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 -المحتويـــــــات:

 
 أولا :   موضوع العطاء.

 . التعليمات للمشتركين بالمناقصةثانيا :  

 الكفالات والاتفاقية نماذج المناقصة و /ثالثا

 .عرض المناقصة 1-ج  

 .نموذج كفالة المناقصة 2-ج  

 .نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج  

 .نموذج الاتفاقية 4-ج   

 بيانات الموظفين.:    ا  رابع

 .والخاصة العامة الشروط :   خامسا"

 .المطلوبة للعقد الشروط: سادسا" 

 . بالعقد الخاصة شروطال: سابعا"
 .شروط وتغطيات واستثناءات التامين الصحي ثامنا"

 .الخلاصة النهائية:  تاسعا"

 
 ( صفحة 21 مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أولا :   موضوع العطاء.

( بالتعاقد مع الشركات العاملة في 45/2018 من خالل العطاء لوازم رقم )سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة ترغب 
 11794 حواليخدمات التامين الطبي للعاملين لديها وعائالتهم حيث تقدم السلطة خدمات التامين الطبي ل لتقديماالردن 

حيث تهدف السلطة إلى تحسين خدمات التامين الطبي  المرفقة،لشروط وتغطيات واستثناءات التأمين الصحي مشترك وفقا 
من حيث توفير آليات عمل مؤتمتة تساعد في تقديم خدمات طبية متميزة وتحقق وفر في النفقات   لديها للمنتفعين المقدمة 

 .خدمات متميزة وسريعة  لهمالمنتفعين لديها وتقديم المتحققة دون اإلنقاص من حقوق 

التامين الصحي المرخصة في االردن والتي تجد بنفسها الكفاءة والقدرة لتلبية كافة الشروط والمتطلبات  خدماتفعلى شركات 
 وحسب ما هو وارد في هذه الوثيقة. العقبة الخاصة منطقةتقديم عرض فني ومالي إلى سلطة العطاء الواردة في دعوة 

 : العرض المالي 

شامل  على أساس سعر ثابت للمشترك الواحد تقديم خدمات التأمين الصحيتزم املتقدم للعطاء بتحديد أجور يل ▪

 لكافة املنتفعينوبطاقة التامين الصحي والنماذج الطبية كتيبات الشبكة الطبية جميع الضرائب والرسوم وثمن 

 األردني. األسعار بالدينارأن تكون ويجب 

املنتفعين وصورهم واملطالبات مالية وجميع  فعلى سبيل املثال ال الحصر )بياناتعلومات املخزنة البيانات وامل جميع ▪

هي ملك للسلطة وال يحق للشركة املنفذة التصرف بها أو العبث وسيعرضها للمساءلة  والتقارير(املستندات 

ليومية والشهرية والسنوية وتزويد القانونية في حال العبث بها أو التصرف بها، وعليها عمل النسخ االحتياطية ا

  ،عند الطلبالسلطة بها 

 شروط أخرى:

 من تاريخ تقديم خدمات التامين الصحي. ❖
ً
 مده العقد : عام ميالدي كامل اعتبارا

 طريقة الدفع: ❖

 % بعد مرور شهر من تاريخ مباشرة تقديم الخدمة .20الدفعة األولى :  •

 من تاريخ مباشرة تقديم الخدمة.% بعد مرو اربعة شهور 20الدفعة الثانية :  •

 % بعد مرور ثمانية شهور من تاريخ مباشرة تقديم الخدمة.20الدفعة الثالثة :  •

 % بعد مرو عشرة شهور من تاريخ مباشرة تقديم الخدمة.20الدفعة الرابعة: •

 % بعد انتهاء العقد .20الدفعة النهائية: •

 

 -المتعهد :    

 واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها. يجب على المتعهد أن يقدم معلومات 
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 :  التعليمات للمشتركين بالمناقصة "انياث
 

 

تعنةةةي كلمةةةة السةةةلطة )حيثمةةةا وردت فةةةي هةةةذه التعليمةةةات (: سةةةلطة منطقةةةة العقبةةةة االقتصةةةادية  -مالحظةةةة:
 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ونفقتةه الخاصةة علةى  مسةؤوليةيحصل بنفسه وعلى ينبغي على من يرغب في االشتراك بهذه المناقصة أن 
جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصة أو تلك 

 . هأسعار التي تؤثر على وضع 
يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا العطاء ويقوم المناقص بتعبئة  -أ -1

 داول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .النموذج وج

يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط  -ب
 واضح.

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقديم  -د
ضافة بعض المالحظات ، فان باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة عرض بديل أو إ

منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم 
 واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه .

