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مناقصة علنية مع اجراء تنافسي اضافي رقم 02/2009
الكلية االكادميية للهندسة، القدس )ع ر() فيما يلي :"الكلية"(

تدعو بهذا لتقدمي عروض لشراء مركبات، كاملفصل ادناه:
1.    تفاصيل املركبة: مركبة 1)واحدة( من نوع Mazda MPV ترخيص 

رقم 63-436-48، غيار اوتوماتي، لون فضي، انتاج سنة:2007، حجم 
السيارة جهاز  الكم:99.000 في  ع��داد  ق��راءة  اول��ى،  يد   ،  3.000 احمل��رك 

حماية جبريئيل.
مالكني سابقني:0  وضعية السيارة: خلدمة املستخدم. وضعية      .2

الترخيص: تست ساري املفعول حتى تاريخ 05.06.2010
3.    شروط الزامية لتقدمي العروض:
أ.       دفع رسوم اشتراك:70 ش.ج

ب.     تقدمي حوالة كفالة من مقدم العرض فقط مببلغ 2.000 ش.ج. )الكلية 
تصرف احلوالة في حالة تراجع مقدم العرض من عرضه(.

4.    ميكن معاينة السيارة في مكاتب الكليةاالكادميية للهندسة، القدس )ع 
التواريخ   القدس. بني  ر( شارع يعكوف شرايبوم26، رمات بيت هكرمي 
31/12/2009-23( ايام االحد حتى اخلميس تنسيق مسبق مع السيد 

يتسحاق شني هاتف رقم 050-8883313
5.    ميكن تنزيل مستندات املناقصةمجانا، من االنترنت في العنوان : 

http://www.jce.ac.il  في باب "مناقصات".
6.    تقدم العروض وفقا لتعليمات املناقصة في ظرف مغلق وموقع، بدون 

عالمات خارجية، لغاية 10.01.2010. حتى الساعة 14:00، في صندوق 
املناقصات الكائن في شعبة املناقصات في الكلية شارع يعكوف شريبوم 

26، رمات بيت هكيرم، القدس.
7.    في حالة حدوث واحد او اكثر من الشروط املفصلة ادناه، ستجري 

اختيار تنافسي اضافي:
أ.      وجود فروقات لغاية ٪5 بني العرض االعلى وبني العرض الذي يليه.

ب.    عدد مقدمي العروض، الذين استوفت عروضهم كل شروط املناقصة 
ال يتعدى الثالثة.

ج.      العروض التي قدمت للمناقصة تضر الكلية مقارنة بالتقدير.
8.    جلنة املناقصات يحق لها الغاء املناقصة وفقا للقانون و/او السباب 

املناقصة،  في  الفائز  اختيار  بعد  وذل��ك  اخ��رى،  او  ظرفية  مالية،  اداري���ة، 
عالن  وب��دون  لقرارها،  مبررات  تقدمي  وب��دون  املطلقة  العتباراتها  ووفقا 

مسبق وبدون تعويض.
9.    كل عرض سيقدم، ال يلزم الداعي، ما لم يوقع عقد بني الطرفني من قبل 

صاحب توقيع مخول وفقا للتعليمات لدى الداعي.
الفائز باملناقصة. 10.  نقل امللكية )سند البيع(، تقع على مسؤولية 

السعودي  واإلع���الم  الثقافة  وزي���ر  ع��ن  نيابة 
الدكتور  دش��ن  خ��وج��ة،  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور 
عبد الله اجلاسر وكيل وزارة اإلعالم للشؤون 
الصوتي  لإلنتاج  »ال��ص��دف  حفل  اإلع��الم��ي��ة 
امل��اض��ي، مبناسبة  ال��ث��الث��اء  وامل���رئ���ي« م��س��اء 
مرور عشرين عاما على تأسيسها وانطالقتها 
التي  التلفزيونية،  ال��درام��ا  مجال  في  املتميزة 
الريادة  »العشريني«  املشوار  هذا  في  حققت 
األعمال  إنتاج  شركات  أكبر  لتصبح  اإلنتاجية 

الدرامية التلفزيونية في الوطن العربي.
وي���ت���زام���ن ه����ذه االح���ت���ف���ال م���ع م��وع��د ع��رض 
ال��س��راب« ك��أول عمل درام��ي  مسلسل »أي���ام 
 »Soap Opera« مم��ت��د  س��ع��ودي   � ع��رب��ي 
ال��ذي شارك  من خالل شاشة »إم بي س��ي«، 
في  ال��درام��ي  الفن  جن��وم  من  كبيرة  نخبة  فيه 
العربية،  ال��دول  من  وعدد  واخلليج  السعودية 
وه���و ال��ع��م��ل ال����ذي ح��ق��ق��ت م��ن خ��الل��ه شركة 
خطوة  وامل��رئ��ي«  الصوتي  لإلنتاج  »الصدف 
ريادية جديدة ومتميزة، ولتعلن للجميع وبكل 
األسبقية  على  حصلت  أنها  ووضوح  صراحة 
 Soap« في إنتاج أول عمل درامي من نوعية

و»ال����ص����دف«  س����ي«  ب���ي  »إم 
تكرمان رواد الدراما السعودية

األمر  هذا  حتقيق  في  اِرها  تجُ ولم   ،»Opera
الرائدة في مجال  أنها  التي تعرف على  الدول 
ولبنان  وس��وري��ة  مصر  مثل  العربية  ال��درام��ا 

