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 مقدمة:

 4بين  في الفترة ما 2019–كسبوتك إ -لوجينوشركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" أسبوع فلسطين التك اتحادينظم 

 .2019 نوفمبر 5 –نوفمبر

، والذي " The Raise of FinTechتحت شعار"  عشر سادسفعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي أكسبوتك في عامه ال
لتي واالفعاليات  مجموعة من، وحيث يشمل هذا األسبوع الضفة الغربيةيشمل مجموعة من النشاطات السنوية والتي تعقد في 

 كالتالي: ل االسبوع األول من شهر نوفمبرمن المتوقع ان تكون خال

 من  :  يهدف الى االعالن عن الحدث بكافة تفاصيله ويشمل المؤتمر الصحفي، والتغطية الصحفيةالمؤتمر الصحفي
 خالل بيان يصدر في الصحف المحلية واإلقليمية والقنوات اإلعالمية وعبر اإلنترنت.

  مؤتمرFinTech  : واالبتكارات التقنياتب ع جلسات رئيسية تغطي محاور خاصةيشمل أربمؤتمر ليوم واحد ،
د تقديم دية عنالتي تسعى لمنافسة األساليب المالية التقلي القوانين والتعليمات الناظمة، اليات التطوير واليات العمل

ديم تجاه تقتسعى فلسطين لمواكبة هذا التطور ووضع كافة ما يلزم ا ؛الخدمات المالية. وحيث تعتبر صناعة ناشئة
ل "، يشميتم افتتاح فعاليات المؤتمر برعاية رئيسية من فخامة الرئيس " ابو مازن  الخدمات المالية بصورة متطورة.

 احدث الشركات والخدمات العاملة بهذا جلسات رئيسية باالضافة الى منصات سريعة تسلط الضوء على 4المؤتمر 
 .هذا المجال الميين ومحليين من اكبر الشركات العاملة في، تستضيف الجلسات خبراء ورجال اعمال عالقطاع

 :شتية"امحمد " يتم تنظيم هذا الجزء برعاية من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور عشاء اكسبوتك "التشبيك" والعالقات ،
انين القو والتوجهات الحكومية اتجاه تسهيل اإلجراءات وسن  يركز هذا الحدث على السياسات واالجراءات والقوانين

 العمال.افرصة لاللتقاء بمعظم الوزراء وصناع القرار ورجال هذا اللقاء ويشكل  والتعليمات الناظمة لهذا القطاع، 
 

 : لماذا التكنولوجيا المالية 
سحابية وسبة البفضل الحوسبة المتنقلة والح ،تكنولوجياالخالل السنوات القليلة الماضية ، كانت صناعة الخدمات المالية تقودها 

بر ارية عيشعرون بمزيد من الراحة في إدارة أموالهم وأعمالهم التجيعتمد العمالء على استخدام التكنولوجيا المالية و  حيث
  .اإلنترنت

ل هي المستفيدة التي ستحقق مكاسب هائلة من خال Fintech في الوقت الحاضر، تعتبر البنوك والخدمات المالية وشركات
 .لوك أعمالها والخدمات التي تقدمها، مما يجعلها مربحة للغاية على مر السنينإظهار االبتكار في س

. والسرعةيعمل المبتكرون في هذا القطاع باستمرار بجد ويحاولون تحقيق نماذج أعمال جديدة توفر خدمات مالية تتسم بالكفاءة 
وظهر  .األشخاص في النظام المالي الرسمي تعمل هذه النماذج على فتح منتجات وخدمات جديدة تماًما وتضمين المزيد من

مؤخرا اهتمام كافة الجهات من رأس الهرم مثل الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع لما له من اهمية 



 
 

 
 

                   

موعة من سلطة النقد بإطالق خطة الشمول المالي بهذا اإلطار، كما وظهرت مج تاقتصادية في المرحلة القادمة، وقد قام
الماضية ساهم بتسليط الضوء على  عاماً  الشركات الناشئة التي تعمل بهذ القطاع، وحيث ان اكسبوتك على مدار الخمسة عشر

نمو وتنمية القطاع والتركيز على كافة الفرص والتوجهات المحلية والدولية التي تقدم حلواًل تكنولوجية جديدة وتساهم بتنمية 
 القطاع.