 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2
المفوض بالتـــوقيع  للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض  -أ

 عنها .
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ المحدد    -ب

كدليل على حسن نية المناقص للدخول باسم المناقص أو الشركة في )ملحق عرض المناقصة ( 
ناقصة وعلى أن يكون ذلك من مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن في الم

( أيام 7السلطة خالل ) تقررهوتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما 
من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد 

 الة حسن التنفيذ ويوقع العقد . أن يقدم كف
عنوان المناقص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة  -ج

الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد 
ضه إذا ورد لها سلمت إليه أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعر

 ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها  -3

القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص 
 ات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .وتعويضه عن أي التزام

توضيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي توضيح  -4
لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين من اجل 

( أيام 7بما ال يقل عن )التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء 
 ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  
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في ظرف مختوم  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مكتوب علية من الخارج :

 ون إلى رئيس مجلسواسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعن عطاءرقم واسم ال 

 المفوضين تأجيل ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
حصلوا على  موعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين الذين كانوا قد

اقتنع  المحدد لذلك إال إذا العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرض يصلها بعد الوقت وثائق
 مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك التأخير  رئيس

 تقديمةهإلزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزمةا للمنةاقص وال يجةوز سةحب هةذا العةرض بعةد  -6
( يومةةا ابتةةداء مةةن آخةةر موعةةد تةةم تحديةةده 90لفتةةرة ) بةةهويظةةل العةةرض ملزمةةا للمنةةاقص الةةذي تقةةدم 

 العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . إليداع العروض إال إذا حدد في دعوة 

 .على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني -7

تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغال لسللطة  -8
( من قانون 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

وتعديالته والتعليمات الصلادرة بموجبلة  2000( لسنة 32العقبة االقتصادية الخاصة رقم )منطقة 
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالذي يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكةون عليةة  أنإذا وجد في العرض خطا أو تناقض بةين حسةاب جملةة أي مبلةا ومةا يجةب  -أ
سلطة الحق بتعديل جملة المبلا بما يتفق وتطبيق سعر الفالوحدة  رهذه الجملة بتطبيق سع

 المبلا اإلجمالي للعطاء  تالي يتم تعديل مجموع األسعار أوالوحدة وبال
 إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك .-ج           

ن المجموع ويكو  يتم تصحيح المجموع  فأنةإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية -د            
 ص.المصحح ملزما للمناق

تةرفض عرضةة  أنلجنةة الإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطةة أو مبةالا فيهةا ، ف-هة           
 و أسعار المناقصين اآلخرين .  دارجةغلط مستأنسة بأسعار السوق الأو أن تقوم بتصحيح ال

 تحتتتفا الستتلطة بحقيتتا اتتي  عمتتال  م قتترب ليتتر متقيتتد ب تتت متتا وكد اتتي عتت   التعليمتتات كمتتا  -10
تترا   تحتفا بحقيا اي كاض  م قرب دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختياك العرب الت م 

حالة العطاء جزئيا مناسبا" و  حالة العطاء دون التقيد بأقت العروب قيمة ، كما يحق للسلطة  
وقلى  كثر من مناقص ويتم كت ذلك دون  ن ي ون ألم  منتاقص لتم يفتز بالعطتاء  م حتق اتي 

 . مطالبة السلطة  بأم تعويض
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السةلطة لتوقيةع العقةد خةالل فتةرة  إلةىيتقةدم  أنكفالة حسن التنفيةذ : علةى المنةاقص الفةائز بالعطةاء  -11
يقةةدم للسةةلطة  كفالةةة حسةةن  أنة وعلةةى المنةةاقص بإحالةةة العطةةاء عليةة أبالغةةة( يةةوم  مةةن تةةاري  14)

% من قيمة العقد وذلةك ضةمانال لتنفيةذ العقةد تنفيةذال 10التنفيذ )قبل توقيع نموذج االتفاقية ( بمبلا 
رفةةض  أواسةةتنك   أوتةةأخر المنةاقص  وإذاتامةا ولةةدفع مةا يترتةةب علةى التعهةةد وفةاء ألغةةراض العقةد 

حسن التنفيذ المطلوبة فعندها يحق للسلطة مصادرة كفالةة  عجز عن تقديم كفالة أوتوقيع االتفاقية 
 أولمطالبة بها المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء وال يكون للمناقص أي حق في ا

 .بأي تعويض بشأنها
 
 

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

االشغالقسم اللوازم و   

 
 

 نماذج المناقصة والكفاالت والصيانة واالتفاقية /ثالثا

 قرب المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفي  3-ج    
 نموذج االتفاقية 4-ج    
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 1-ج 

 قرب المناقصة
 عطاء : ....................................................