وبقية الدول بني اخلليج واحمليط.
وق��د ب��دأ احل��ف��ل ال���ذي جن��ح ف��ي ت��ق��دمي فقراته 
الفنان  بكلمة  جن���ار،  ح��س��ني  ال��دك��ت��ور  امل��ذي��ع 
شركة  ع��ام  م��دي��ر  عسيري  حسن  ال��س��ع��ودي 
كلمته: »عشرون  ف��ي  ق��ال  ال��ذي  »ال��ص��دف« 
تتشرف  والليلة  واح��د،  ي��وم  كأنها  م��رت  عاما 
منكم  وف��اء  وه��ذا  بينها.  بوجودكم  )الصدف( 
وواضحا  أساسيا  هدفا  حتمل  وطنية  لشركة 
ل��ك��ل ف��ري��ق��ه��ا ول��ك��ل م��ح��ب��ي��ه��ا، وه���و تأسيس 

صناعة دراما في اململكة العربية السعودية«.
سي(،  بي  )إم  »مجموعة  إن  بقوله  وأض��اف 
األب ال��روح��ي ل��ن��ا، ت��س��ان��دن��ا وت��ش��ارك��ن��ا ه��ذا 
والتفاعل  ب��ال��روح  كاملة  م��ش��ارك��ة  االح��ت��ف��ال 
واملال، لقد حتملت احلصة األكبر وهذا يعني أن 
الشكر األكبر لها، وهي فرصة، ومع كبر املهمة 
الدراما  صناع  يواجهها  التي  الصعوبات  ومع 
محليا، فإننا سنواصل هذا املشوار، متمنيني أن 
تد صناعة اإلنتاج الدعم الذي تستحقه كرافد 

الذي  للعالم  مجتمعنا  يقدم  حقيقي  حضاري 
أصبح يرانا ويشاهدنا كما نراه ونشاهده، في 

ظل التقدم الواسع في مجال االتصاالت«.
واإلع��الم ممثال  الثقافة  لوزير  وتابع: »شكرا 
في األخ الدكتور عبد الله اجلاسر وكيل طوال 
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ك��غ��ي��رن��ا م���ن امل��ؤس��س��ات 
وال���ش���رك���ات ال��وط��ن��ي��ة، ش��ك��را ل��ض��ي��وف��ن��ا من 
ال��ك��وي��ت وم���ن م��ص��ر وم���ن س��وري��ة وم���ن كل 

مكان«.
بعد ذلك جاء دور بديع فتوح، مدير الدراما في 
»إم بي سي« ممثال عنها في هذا احلفل، الذي 
ال��ذي قامت بها »ال��ص��دف« في  أش��اد باجلهد 
سيكون  الذي  السراب«  »أيام  مسلسل  إجناز 

من املسلسالت املتميزة في الدراما العربية.
الله  عبد  الدكتور  أش��اد  للحضور،  كلمته  وفي 
حتققها  التي  التطويرية  باخلطوات  اجل��اس��ر 
»الصدف« في عالم الدراما، متمنيا في الوقت 
برؤوس  اإلعالمي  لإلنتاج  مدينة  إنشاء  ذات��ه 

أموال سعودية.
ليأتي بعد ذلك دور تكرمي رواد الفن الدرامي 
بعطائهم  املبدعني  م��ن  ومجموعة  ال��س��ع��ودي 

املجال، وهم: حسن دردير،  ومتيزهم في هذا 
ومحمد  حمزة،  ومحمد  الهزاع،  العزيز  وعبد 
الطويان، ومحمد املفرح، وعبد العزيز احلماد، 
وعلي  اخلريجي،  الرحمن  وعبد  املدفع،  وعلي 
إبراهيم، وفؤاد بخش، وسعد خضر الذي غاب 
جائزة  وتسلم  خاصة  ل��ظ��روف  املناسبة  ع��ن 

التكرمي بالنيابة عنه الفنان علي إبراهيم.
من  رائعة  لفتة  أيضا  االحتفالية  هذه  وشهدت 
من  متميزة  مجموعة  ت��ك��رمي  ف��ي  »ال��ص��دف« 
كأول  الغامدي  مثل محمد سعيد  واالجتماعي 
رئيس جلمعية املنتجني واملوزعني السعوديني، 
ويأتي تكرمي الفنان فايز املالكي بسبب للنوايا 
احلسنة البارز في هذا املجال وكأحد املساهمني 

املبرزين في خدمة املجتمع.
وم����ن امل��ك��رم��ني أي���ض���ا ف���ي ه����ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة 
ب���دي���ع ف���ت���وح ك��م��س��اه��م ب�����ارز ف���ي م��س��ان��دة 
يعتبر  ال��ذي  الديني  وعمر  السعودية،  الدراما 
أف��ض��ل م��دي��ر إن��ت��اج س��ع��ودي وأق���دم موظفي 

»الصدف«.
العمل  السراب« وهو  أن مسلسل »أي��ام  يذكر 
احمل��ت��ف��ى ب��ه ض��م��ن اح��ت��ف��ال��ي��ات »ال���ص���دف«، 
هذا  فكرة  مالمح  ب��دأت  أن  منذ  بالتميز  انفرد 
قبل  عسيري  حسن  مخيلة  في  تتبلور  العمل 
في  استغرقها  التي  الفترة  وهي  سنوات  أربع 
التحضير له، فقام بتدشني ورشة كتابة مكونة 
بيطار، ونور شكشكلي، ومعصومة املطاوعة، 
مكونة  للتطوير  أخرى  ورشة  بإنشاء  وأتبعها 
األع��رج،  وعلي  ط��ه،  وم���ازن  الديني،  عمر  م��ن 
عسيري  وحسن  سالم  وعلي  حميرة،  وف��ؤاد 
نفسه، وقام باملعاجلة الدرامية وعملية اإلعداد 
البدر، وقاد عملية اإلخ��راج سائد  احمللي خالد 
خمسة  العمل  تصوير  واس��ت��غ��رق  ال���ه���واري، 

أشهر بني الرياض وبيروت.




