طلب التقدم لجائزة مصدرفلسطين للعام  2018لفئة ال َ
ص ِدرالواعد/الطموح
(الشركات الصدرة لرحلة مبكرة والتي أظهرت نجاح والتزام في سوق واحدة أو أكثر
خالل األعوام  2017و )2018
تهدف هذه الفعالية بشكل اساس ي الى املساهمة في خلق 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.

( مرفق أدناه معاييرالتقييم الخاصة بهذه الفئات)
اسم الشركة .................................................................................................... :
العنوان  -املحافظة والوقع ................................................................................ :
الهاتف  ............................................... :الفاكس ................................................
الوقع اإللكتروني ............................................................................................. :
الديرالعام  /السؤول الباشر........................................................................... :
1

البريد اإللكتروني ............................................................................................... :
رقم املحمول ........................................................................... :
سنة تأسيس الشركة ............................. :
متى بدأت الشركة نشاطها التصديري فعليا  -الرجاء تحديد السنة ............................... :
اسم الوظف/ة :

تاريخ التقدم بالطلب:

الرجاء تزويدنا بالعلومات التالية
عدد الوظفين والعاملين الدائمين :2018

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك )
الرجاء تحديد األسواق التي تم التصديراليها خالل األعوام  2018 ، 2017في الجدول رقم ( )1أدناه.

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك من خالل نسخة عن شهادة النشأ أو اليورو  1أو الكشوفات الدورية
العتمدة من الجهات الرسمية  -يمكن تكرارالسوق في كل سنة إن وجد).
جدول رقم ()1
2018

2017

2

الرجاء تحديد قيمة الصادرات لألعوام  2018 ، 2017بالدوالراألمريكي في الجدول رقم ( )3التالي

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك من خالل كتاب مصدق من مدقق خارجي أو تقرير الالي )
جدول رقم ()2
2018

2017

الرجاء تحديد العارض الترويجية و/أو لقاءات األعمال  B2Bالتي شاركت فيها خالل األعوام 2018 ، 2017 ،في الجدول
رقم ( )4التالي.

( الرجاء ارفاق ما يدعم ذلك من صوروإن أمكن تقاريرأيضا )
جدول رقم ()3
العارض
العرض

لقاءات األعمال
لقاء األعمال

الدولة

3

الدولة

من وجهة نظركم لاذا يجب ان تحصل شركتكم على جائزة مصدرالعام  2018لهذه الفئة ؟
أقر أنا الوقع أدناه ممثال عن هذه الشركة بأن كافة العلومات التي أدليت بها آنفا صحيحة ودقيقة.
التوقيع والختم :
السمى الوظيفي :
التاريخ :

مالحظة  :الوعد النهائي إلستقبال الطلبات هو العاشر من نوفمبر لهذا العام (  ، )2019-11-10كما نرجو ارسال كافة
الطلبات والوثائق الداعمة الطلوبة 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

معاييرالتقييم
صدر فلسطين للعام  - 2018فئة ال َ
َ
ص ِدر
جائزة م ِ
والواعد/الطموح) الشركات الصدرة لرحلة مبكرة والتي أظهرت نجاح والتزام في سوق واحدة أو أكثر في العامين الاضيين(

نسبة التوسع باألسواق  -عدد األسواق خالل األعوام 2018,2017
نسبة النمو في الصادرات خالل األعوام 2018,2017
عدد النشاطات الترويجية خالل األعوام 2018,2017
عدد املوظفين والعاملين للعام2018
توفر موقع الكتروني فاعل

4