 معالي رئيس مجلس المفوضين
بعةةد أن قمنةةا بدراسةةة دقيقةةة للشةةروط ومواصةةفات وجةةداول الكميةةات وجميةةع وثةةائق العطةةاء وتعليمةةات  -1

 اصة بتوريد................................................المناقصة الخ
المذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتها وجميةع الظةروف المحيطةة بهةا وغيرهةا مةن األمةور التةي لهةا عالقةة 
بهةةةا فأننةةةا نحةةةن المةةةوقعين أدنةةةةاه نعةةةرض بةةةةةان نقةةةوم بتوريةةةةةد هةةةذه اللةةةوازم وفقةةةال لشةةةروط ومواصفةةةةةات 

أو أي مبلا آخر  درة دينار أردنيقلمذكورة في جداول الكميات بمبلا إجمالي و العطةاء وباألسعار ا
 يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء .

خةةةةالل المةةدة     ونتعهةةد فةةي حالةةة قبةةول عرضةةنا هةةذا أن نةةةةورد ونسةةلم اللةةوازم المشمولةةةةة فةةي العقةةد  -2
 .التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاري  تبلغنا قرار اإلحالة 

ونتعهةةد فةةي حالةةة قبةةول عرضةةنا أن نقةةدم الكفالةةة المطلوبةةة بحسةةن التنفيةةذ مةةن مصةةرف أو مؤسسةةة  -3
( من قيمة العطاء المذكور أعاله %10مالية مسجلة في األردن ومقبولة لديكم وذلك بمبلا يعادل )

 ووفقا لنموذج الكفالة المرفقة .

لتاري  المحدد لفتح العطاء ويبقةى هةذا يوم ابتداء من ا 90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة  -4
 العرض ملزما لنا طيلة هذه المدة .

والةةى أن يةةتم إعةةداد اتفاقيةةة العقةةد الرسةةمية والتوقيةةع عليهةةا فةةان عرضةةنا هةةذا مةةع قةةرار اإلحالةةة يشةةكل  -5
 عقدا ملزما بيننا .

إبةةداء ونعلمكةةم كةةذلك بةةأنكم غيةةر ملةةزمين بإحالةةة العطةةاء علةةى اقةةل األسةةعار وإنكةةم غيةةر ملةةزمين ب -6
 أسباب ذلك . 

 حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر .....................
 وخاتمة................ توقيعهاسم المناقص .................................................

 ....................................باعتباره ................................................
 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عن المناقص .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 ....................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 21 من 8 صفحة

 
 2 –ج 

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 
 المشروع: ......................................... العطاء رقم: ...........................

المنللا أن إلللى السللادة )صللاحب العمللل(: ........................................................... لقللد تللم إع
المنللللاقص شللللركة: ......................................................................... سلللليتقدم بعللللرض 
للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله اسلتجابة للدعوة العطلاء، ولملا كانلت شلروط العطلاء تلنص عللى أن 

 صلللللللرفنا: يتقلللللللدم المنلللللللاقص بكفاللللللللة مناقصلللللللة ملللللللع عرضللللللله، وبنلللللللاء عللللللللى طلبللللللله، فللللللل ن م
بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع 
لكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول طلب خطي ملنكم وبحيلث يتضلمن 

 الطلب ما يلي:
 
فقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو أن المناقص، بدون موا     -أ 

 ( يوما، أو90قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من 1/6أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

 شروط العقد، أو
( من 4/2) ه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة أنكم قد قمتم ب حالة العطاء علي     -ج

 شروط العقد.
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 
 ..............................توقيع الكفيل / البنك: .............

 .........................................     المفوض بالتوقيع:

 ...........................................             التاريخ:
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 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
إلى السادة: .................................................................................... يسرنا إعالمكم 

 بأن مصرفنا: ...................... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .............................

(المتعلق بمشلروع: ........................................ بمبللغ: )        /        بخصوص العطاء رقم )

وذلك لضمان تنفيذ العطلاء المحلال عليله   ........................ ( دينار أردني............................

طلب خطي بمجرد ورود أول  –حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

ملع ذكلر األسلباب الداعيلة لهلذا  –منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شلرط 

وذلك بصرف النظر عن  –الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 

فالة سارية المفعول من تاريخ أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الك

إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر ............... 

 من عام ................ ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

 .توقيع الكفيل / مصرف: .............................

 المفوض بالتوقيع: .....................................

 ...............................التاريخ: ...............
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 4-ج
 

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم عطاءال                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" .........................ويمثلها ................................. على اعتبارهالمقاول السادة ...
كذان قذد قبذع بعذرض المناقصذة الذ    ولمذا، بتنفيذ  المشذروأ أهذ    الفريق الثانيراغبا في أن يقوم  الفريق االولكان  لما

 وفقا لشروط العقد، المشروأ وانجازهاال لتنفي  أهم الفريق الثانيتقدم به 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 بعد.
 
