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مقدمة:
ينظم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" أسبوع فلسطين التكنولوجي -إكسبوتك – 2019في الفترة ما بين 4
نوفمبر–  5نوفمبر .2019
فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي أكسبوتك في عامه السادس عشر تحت شعار"  ، "The Raise of FinTechوالذي
يشمل مجموعة من النشاطات السنوية والتي تعقد في الضفة الغربية ،وحيث يشمل هذا األسبوع مجموعة من الفعاليات والتي
من المتوقع ان تكون خالل االسبوع األول من شهر نوفمبر كالتالي:
 المؤتمر الصحفي :يهدف الى االعالن عن الحدث بكافة تفاصيله ويشمل المؤتمر الصحفي ،والتغطية الصحفية من
خالل بيان يصدر في الصحف المحلية واإلقليمية والقنوات اإلعالمية وعبر اإلنترنت.
 مؤتمر  : FinTechمؤتمر ليوم واحد يشمل أربع جلسات رئيسية تغطي محاور خاصة بالتقنيات واالبتكارات،
القوانين والتعليمات الناظمة ،اليات التطوير واليات العمل التي تسعى لمنافسة األساليب المالية التقليدية عند تقديم
الخدمات المالية .وحيث تعتبر صناعة ناشئة؛ تسعى فلسطين لمواكبة هذا التطور ووضع كافة ما يلزم اتجاه تقديم
الخدمات المالية بصورة متطورة .يتم افتتاح فعاليات المؤتمر برعاية رئيسية من فخامة الرئيس " ابو مازن" ،يشمل
المؤتمر  4جلسات رئيسية باالضافة الى منصات سريعة تسلط الضوء على احدث الشركات والخدمات العاملة بهذا
القطاع ،تستضيف الجلسات خبراء ورجال اعمال عالميين ومحليين من اكبر الشركات العاملة في هذا المجال.
 عشاء اكسبوتك "التشبيك" والعالقات :يتم تنظيم هذا الجزء برعاية من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور" محمد اشتية"،
يركز هذا الحدث على السياسات واالجراءات والقوانين والتوجهات الحكومية اتجاه تسهيل اإلجراءات وسن القوانين
والتعليمات الناظمة لهذا القطاع ،ويشكل هذا اللقاء فرصة لاللتقاء بمعظم الوزراء وصناع القرار ورجال االعمال.
لماذا التكنولوجيا المالية :
خالل السنوات القليلة الماضية  ،كانت صناعة الخدمات المالية تقودها التكنولوجيا ،بفضل الحوسبة المتنقلة والحوسبة السحابية
حيث يعتمد العمالء على استخدام التكنولوجيا المالية ويشعرون بمزيد من الراحة في إدارة أموالهم وأعمالهم التجارية عبر
اإلنترنت.
في الوقت الحاضر ،تعتبر البنوك والخدمات المالية وشركات  Fintechهي المستفيدة التي ستحقق مكاسب هائلة من خالل
إظهار االبتكار في سلوك أعمالها والخدمات التي تقدمها ،مما يجعلها مربحة للغاية على مر السنين.
يعمل المبتكرون في هذا القطاع باستمرار بجد ويحاولون تحقيق نماذج أعمال جديدة توفر خدمات مالية تتسم بالكفاءة والسرعة.
تماما وتضمين المزيد من األشخاص في النظام المالي الرسمي .وظهر
تعمل هذه النماذج على فتح منتجات وخدمات جديدة ً
مؤخ ار اهتمام كافة الجهات من رأس الهرم مثل الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد اهتماماً كبي اًر بهذا الموضوع لما له من اهمية
اقتصادية في المرحلة القادمة ،وقد قامت سلطة النقد بإطالق خطة الشمول المالي بهذا اإلطار ،كما وظهرت مجموعة من

الشركات الناشئة التي تعمل بهذ القطاع ،وحيث ان اكسبوتك على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية ساهمت بتسليط الضوء
على نمو وتنمية القطاع والتركيز على كافة الفرص والتوجهات المحلية والدولية التي تقدم حلوالً تكنولوجية جديدة وتساهم بتنمية
القطاع.
ومع نمو تكنولوجيا ال  FinTechبسرعة  ،يتغير القطاع المالي في جميع أنحاء العالم بحيث أصبح هناك حاجة ملحة الى
تسليط الضوء على هذا الموضوع وما نحتاجه من تكنولوجيا وأنظمة وتشريعات تسهل االبتكارات واالبداع بهذا المجال.

أوالً  :الشروط الخاصـــة
 -1يجب تقديم األسعار بالدوالر األمريكي شامل جميع الضرائب واي تكاليف أخرى.
 -2الرجاء تزويدنا باألسعار لكل بند على حدة.

 -3الدفع يتم حسب اإلنجاز الفعلي وليس حسب ما تم تقديمه في العرض.
 -4الدفع يتم بعد انتهاء الحدث وتسليم الفواتير الرسمية.
 -5يجب اإللتزام بالتاريخ المحدد للعرض.
 -6اللجنة المنظمة للحدث غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

 -7يمكن للشركات المقدمة اقتراح تقديم بنود خدمات أخرى وحسب ما ترتئيه مناسباً (التقديم يكون بمقترح منفصل عن
المقترح الرئيسي)وعدم اإلقتصار على البنود المذكورة أدناه.

 -8يجب تقديم ميزانية واضحة ( تكاليف محددة ) للتصميم والتنفيذ والتطبيقات ،يرجى اإلطالع على لوغو إكسبوتك هذا
العام من خالل الموقع اإللكتروني  ، Expotech.psحيث سيكون تحليل العرض مبني على إبداعية التصميمات

ومدى تطبيقها والسعر المطلوب ،ومالئمته لميزانية الحدث المقرة من قبل المنظمين.

 -9من حق المنظمين اإللغاء أو التعديل في أي من البنود المذكورة في العطاء او الغاء العطاء كامال دون تحمل اية
مسؤولية قانونية او مالية وألي سبب أو ظرف كان ودون ابداء االسباب.

-10

يصبح التصميم والمخططات واألفكار التي سيرسو عليها العرض ملك للمنظمين وال يحق بعد ذلك

-11

يجب ان تكون المخططات الهندسية والفنية سهلة القراءة والتطبيق من قبل المنفذين .

-12

في حال عدم مطابقة مواصفات مواد الطباعة والتصميم لتلك التي تم اإلتفاق عليها ،يحق للمنظمين الخصم

استخدامها او إعادة استخدامها من قبل الشركة التي سيرسو عليها العرض.

من التكلفة حسب تقديرها لحجم الضرر ومقاضاة الشركة المنفذه وتحميلها كافة المسؤولية المالية والقانونية وبدل

الضرر الذي لحق وسيلحق بالمنظمين جراء ذلك .

مالحظة :ان فعاليات الحدث موضحة في الصفحة األولى من العرض .

اوال  :الشروط العامــة
 -1أن تكون الشركة المتقدمةة للعةرض مسةجلة لةدى الجهةات الرسةمية فةي فلسةطين (شةهادة تسةجيل رسةمية  ،خصةم مدصةر
ساري المفعول ،فواتيرضريبية).

 -2أن يكون لديها خبرة في إدارة الحدث والتصميم والمطبوعات ،باإلضافة الى أن يكون لدى الشركة الخبرة الفنية والمةوارد
البشرية الكافية لتنفيذ العرض وضمن الشروط والوقت المحدد لذلك .

 -3تقةةديم السةةيرة الذاتيةةة للمؤسسةةة وفريةةق العمةةل ونبةةذة عةةن بعةةا المشةةاريع التةةي تةةم تنفيةةذها سةةابقا فةةي مجةةال إدارة الحةةدث
والمطبوعات.
 -4تكاليف االعالن تقع على الشركة التي يرسو عليها العرض.
 -5يحق لبيتا تجزئة العرض حسب مجريات االحداث.

آخر موعد إلرسال عرض السعر هو يوم الثالثاء  2019\9\17الساعه  10صباحاً  ،عبر اإليميل maria@pita.ps
مرفقات:

جدول تفصيلي مقترح لبنود العرض (مكون من  2صفحات):
#

الصنف

النوع

اللون

األبعاد

عدد

سعر الوحدة $

إدارة الحدث و التصميم و المطبوعات – تصميم مؤتمر االسبوع التكنولوجي اكسبوتك  4 – 2019نوفمبر –  5نوفمبر – 2019
Invitation circulation
1

WB/ Jerusalem

600

(شرط :تسليم قوائم التسجيل الخاصة
بتوزيع الدعوات لإلتحاد )

2

Invitations & envelopes

 250 Chromoمع سوليفان مط

3

Internal Banners

PVC

4

Badges

فرز لون كامل
جهة واحده
فرز لون كامل
فرز الوان

+Rope Big Size

5

Translation

One day

6

Agenda

Colored

22 x 10.5 cm

1800

 1متر مربع

20

5.5 ×8.5

600
-

A4

600

االجمالي

Conference
2

2.2 * 2.6 m2

10

Banners Outside
1m

5

Danglers
Foams

Gala Dinner +Conference
1

8.6 *3.8 m

Truss Stage
Banner
Stage and LED Screen

Bigger than 2*3
2

1

to be as

LED Screen

background
50

companies/VIP name-branded

Tables tag desks

2

500

Colored

Branded pens

3

500

Colored

Branded Note Book

4

5

Branded Medallion

6

Sound System

7

Stands Tablets

500

5
-

Stands

)طاولة ترويج )

قياس منطقة الطباعة
السفلية١٧٥ :سم * ٨٥سم
 قياس منطقة الطباعةالعلوية٧٧ :سم * ٢٨سم

مالحظات خاصة :اللجنة مستعدة لدراسة اي اقتراحات اخرى

15

