفتوح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من جميع القطاعات بما يشمل املصدر الجديد للمرة األولى على ان
يكون مض ى على ممارسته لألعمال سنة فأكثر.

وتخضع للمعايير التالية:
 عدد األسواق التي تم التصدير اليها خالل العام  ) 2016على الشركة إثبات تصديرها لسوق واحد أو أكثر(
 %10 قيمة الصادرات لألعوام  2016 ، 2015من إجمالي املبيعات .
 نسبة النمو في الصادرات خالل األعوام .2016 ، 2015

 عدد املنتجات التي تم تصديرها خالل األعوام .2016 ، 2015
 مدى املشاركة في املعارض الترويجية و/أو لقاءات األعمال) عدد املعارض الترويجية ولقاءات األعمال التي
شاركت فيها الشركة خالل األعوام .) 2016 ، 2015
 حيازة الشركة على شهادات جودة عاملية.
 . حيازة الشركة على شهادات جودة وطنية.
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى العالمي سابقا.
 حيازة الشركة على تميز أو تكريم على املستوى املحلي سابقا.
 عدد املوظفين والعاملين للعام .2016
 عدد املوظفين والعاملين اإلناث الحاليين للعام .2016
 املسؤولية االجتماعية) املبادرات االجتماعية للشركة(.
 توفر موقع الكتروني.

إنتهى