 :االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورةهذه  منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 ............................رقام: ........................المناقصة ذات األ مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .............(:................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ..............اإلنجاز" ......................................................... مدة" ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪

 

 القيمة .........................التاريخ................... .... .....وصل رسوم طوابع رقم...............
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بتنفيذ  الفريق الثانيوفقا للشروط، يتعهد  للفريق الثانيالمستحقة  القيمةبدفع  الفريق االول قيام إزاء – 4
داخل و االلتزام بالقوانين المرعية وشروط ومتطلبات العطاء  وإنجازها وفقا ألحكام العقد خدماتال

 .حدود المنطقة الخاصة
الفريق بأن يدفع إلى  الفريق االولوتسليمها، يتعهد  وإنجازها خدماتبتنفيذ ال الفريق الثاني قيام إزاء - 5

 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد  الثاني
 

تفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا اال هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما على وبناءا
 للقوانين المعمول بها.

 
 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 

 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     االسم

 
 : ..................................  التوقيع

 

 
 :   االسم

 
 ..........: .......................... التوقيع

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك :       -وقد شهد على ذلك:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 : )تقريبا( و معاليهم بيانات الموظفين: رابعا  

 فئة / المشتركينعدد  )بالسنة( الفئات العمرية لمشتركي التأمين ر.م

1.   1-6  2075 

2.   7-20 3875 

3.   21-40 3557 

4.  41-50 801 

5. 51-60 798 

 688 فما فوق-60 .6

 11794 الكلي 

 

 

 عدد الموظفين درجات الاقامة في المستشفى ر.م

1. VIP 27 

 3083 الدرجة األولى  .2

 8684 الدرجة الثانية .3

  الكلي .4

 

 موظف. 1411مع المالحظة بأن أعداد وصفات المزمن لمشتركي التأمين =  
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 الخاصةوالعامة  : الشروطخامسا"

في سلطة منطقة العقبة  2001( لسنة 4نظام اللوازم واألشغال رقم ) العامة في تعتبر الشروط    
من تعليمات شروطًا عامة لهذا االقتصادية الخاصة السارية بتاري  طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها 

 بنودها.العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزامًا منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع 
 
 

 : للعقدالمطلوبة  الشروط: سادسا"

 على المتقدم للعطاء والذي يرغب بالمشاركة تقديم وثائق تحتوي على ما يلي:                   

السجل التجاري و شهادة التسجيل و رخصة مهن سارية وهي : رسمية مصدقة حسب األصول البيانات ال -1
التامين الطبي من وزارة الصناعة والتجارة / ادارة التامين تقديم خدمات وترخيص ممارسة أعمال  المفعول،

 مديرية الرقابة الفنية والمالية والتراخيص . /

سنوات ولها خبرة في  سبعةاعة والتجارة لمدة ال تقل عن يجب أن تكون الشركة مسجلة في وزارة الصن -2
 .التامين الطبي وإدارة النفقات والخدمات التامينية تقديم خدماتمجال 

لإلشراف  الشركة شرح مفصل عن خبرات الشركة والسيرة الذاتية للعاملين الرئيسيين المرشحين من طرف -3
وبما ال يزيد عن صفحة واحدة لكل شخص من  على مراحل التنفيذ وعلى أن تكون تلك السير مختصرة

 هؤالء األشخاص.

( ، موافقات طبية أن يكون لدى الشركة كوادر عاملة وبشكل ثابت وكافي )أطباء, صيادلة, ومدققين فنيين -4
، وللسلطة الحق في ومتخصصة في أمور التدقيق الفني الطبي و التأميني و المالي وإعطاء الموافقات

 يعمل مع الشركة المنفذة للعطاء دون ذكر األسباب .طلب تغيير أي موظ  

 قائمة بأسماء الشركات أو المؤسسات الرئيسية التي قامت الشركة بتقديم خدماتها لهم. -5
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 :بالعقدالشروط الخاصة : سابعا"

بتقديم خدمات التامين الطبي نيابة عن السلطة بكافة مراحل العمل من لحظة طلب  الشركةتلتزم  -1
 تى المعالجة والشفاء بإذن هللا. الخدمة وح

 .التامين الطبي  تقديم خدمات يجب أن يحتوي العرض الفني على منهجية -2
الشبكة الطبية المعتمدة لشركة التأمين المتقدمة وبما يضمن تقديم الرعاية يقدم مع العرض  -3

ات الصحية للمشتركين ومنتفعيهم وأن تشمل جميع االختصاصات الطبية من عيادات ومستشفي
ومراكز طبية وصيدليات ومراكز عالج طبيعي ويحق للسلطة اضافة أي جهة طبية كما ورد في 

 و باتفاق الطرفين. مصلحة الموظفين ومنتفعيهمهذا البند للشبكة الطبية والتي ترى أنها تخدم 

بتزويد السلطة بأية مالحظات أو تجاوزات أو سلبيات  شركة تقديم خدمات التأمين الصحيتلتزم  -4
 .ظهر خالل تقديم الخدمةت

على الشركة تزويد السلطة بتقارير شهريه الستهالك المؤمنين بموجب هذا العقد تبين الحالة  -5
 المرضية والمعالجات والتكلفة.