ليط أصبح هناك حاجة ملحة الى تس بسرعة ، يتغير القطاع المالي في جميع أنحاء العالم FinTech الجيا مع نمو تكنولو و 
 الضوء على هذا الموضوع وما نحتاجه من تكنولوجيا وأنظمة وتشريعات تسهل االبتكارات واالبداع بهذا المجال.

 2019 التكنولوجي إكسبوتك فلسطين أسبوع – اإلعالميةالحملة  الموضوع:

ضمن  ةاللكترونياالحملة االعالنية عرض مالي وفني الدارة الشركات المختصة وذات العالقة والخبرة لتقديم ، ندعو وعليه

 :ةالشروط التالي

 الشروط العامــة اوال:

ة، ضريبي ) شهادة التسجيل، فواتير مسجلة لدى الجهات الرسمية في فلسطين رضأن تكون الشركة المتقدمة للع -1
 (.خصم مصدر

 . 
 .ةأن يكون لديها خبرة في الحمالت اإلعالنية اإلعالمية واإللكترونية وأعمال اإلستوديوهات الفني -2
 د لذلك.ت المحدوضمن الشروط والوق رضالعأن يكون لدى الشركة الخبرة الفنية والموارد البشرية الكافية لتنفيذ  -3
لحمددالت امشدداريا التددي تددم تنفيددذها سددابقا فددي مجددال ونبددذة عددن بعددض الوفريددا العمددل تقددديم السدديرة الذاتيددة للم سسددة  -4

 واإللكترونية. (Social Media)راديو،تلفزيون، أخبار، اإلعالمية
 .رضا على الشركة التي يرسو عليها العتقتكاليف االعالن  -5
 .مختوم على حدةيرجي فصل المقترح المالي عن المقترح الفني ليكون كل مقترح  -6
من  ودون اعتراضبصورة مشرفة  الحدثلضمان خروج و حسب مجريات االحداث رضتجزئة العيحا لبيتا  -7

 .ءالمتقدمين العطا
 

 الشروط الخاصـــة ثانياً:

 .واي تكاليف أخرى. الضرائب ةشامليجب تقديم األسعار بالدوالر االمريكي  -1
 .ةالرجاء تزويد األسعار لكل بند على حد -2
 .رضتم تقديمه في العالدفا يتم حسب اإلنجاز الفعلي وليس حسب ما  -3
 الدفا يتم بعد انتهاء الحدث وتسليم الفواتير الرسمية. -4
 .لعرض السعريجب اإللتزام بالتاريخ المحدد  -5
مل اية ون تحدكامال  رضاو الغاء الع رضمن حا المنظمين اإللغاء أو التعديل في أي من البنود المذكورة في الع -6

 كان ودون ابداء االسباب.مس ولية قانونية او مالية وألي سبب أو ظرف 
 )تقديم بنود خدمات أخرى وحسب ما ترتئيه مناسبا   اقتراحيمكن للشركات المتقدمة  -7

  أدناه. وعدم اإلقتصار على البنود المذكورة التقديم يكون من خالل مقترح منفصل عن المقترح الرئيسي(  
 

كلفة حسب من الت عليها، يحا للمنظمين الخصم فاقاالتفي حال عدم مطابقة مواصفات المواد الدعائية لتلك التي تم  -8
 ر الذي لحال الضرتقديرها لحجم الضرر ومقاضاة الشركة المنفذة وتحميلها كافة المس ولية المالية والقانونية وبد

 وسيلحا بالمنظمين جراء ذلك.



 
 

 
 

                   

 .اللجنة غير ملزمة بقبول أقل األسعار -9
- 2019\9\25العمل من  ءم ان الموعد المقترح لبدما العل الرجاء تقديم خطة عمل تفصيلية مقترحة -10

10\11\2019 . 
 

