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النزاھة ومكافحة كزة على تعزیز تربمضامین عمل االئتالف الم تعلقت )فیلم 20-15من القصیرة (بإنتاج مجموعة من األفالم أمان،  -یرغب االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة

بناء على الشروط الواردة أدناه، علما بأن ائتالف  عدة أنواع من األفالم القصیرةإلنتاج  طرف او أكثروعلیھ یرغب االئتالف بالتعاقد مع  ساد في إدارة الشأن والمال العام؛الف
 في توفیر المعلومات الكافیة عنھا:وأمان سیعمل على اختیار المواضیع 

 

 األفالم المطلوبة أوال: أنماط
	من األفالم المطلوبة) %60 (یشكل ھذا النمط قرابة  graphic	Motionالنمط األول:  

 المطلوب:

	اإلنتاج (السالسة والسھولة في إیصال المعلومة في قالب جذاب).وتحریره بما یتوافق مع أغراض  أمانمكتوب من قبل السكریبت الالتعدیل على  •
	تقدیم فكرة لإلنتاج. •
	.رسومات جاھزة)أو استخدام جدیدة+  برسوماترسم المشاھد جرافیك: (رسم الجرافیك  •
	إضافة مؤثرات صوتیة وخلفیة موسیقیة.مع  تحریك جمیع المشاھد بطریقة جمیلة ومناسبة •
	.)شابةتسجیل صوتي (صوت شاب+ صوت  •
	.WeTransferو Drive	Googleللمؤسسة بعدة وسائل وارسالھ عن طریق:  الفیلم توفیر •
	اءلة أمان)لالطالع على مجموعة سابقة من األفالم القصیرة المنتجة ألمان الرجاء زیارة صفحة امان على الفیس بوك (االئتالف من أجل النزاھة والمس •

 

 :ةمالحظ
v  من األفالم المطلوبة %70یشكل ھذا النمط قرابة. 

	

	

	:بالدوالر األمریكي شامال الضریبة المضافةتقدیم عرض السعر من خالل تعبئة الجدول التالي نرجو  •
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	من مجموع األفالم الكلي المطلوب) %20(تقریبا  Videoالنمط الثاني: 
	المطلوب: 

	).التعدیل على السكریبت المكتوب من قبل أمان وتحریره بما یتوافق مع أغراض اإلنتاج (السالسة والسھولة في إیصال المعلومة في قالب جذاب •
	).DSLRتصویر مقابلة على خلفیة ملونة في مكتب واضافة بعض الجرافیك على التصویر (تصویر سینمائي + تصویر  •
	إضافة اإلضاءة المناسبة. •
	إضافة اللوجو في نھایة التصویر. •
	إضافة مؤثرات صوتیة وخلفیة موسیقیة. •
	.WeTransferو  Drive	Googleتقدیم الفیدیو للمؤسسة بعدة وسائل وارسالھ عن طریق:  •
	:بالدوالر األمریكي شامال الضریبة المضافةتقدیم عرض السعر من خالل تعبئة الجدول التالي  •
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	من مجموع األفالم الكلي المطلوب) %10(تقریبا  Graphic	Motion	Video+النمط الثالث: 

	).التعدیل على السكریبت المكتوب من قبل أمان وتحریره بما یتوافق مع أغراض اإلنتاج (السالسة والسھولة في إیصال المعلومة في قالب جذاب •
	تقدیم فكرة لإلنتاج. •
	رسومات جاھزة).او استخدام جدیدة+  برسوماترسم المشاھد جرافیك: (رسم الجرافیك  •
	تحریك جمیع المشاھد بطریقة جمیلة ومناسبة. •
	إضافة مؤثرات صوتیة وخلفیة موسیقیة. •
	تسجیل صوتي (صوت شاب+ صوت صبیة). •
	).Chromaتصویر مشاھد (على خلفیة ملونة + على خلفیة  •
	متحركة.وایقونات  Graphicإضافة  •
	).DSLRتصویر مقابلة على خلفیة ملونة في مكتب واضافة بعض الجرافیك على التصویر (تصویر سینمائي + تصویر  •
	توفیر ممثلین إذا اقتضى السیناریو. •
	إضافة اإلضاءة المناسبة. •
	في نھایة التصویر. لوغو أمانإضافة  •
	.WeTransferو Drive	Googleتقدیم الفیدیو للمؤسسة بعدة وسائل وارسالھ عن طریق:  •

 
 

	:بالدوالر األمریكي شامال الضریبة المضافةتقدیم عرض السعر من خالل تعبئة الجدول التالي  •

المدة الزمنیة 
 بالثواني

 د 10 د 8 د 6 د 4 150-180 120-150 90-120 60-90 30-60 30-00

 

بتصویر  السعر
 سینمائي

 

          

السعر بتصویر 
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على خلفیة  السعر
 ملونة
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	 	animation	2D:  الرابعالنمط 
 المطلوب:

	والسھولة في إیصال المعلومة في قالب جذاب).التعدیل على السكریبت المكتوب من قبل أمان وتحریره بما یتوافق مع أغراض اإلنتاج (السالسة  •
	تقدیم فكرة لإلنتاج. •
	جدیدة وجذابة بأشكال	(Animation	2d)المشاھد برسو متحركة ثنائیة رسم  •
	تحریك جمیع المشاھد بطریقة جمیلة ومناسبة مع إضافة مؤثرات صوتیة وخلفیة موسیقیة. •
	تسجیل صوتي (صوت شاب+ صوت شابة). •
	.WeTransferو Drive	Googleسة بعدة وسائل وارسالھ عن طریق: توفیر الفیلم للمؤس •
	اءلة أمان)لالطالع على مجموعة سابقة من األفالم القصیرة المنتجة ألمان الرجاء زیارة صفحة امان على الفیس بوك (االئتالف من أجل النزاھة والمس •

 

 :مالحظات
v  من األفالم المطلوبة %10یشكل ھذا النمط قرابة 
v % ثانیة  120 – 60من األفالم المطلوبة بھذا النمط تتراوح مدتھا ما بین  80قرابة	

	:بالدوالر األمریكي شامال الضریبة المضافةنرجو تقدیم عرض السعر من خالل تعبئة الجدول التالي  •

المدة الزمنیة 
 بالثواني
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برسومات  السعر
 جاھزة

 

               

 



	
 :اتمالحظ

 ).2021 العام القادم نھایة شھر أیار منحتى و ایارشھر  (من سنة ھي إلنتاج ما سبقفترة التعاقد  -
 وقابل للتغیر باالعتماد على األسعار المقدمة ھو تقریبيكل فئة من الفئات الثالث الواردة أعاله من كل نمط من المجموع الكلي ضمن األفالم  نسب -

ً  20-15وسوف یتم االتفاق على الشكل بناء على موضوع الفیلم (المجموع الكلي لألفالم كما سلف ھو ما بین   ).فیلما
 عبرتوفیر روابط ھذه األفالم فقط  فالم المطلوبة في ھذا العطاء (على الشركات المتقدمة توفیر عینات من أفالم أعدتھا سابقا ومشابھة لمواصفات األ -

 .)palestine.org-luay@amanلكتروني البرید اإل
 الرجاء االلتزام بالنموذج أعاله. -
 یحق للجنة العطاء تجزئة العطاء. -

 