عدم تقديم كامل المسؤولية القانونية والمالية نتيجة  شركة تقديم خدمات التأمين الصحيتتحمل  -6
 الخدمات الطبية بالشكل األمثل .

بقوانين السلطة وبالقرارات الصادرة عن المرجع الطبي  شركة تقديم خدمات التأمين الصحيتزم تل -7
 . شركة تقديم خدمات التأمين الصحيل لوملزما لفي السلطة ويعتبر القرار الصادر قرارا قطعيا

 . من تاري  استالمهاأي مطالبة مالية  ( مهلة اقصاها ستون يومال لدفع)السلطةمنح ت -8
بعد ابالغها من  الشركة ( مهلة اسبوع  واحد لتصويب أي مخالفة الي بند من بنود العقد)  تمنح -9

( خمسة باالل  من 0.005بذلك خطيا ويعتبر انذارا نهائيًا ، ويتم خصم ما  نسبته ) سلطةقبل ال
 قيمة عقد التامين االجمالية عن كل مخالفة ال يتم تصويبها بعد اعطائها هذه المهلة .

 االردن. داخل شبكة طبية محلية متميزة ومنتشرة ركة تقديم خدمات التأمين الصحيشأن توفر  -10
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 21 من 15 صفحة

بتوفير بطاقة تامين طبي لكل مشترك في السلطة  شركة تقديم خدمات التأمين الصحيأن تلتزم  -11
 -يلي : بحيث تكون بطاقة تعريف للمشتركين تحتوي على ما

 السم الكامل، تاريخ امليالد،.....الخ(كامل معلومات املشترك الشخصية )صورة املشترك،ا .1

 للتامين، درجة التامين، نسب التحمل، ....الخ (  واالنتهاء االشتراك)تاريخ  التأمينيةالبيانات  .2

 .واالستفساراتارقام هواتف الطوارئ  .3

 .يتم تغيير البطاقة حسب تغيير املعلومات املتعلقة باملشترك .4

 مان عدم استخدامها من قبل الغير.توفير الحماية املستخدمة في البطاقة لض .5

 أخذ موافقة السلطة املسبقة على تصميم البطاقة واملعلومات الواردة بها . .6

 أي تعديالت تطلبها السلطة . .7

إلصدار  أيام  7/  ساعة 24بتوفير مركز خدمات  شركة تقديم خدمات التأمين الصحيأن تلتزم  -12
خير ، وتتحمل شركة ادارة التأمين التبعيات ودون تأ الموافقات الطبية ومتابعة حاالت المرضى

الحكومية والشخصية  جراء أي تأخير في الموافقات والتي تؤثر على  والمسائالتالقانونية 
 . صحة المنتفع ، ومصلحة السلطة

االلتزام وضرورة االلتزام بمنح الموافقات الطبية لحاالت المعالجات خارج المستشفى وحاالت  -13
دقيقة كحد اقصى فيما عدا الحاالت الطارئة التي ال تقبل األنتظار  ( 15الدخول خالل ) 

 وخالف لذلك سيتم ادخال الموظ  فقط ) فورال بدون االنتظار الخذ الموافقة( .

تخصيص عدة قنوات للتواصل مثل ) الهات ، الخلوي، الفاكس، البريد االلكتروني، الموقع  -14
 (....ال  للشركةااللكتروني 

 المعتمدين في باط من الشركة لتنسيق العمل بين الشركة و ضباط االرتباطتخصيص ضباط ارت -15
  السلطة.
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 .شروط وتغطيات واستثناءات التامين الصحي : ثامنا"
 

 :التامين الئحة المنافع وتغطيات (1)المادة 

 :الئحة المنافع  •

 خاصة ، اولـى ، ثانية       درجة االنتفاأ

 يدينار اردن نوأ العملة

 سنة واحدة مدة العمع
       

 ثانية اولى خاصة 

 35000 40000 45000 خ ل مدة العقد /اللتزام  لكع مشترك االحد االقصى 

 

 (الحاالت التي تستدهي االقامة ل ستشفاء و الجراحة  ) :المعالجة داخع المستشفى فقط 

 