 مالحظة: فعاليات الحدث موضحة في الصفحة األولى من العرض.
 
  maria@pita.ps ايميل   عبر – صباحا   10 الساعه  2019\9\17هو لتقديم عرض السعر آخر موعد 

 مرفقات:

 ح التفصيلي للبنود المطلوبة.مرفا الشر

 (:صفحتين)مكون من  العرضجدول تفصيلي مقترح لبنود 

 الحملة اإلعالنية من خالل الوسائل اإلعالمية

 السعر االجمالي  السعر المدة والتلفزيوناعالنات الراديو  الرقم

 السعر اإلجمالي السعر المدة تقارير االخباريةر والالتصوي الرقم

 
 
 
 
 
1 

تقرير صحفي مختص بالم تمر الصحفي  كتابة -
لإلعالن عن إنطالق األسبوع 

 التكنولوجي .
 كتابة تقارير تغطي عشاء إكسبوتك. -
 كتابة تقارير تغطي فعاليات الم تمر -

) خالل فعاليات الم تمر كاملة التي 
 هي عبارة عن عدة جلسات(

 
 كتابة التقرير النهائي عن الحدث بشكل عام. -

 
جب اصدارها باللغة العربية للعلم: التقارير  ي

 واإلنجليزية.

 
 
 
 
 

حسب 
برنامج 
 فعاليات 
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 :تصوير الفيديو ويشمل ما يلي
 تصوير فعاليات الحدث. -
 Live Videoتغطية فعاليات الحدث  -

Streaming  
 تصوير فوتوغرافي لفعاليات الحدث. -
لمدة دقيقتين  15اعداد تسجيل فيديو عدد  -

 لجهات المشاركة.ترويجي للشركات وا
 ترويجي للحدث 2عدد  اعداد تسجيل فيديو -

 .  واحد باللغة اإلنجليزية وثاني باللغة العربية
يسلم ما   الحدث  عمل فيديو لتوثيا فعاليات -

 التقرير النهائي .
تقدسم تقرير مصور عن التغطة الصحفية  -

واإلعالمية التي تمت تغطيتها على مدار 
 الحدث.

 
 
 
 
 

حسب برنامج 
 فعاليات ال

  

3 
 ما قنوات محلية ودولية للتغطية التنسيا  -

لحضور وتغطية فعاليات اإلعالمية 
   

mailto:%20maria@pita.ps
mailto:%20maria@pita.ps


 
 

 
 

                   

قنوات  2قنوات محلية ،  4)الحدث 
 (إقليمية وعالمية

ما شبكات إخبارية محلية ودولية التنسيا ا -
لحضور وتغطية اإلعالمية  للتغطية

األقل ما خمس  )علىفعاليات الحدث 
 شبكات(

 ضح أدناهما موة وتصور عن كيفية إدارة الحملة اإلعالنية اإللكترونية مع وضع سعر لكل بند كيرجي وضع خط

 السعر االجمالي  السعر المدة الحملة االعالنية االلكترونية  الرقم

1 

 االجتماعيالمحتوى اإلعالم  إلدارةوضا خطة  -
والترويج عبر قنوات التواصل االجتماعي 

 الخاصة باكسبوتك 
لمحتوى عبر مواقا التواصل االجتماعي إدارة ا -

بشكل فوري وسريا من خالل وسم "هاشتاج" 
معين وحث الناس على مشاركة الصور والفيديو 

عليه ونشر جميا المخرجات  غريداتتوال
 التالية:االعالمية عبره باستخدام المواقا 

(Facebook, YouTube, LinkedIn, 
Snap Chat, Instagram)  

التسويقية المدفوعة عبر شبكات ادارة الحمالت  -
  Googleو التواصل االجتماعي 

التسويا من خالل الم ثرين على وسائل  -
، بشرط ان يتم من خالل التواصل االجتماعي

ر اإلتفاق المسبا وأخذ موافقه اإلتحاد على اختيا
 الم ثر 

 بالتسويا االلكترونياعداد التصاميم الخاصة  -
  حسب الحاجة

  ضيح مبلغ إدارة الحملة تومالحظة: الرجاء
عة اإلعالمية اإللكترونية ومبلغ  الدعايات المدفو

 المقترح .

 
 
 
 
 
 
 
 
 يوم 30

 
 

 
م ثرين  10

 على االقل 

  

    المجموع  

 مالحاظات:
 .اللجنة مستعدة لدراسة اي اقتراحات اخرى  -

الفئة  مع األخذ بعين االعتبار أن الرجاء توضيح كيفية تنفيذ الحملة بما يتناسب مع الفئة المستهدفة لهذا الحدث -
ومية، الشركات، رجال األعمال، المؤسسات والوزارات الحكومية، المؤسسات الغير حكالمستهدفة من الحملة هي 

 .المؤسسات األكاديمية

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام


