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 أفالم قصيرة نتاج إ
 5/2022عطاء رقم 

بمضامين   تعلقت  (فيلم  20- 15من  القصيرة )بإنتاج مجموعة من األفالم  أمان،    -يرغب االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 
و أطرف  وعليه يرغب بالتعاقد مع    ساد في إدارة الشأن والمال العام؛كزة على تعزيز النزاهة ومكافحة الفتر عمل االئتالف الم

القصيرةإلنتاج    أكثر األفالم  من  أنواع  اختيار   بناء    عدة  على  سيعمل  أمان  ائتالف  بأن  علما  أدناه،  الواردة  الشروط  على 
 توفير المعلومات الكافية عنها:و المواضيع 

 : أوال: أنماط األفالم المطلوبة 

أمان   .1 قبل  من  المكتوب  السكريبت  إيصال  التعديل على  في  والسهولة  )السالسة  اإلنتاج  أغراض  يتوافق مع  بما  وتحريره 

 المعلومة في قالب جذاب(. 
 تقديم فكرة لإلنتاج.  .2

 + أو استخدام رسومات جاهزة(.   رسم المشاهد جرافيك: )رسم الجرافيك برسومات جديدة .3
 وخلفية موسيقية. تحريك جميع المشاهد بطريقة جميلة ومناسبة مع إضافة مؤثرات صوتية   .4

 أو عدة شخصيات لتمثيل مشهد ما إذا ما تم اعتماد النمط الخامس.   + صوت شابة(   السعر يشمل تسجيل صوتي )صوت شاب .5
 . WeTransferو  Google Driveوارساله عن طريق:  ، توفير الفيلم للمؤسسة بعدة وسائل .6

 إضافة اإلضاءة المناسبة.  .7
 إضافة اللوجو في نهاية التصوير.  .8
 . الضريبة المضافة  بالدوالر األمريكي شامالا عرض السعر من خالل تعبئة الجدول التالي تقديم  .9

 

 Motion graphicالنمط األول:  
 

 180- 151 150- 121 120-91 90-61 60-31 30-00 المدة الزمنية بالثواني 

       برسومات جديدة  السعر 

       برسومات جاهزة  السعر 

 

 

 %، وهي تكون إنعكاس لتقارير أمان )مبنية على نصوص( 5طويلة، ال تتجاوز نسبتها أفالم موشن غرافيك 

 دقيقة  16- 14:01 دقيقة  14- 12:01 دقيقة  12-10 المدة الزمنية بالدقائق 

    برسومات جديدة   السعر 

    برسومات جاهزة  السعر 
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 Videoالنمط الثاني: 

المدة الزمنية  
 بالثواني 

00-30 31-60 61-90 91-120 121 -150 151 -180 

 

بتصوير   السعر 
 سينمائي 

 

      

السعر بتصوير  
DSLR 

      

 

 

 % من األفالم المنتجة في أمان( 60)يشكل  Video+ Motion Graphicالنمط الثالث: 

المدة الزمنية  
 بالثواني 

 180- 151 150- 121 120-91 90-61 60-31 30-00 البيان 

 

بتصوير   السعر 
 سينمائي 

 

برسومات   السعر 
 جديدة 

      

برسومات   السعر 
 جاهزة 

      

السعر بتصوير  
DSLR 

برسومات   السعر 
 جديدة 

      

برسومات   السعر 
 جاهزة 

      

 

السعر على  
خلفية  

chroma 

برسومات   السعر 
 جديدة 

      

برسومات   السعر 
 جاهزة 

      

 
 

    2D animationالنمط الرابع:  

 180- 151 150- 121 120-91 90-61 60-31 30-00 المدة الزمنية بالثواني 

       برسومات جديدة  السعر 

       برسومات جاهزة  السعر 
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 النمط الخامس: تصوير سيناريو 

 180- 151 150- 121 120-91 90-61 60-31 30-00 المدة الزمنية بالثواني 

 

 بتصوير سينمائي  السعر 
 

      

 
 شروط أخرى:

 االلتزام بالنموذج المرفق أعاله. .1
معها  الشركة   / الجهةعلى   .2 إنتاجه  المتعاقد  عند  واالستخدام  الفكرية  الملكية  بحقوق  المتعلقة  المسائل  األفالم    امراعاة 

القصيرة وتضمينه فيها الصور، والموسيقى، وأي شيء يدخل في إطار الملكية الفكرية واالستخدام، وذلك لضمان أن  
، وبالتالي عملية بثها أمانتكون عملية إنتاج األفالم وما تحتويه من صور وموسيقى وما إلى ذلك تقع ضمن ملكية  

تحمل المسؤولية والتبعات القانونية كاّفة تجاه أّي طرف تهذه المسألة  كة  الشر   راع  تالحقا  تكون قانونية؛ وفي حال لم  
 كان.

االلتزام بالموعد المطلوب التسليم  على    تهاعدم قدر   لها، وقد اتضح  الشركة المتعاقد معهاالخدمة من    أمانفي حال طلب   .3
 . التعامل مع طرف ثالث في الحصول على الخدمة المطلوبة أمانفيه، عندئٍذ يستطيع 

 يمكن ألمان التعاقد مع أكثر من شركة، وتجزأة العطاء.  .4
بشهادة خصم من المصدر سارية المفعول مع كل فاتورة ضريبّية، فإن  أمان    الشركة أو تزويد  و/في حال عدم استطاعة   .5

سيقوم باقتطاع الضريبة وفق القانون من قيمة كل فاتورة ضريبية غير مشمولة بمدة سريان شهادة الخصم من    أمان
 المصدر. 

ختم الفاتورة من دائرة ضريبة القيمة   الشركةشيكل، يتوجب على    10,000في حال كان مبلغ الفاتورة أكثر من قيمة   .6
 المضافة في وزارة المالية. 

 . أماننوعه من قبل و قصير  تحدد مدة إنتاج كل فيلم .7
المتوقع إنتاجها بالزيادة أو النقصان عن عدد المرات المذكورة في كراسة   األفالميجوز الئتالف أمان التعديل على عدد   .8

 العطاء، باإلستناد إلى العروض المقدمة والموازنة المتوّفرة لديه. 
 ة العطاء. يرجى تقديم نماذج عن أعمالكم، وفقا  لألصناف المدرجة في كراس  .9

 يرجى تزويدنا بشهادة تسجيل الشركة سارية المفعول. .10

 مع االحترام، 
 


