ُ
طلب التقدم لجائزة ُم َ
صدرفلسطين للعام  2018لفئة املصدر من القطاع الصناعي
)األداء املتميز للشركات املُ َ
ص ِدرة من القطاع الصناعي(
تهدف هذه الفعالية بشكل اساس ي الى املساهمة في تعزيز ثقافة التصدير في فلسطين وتسليط الضوء على انجازات الشركات
املصدرة الفلسطينية ،اضافة الى تشجيع الصادرات كقوة رئيسية في التنمية االقتصادية املستدامة الفلسطينية ،االمر الذي
يقود الى تعزيز الصورة اإليجابية للمنتجات الفلسطينية ويساهم في التنمية االقتصادية الفلسطينية ،مع العلم أن البيانات
التي يتم استيفاؤها من خالل هذه االستمارة ستستخدم ألغراض التقييم لتحديد الفائزين بجائزة مصدر فلسطين للعام 2018
من الفئات املحددة.
صدرفلسطين األول – ُم َ
مالحظة  :ستمنح الجائزة للفائزين ضمن كل فئة علما بان ُم َ
صدرالعام  2018سيتم إختياره من
الفائزين من كافة الفئات.

اسم الشركة .................................................................................................... :
العنوان  -املحافظة واملوقع ................................................................................ :
الهاتف  ............................................... :الفاكس ................................................
املوقع اإللكتروني ............................................................................................. :
املديرالعام  /املسؤول املباشر........................................................................... :
البريد اإللكتروني ............................................................................................... :
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رقم املحمول ........................................................................... :
سنة تأسيس الشركة ............................. :
متى بدأت الشركة نشاطها التصديري فعليا  -الرجاء تحديد السنة ............................... :
اسم املوظف/ة :

تاريخ التقدم بالطلب:

الرجاء تزويدنا باملعلومات التالية
إجمالي عدد العاملين الدائمين ( بما يشمل الوظائف اإلدارية) :2018
عدد العامالت الدائمات من إجمالي العاملين: 2018-

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك )
حيازة الشركة على تميزأو تكريم على املستوى العاملي

نعم

ال

سابقا (إذا كانت اإلجابة بنعم  -الرجاء ذكرها وإرفاق
نسخة منها)
.1
.2

نعم

حيازة الشركة على شهادات جودة عاملية

ال

(إذا كانت اإلجابة بنعم  -الرجاء ذكرها وإرفاق نسخة
منها)
1.
2.
3.

نعم

حيازة الشركة على شهادات جودة وطنية

2

ال

(إذا كانت اإلجابة بنعم  -الرجاء ذكرها وإرفاق نسخة
منها)
1.
.2

الرجاء تحديد األسواق التي تم التصديراليها خالل األعوام  2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015في الجدول رقم ( )1أدناه.

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك من خالل نسخة عن شهادة املنشأ  /اليورو  / 1فاتورة املقاصة حسب
السوق أوالكشوفات الدورية املعتمدة من الجهات الرسمية  -يمكن تكرارالسوق في كل سنة إن وجد)
جدول رقم ()1
2015

2017

2016

2018

الرجاء تحديد قيمة املبيعات السنوية للثالث سنوات الثالث السابقة  2018 ، 2017 ، 2016بالدوالراألمريكي في
الجدول رقم ( )2التالي.

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك من خالل كتاب مصدق من مدقق خارجي أو تقرير املالي )

3

جدول رقم ()2
2016

2017

2018

الرجاء تحديد قيمة الصادرات السنوية للثالث سنوات السابقة  2018 ، 2017 ، 2016بالدوالراألمريكي في الجدول
رقم ( )3التالي.

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك من خالل كتاب مصدق من مدقق خارجي أو تزويد التقرير املالي )
جدول رقم ()3
2016

2017

2018

الرجاء تحديد ( تسمية ) املنتجات التي تم تصديرها خالل الثالث سنوات السابقة  2018 ، 2017 ، 2016ويفضل
حسب تصنيف  HS Code- 6 Digitsوتزويدنا به في الجدول رقم ( )4التالي ويمكن إلحاق قائمة إضافية إن إقتض ى
األمر.

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك )
جدول رقم ()4
2016

2017

4

2018

منتج ( .......... HS Code )1منتج ( .......... HS Code )2منتج ( .......... HS Code )3منتج (......... HS Code )4
منتج ( .......... HS Code )5منتج ( .......... HS Code )6منتج ( .......... HS Code )7منتج (.......... HS Code )8
منتج ( .......... HS Code )9منتج ( .......... HS Code )10منتج ( .......... HS Code )11منتج (........ HS Code )12
الرجاء تحديد املعارض الترويجية و/أو لقاءات األعمال  B2Bالتي شاركت فيها خالل الثالث سنوات السابقة ، 2016
 2018 ، 2017في الجدول رقم ( )5التالي.

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك من صور ورسائل مشاركة وكذلك تقارير إن أمكن أيضا )
جدول رقم ()5
املعارض
املعرض

لقاءات األعمال
لقاء األعمال

الدولة

5

الدولة

املبادرات االجتماعية  :الرجاء توضيح مدى مساهمة الشركة في النشاطات واملبادرات االجتماعية وإرفاق ما يثبت
ذلك مع توضيح املجاالت وطبيعة املبادرات مع ش يء من التفصيل.
أقر أنا املوقع أدناه ممثال عن هذه الشركة بأن كافة املعلومات التي أدليت بها آنفا صحيحة ودقيقة.
التوقيع وختم الشركة :
املسمى الوظيفي :
التاريخ :

مالحظة  :املوعد النهائي إلستقبال الطلبات هو العاشر من نوفمبر لهذا العام (  ، )2019-11-10كما نرجو ارسال كافة
الطلبات والوثائق الداعمة املطلوبة على البريد اإللكتروني التالي  sshaheen@paltrade.orgواإلتصال بالسيد شادي
شاهين مدير دائرة السياسات  -منسق الجائزة على جوال رقم .0598919782 :

مالحظة  :يحق للجنة التحكيم البت في الوثائق التي تدعم اإلجابات أعاله فيما إذا كانت كافية أم ل

قائمة معاييرالتقييم
لفئة املُصدر من القطاع الصناعي) األداء املتميز للشركات املُ َ
ص ِدرة من القطاع الصناعي(
عدد األسواق التي تم التصدير اليها خالل األربعة أعوام السابقة 2018 ، 2017 ، 2016 ، 2015
نسبة التصدير من حجم املبيعات اإلجمالي ( معدل الصادرات للثالث سنوات سابقة )  2018 ، 2017 ، 2016بالدوالر
األمريكي
نسبة النمو في الصادرات للثالثة سنوات السابقة 2018 ، 2017 ، 2016
عدد املنتجات التي تم تصديرها خالل الثالث سنوات السابقة  ( 2018 ، 2017 ، 2016تصدير منتجين إثنين بشكل
متواصل على األقل)
عدد األنشطة (ملعارض الترويجية ولقاءات األعمال  B2Bالتي شاركت فيها خالل الثالث سنوات السابقة ، 2017 ، 2016
2018
حيازة الشركة على شهادات جودة عاملية
حيازة الشركة على شهادات جودة وطنية
إجمالي العاملين الدائمين
نسبة اإلناث من إجمالي العاملين الدائمين
املبادرات االجتماعية
توفر موقع الكتروني متعدد اللغات
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