 اإلقامة

 تغطية كامله

 العناية الحثيثة

 واالشعة السينية الرنين المغناطيسيالتصوير الطبقي و 

الفحوصات المخبرية و االدوية و االجراءات 

  التشخيصية

 سنة (13)المرافق للطفل دون 

تغطية سيارة االسعاف لمرة واحدة سنويا داخل 

 اراضي المملكه مهما كانت التكلفه

 اتعاب الطبيب و الطبيب االستشاري

 اتعاب الجراح و طبيب التخدير

،هيادة زيارة ، جراحه ، تخدير )اجور االطباء 

 الطوارئ(
 ثانية اولى خاصة 

خ ل مدة  /الحد االقصى ل جراء الطبي الواحد

 "العقد
12000 10000 8000 

 

 (كشفية الطبيب ، االدوية ، الفحوصات المخبرية و الشعاهية و مراجعات الحمع ):- المعالجه خارج المستشفى

 

 نيةثا اولى  خاصة 

خ ل مدة / "الحد االقصى لنفقات الع ج للمنتفع 

 .العقد
3000 2500 2000 

 350 350 350 الحد األقصى لمنفعة االسنان / سقف لكع فرد سنويا

( ً ( نموذج 14الحد األقصى لعدد النماذج الطبية / سنويا

( توزأ حسب 1500وتمنح السلطة نماذج إضافية بعدد )

 وبموافقة السلطة .الحاجة والضرورة الطبية 

14 14 14 
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 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2018-تموز
التأمين الصحي لموظفي سلطة منطقة  تقديم خدمات

 العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 

 

 21 من 17 صفحة

 

 :-يلتزم المؤمن هليه بالنسب ادنا  :- نسبة التحمع 

 

 نسبة التحمع للمعالجه خارج المستشفى

والمفوضين وافرادعائالتهم  للرئيس •

 والموظفين

 

 

 لعائالت الموظفين و معاليهم •

 

 ال شئ 

 من كل مطالبة قابله للتعويض

 

 

 

20%  

 يضمن كل مطالبة قابله للتعو

 نسبة التحمل للمعالجه داخل المستشفى •

للرئيس والمفوضين وافرادعائالتهم  •

 والموظفين 

 لعائالت الموظفين و معاليهم •

 

 ال شئ

 

 دينار ايهما أقل   150أو  5%   

نسبة التحمل للمعالجه خارج الشبكة  •

  الطبية

% 30نسبة التحمل للمعالجة خارج الشبكة الطبية    

  2008قابة األطباء لعام نالحد االدنى لحسب و

 

 

 :الئحة التغطيات (  2المادة ) 
 

 .اليشمع ه ا العقد ا  فترات انتظار  .1

 تغطية اشتراك الوالدين . .2

( دينار للحاالت الغير مشمولة وبموجب تغطية من خ ل السلطة وبحد  25000يخصص مبلغ )  .3

السلطة بالمبلغ او الجزء المتبقي  ( دينار ولمرة واحد خ ل العقد مع احقية 2500اقصى لكع حالة ) 

 في حال هدم استخدام المبلغ او جزء منه .

 .االقامة في المستشفى وكافة الخدمات الضروريه المتعلقه بها  .4

 . ةاو الحثيث/ العنايه المركز  .5

 دينار لمرة واحدة سنوياً خ ل فترة العقد . 3000ة  بسقف الصناهيوالمفاصع  تغطية الركبه  .6

تساقط الشعر من سبب هرموني ,الثعلبه ( الع جيه وليس التجميليه )اض الجلديه تغطية االمر .7

 ، حب الشباب والحروق .الصدفيه ,

 بدون فحوصات الحساسية ماهدا فحص التحسس للغ اء تغطية امراض الحساسيه والربو القصبي .8

 . سنه 13لمرافق دون سن ا .9

 ر .ج والفتق لكع االهماالبواصير والنواصير والشق الشر .10

 .اللوزتين والزوائد اللحمية  .11

 .والجيوب  (الع جي )انحراف الوتير  غير التجميلية  .12

 .تفتيت الحصى واستئصال المرار   .13

 .جراحة وآالم الظهر، جراحة وتنظير الركبة  .14

 .البطانية الرحمية واستئصال الرحم واالورام الليفية  .15

 ( .اكياس مائيه)، القيله)حالة مرضية ( ، دوالي الخصية  األوردةدوالي  .16

 .مليات الساد وارتفاأ ضغط العين امراض العيون وه .17

 تغطية االدوية المزمنة وصرفها شهرياً بدون من خ ل الصيدليات مباشرة  .18

   .امراض ضغط الدم والسكر   .19

 ب والشبكات ومنظم ضربات القل .همليات القلب والشرايين  .20
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2018-تموز
التأمين الصحي لموظفي سلطة منطقة  تقديم خدمات

 العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 

 

 21 من 18 صفحة

 نوياً .، وفحص الحمع الحساس بحد مرتين سالحمع والوالد   .21

 الهرمونات الغير متعلقة باالنجاب والخصوبة . .22

 . تغطية كافة االجراءات المتعلقه بهشاشة العظام .23

 ."دينار لكع حاله سنويا 1000تغطية الخداج  واالطفال غير مكتملي النمو بسقف  .24

 .تغطية االطفال حديثي الوالد  من اليوم االول   .25

ين است م التقارير الطبية والمخبرية التي تفيد بان تغطية االورام حسب سقوف وتغطيات العقد ولح .26

  .االورام خبيثة

خ ل فترة العقد لكع منتفع هلى ان تكون محولة من طبيب  جلسة 14تغطية منفعة الع ج الطبيعي  .27

 .أخصائي داخع الشبكة المعتمد 

ه الطبيه المعتمد  دينار  للعدسات و االطار داخع الشبك 50تغطية منفعه النظر و النظارت بحد اقصى  .28

هلى ان اليقع  فقط و لمر  واحد  فقط خ ل فترة العقد و بوصفه طبية محولة من طبيب اخصائي معتمد

 . 0.75نسبة فحص النظر 

 .   . "دينار للحالة الواحدة سنويا  (250)تغطية االجهز  المساهد  هلى السمع بسقف  .29

 .تغطية فحص النظر و فحص السمع  .30

 .تصنف كدواء من قبع وزارة الصحة تغطية اية ه جات  .31

 .ضريبة المبيعات  %16تغطية الفيتامينات و لكافة الحوامع والتي تخضع لنسبة  .32

 .تغطية الباندج الع جي .33

 .تغطية كافة حاالت الفتق لكافة األهمار ودون أ  استثناء  .34

 . وفحوصاته  B12 نقص فيتامين تغطية  .35

 .    صاتهفحوباستثناء  (  D (  فيتامين نقص تغطية  .36

 تغطية فحوصات وه جات الغدة الدرقية . .37

 .كع ج داخع المستشفى وتغطية كامله   %4هتماد جميع األدوية التي تكون ضريبتها ا .38

  .تثبيت القرنية المخروطية لجميع االهمار  .39

 . تغطية الع جات العصبية المتعلقة بالحاالت مثالها الديسك .40

 .د وحسب بنود العق.تغطية همليات الديسك .41

  .مرض االرتداد البولي واالرتداد المرئي  .42

 .الشحنات الكهربائية الزائدة  .43

  anti-d :تغطية جميع اإلبر التي تعطى بعد الوالدة للحاالت المرضية مثع  .44

  . تغطية صور وفحوصات حاالت خلع الوالدة ورفع هددها من مرة واحدة بحد اهلى مرتين .45

 . البولي السلس حاالت .46

 .اخرى لم يتم ذكرها  وغير واردة ب ئحة االستثناءاتا  حاالت مرضية  .47

 . دينار  (300)مراقبة الحمع بمبلغ أجمالي للحالة الواحدة قدرة  .48

كع من المشتركين بالتامين لمرة واحد   زوجة الموظفو  اتتغطية همليات الوالد  و االجهاض للموظف  .49

 -:خ ل فترة العقد  متواصلة ضمن السقوف التالية 

 

 ثانية اولى  خاصة الد الـــو

 500 550  600 الطبيعية

 1250 1350  1400 القيصرية

 500 500  500 االجهاض المشروع و الحمل الهاجر 

لكع من الحاالت  "تشمع المبالغ الم كورة اه   ، نفقات الوالدة و ذلك لمر  واحد  سنويا -

  وليس نفقة مراجعة الطبيب خالل مدة الحملالم كور  اه   

 .( سنوي ولكل فرد  350بسقف )  يتم تغطية المعالحات السنية-46
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2018-تموز
التأمين الصحي لموظفي سلطة منطقة  تقديم خدمات

 العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 

 

 21 من 19 صفحة

 

  :الئحة االستثناءات  (3)لمادة ا

المرضية والمعالجات والنفقات المترتبة هليها  (الم كورة في قائمة االستثناءات المرفقة  )تستثنى الحاالت       

وال يغطي  عقدينص هليها صراحة في المسؤولة هنها ما لم  سلطةمن احكام ه ا التامين وال تعتبر ال

التامين كافة الحاالت ، االسباب ، و الخدمات و الع جات ، االصابات ، االمراض ، و العجوزات التالية و 

 -:تعتبر مستثناة من التامين 

 .. "االنتحار و محاولة االنتحار أو ايذاء الذات أو محاولة ذلك عمدا .1

الحاالت القضائية  االشتراك في فتنه أو مشاجرةارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم أو  .2

 (.بجميع انواعها 

جميع الحاالت الناتجة عن الحرب ، الغزو ، أعمال العدو االجنبي ، االعتداءات أو  .3

الحرب االهلية ،  (االعمال العسكرية ، سواء أكانت حرب معلنة أو ال )العمليات شبة الحربية 

 .، اعمال االرهاب ، باالضافة الى اعمال الشغب  التمرد ، الثورة ، االحكام العرفية

الحوادث و الحاالت المرضية الناتجة عن نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات ،  .4

 .الخ .....تسلق الجبال ، ركوب الدراجات النارية 

 .جميع الحاالت الناتجة عن ادمان الكحول و المخدرات و المواد التي تحدث الهلوسة  .5

اعي و النووي و الكيماوي ، المفاعالت الذرية ، المخلفات للمعدات التلوث االشع .6

 .العسكرية المخلفات للمواد النووية ، التلوث الكيماوي 

 .الزالزل ، الفيضانات ، ثوران البراكين ، االنجرافات االرضية و االخطار الطبيعية  .7

ص المناعة   مرض نق (غسيل الكلى )مرض النهام فقدان الشهيه العضالي ، الديلزه  .8

(AIDS)  (الكهل  )، الشيخوخه  و جميع الحاالت المرضية و الفحوصات الطبية ذات العالقه به 

 كل النوم .، االمراض العقلية ، مشا (الخرف  )، الزهيمر 

الجراحة التجميلية و المعالجة التجميلية و االدوية الخاصة بها ، اال اذا كانت ناجمة عن حادث  .9

 .ين مشمول بهذا التام

العناية بالمنتجعات ، الحجر الصحي ، المطاعيم و االمصال  ، الختان ، االمراض الجنسية ،  .10

موانع الحمل ، الطب االتصالي و كل ما يتعلق بالهرمونات و الخصوبة  الفحص الروتيمي 

(CHECK UP)   فحص ،(TORCH)  .  . 

لمرض القابل للتعويض بموجب أية امور تكون من مسؤولية السلطات الحكومية ، االصابة او ا .11

اي قانون او تشريع او اي نظام اخر بما فيها اصابات العمل و امراض المهنة المشمولة بموجب 

 .قانون الضمان االجتماعي و حوادث السير من قبل الجهة المسببة للحالة 

كانت و تصحيح الحول ، اال اذا  (الليزر و الليزك )الحاالت من اجل تصحيح السمع و النظر  .12

 .ناتجه عن حادث مشمول بمقتضى عقد التامين 

و االدوية المهدئه و العصبية ، امراض ( االمراض العقلية و النفسية )الخلل العقلي و النفسي  .13

 .الصرع ، االمراض الخلقية و الوراثية و الحول  

خبيثه، التهاب االمراض السارية ، المعدية و الوبائية و امراض المناعة  و السرطان  و االورام ال .14

 .و االمراض التي تكفلها الدولة  (SARS)الكبد الوبائي ، و االلتهاب الرئوي الالنمطي 

أي معالجة داخل المستشفى أو فحوصات أو غيرها من االجراءات الطبية التي يمكن القيام بها  .15

 .خارج المستشفى دون تعريض حياة المؤمن له للخطر 

 .رة الصحة كدواء جميع العالجات غير المسجله بوزا .16

 .نتائج المعالجات الكيماويه   .17

 .اية فحوصات او معالجة غير متعلقه باعراض محدده او مرض معين  .18

 . كافة الحاالت المتعلقه بالخصوبه والتلقيح الصناعي وزرع االجنه وكافة موانع الحمل .19

 ( . فحوصات االنسجة المخبرية وتحليل حصى الكلى والمرارة والديلزة ) غسيل الكلى .20
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2018-تموز
التأمين الصحي لموظفي سلطة منطقة  تقديم خدمات

 العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 

 

 21 من 20 صفحة

 

 :اساءة استخدام هقد التامين  (4)المادة 

 

اذا ثبت ان المؤمن عليه قد اساء استخدام الخدمة التامينية باي شكل من االشكال وكذلك اذا ثبت  •

الموظفة /يحرم الموظف  بنود التأمينانه سمح الشخاص اخرين باالستفادة منها بشكل مخالف ل

ور المؤمن عليه حاالت طبية وترتب على ذلك نفقة ، وإذا ز من التامين لمدة تقررها السلطة

 . سلطةمسؤوال عن تسديدها لل وظفالم/يكون حامل العقد  سلطةالزمت بها ال

 

 

     :-رج الشبكة الطبيةخا  الوثائق المطلوبة لصرف معالجات الحاالت المشمولة  (5) المادة

 

المستندات  بأصوليوما على االكثر من تاريخ المعالجة  خالل مدة ثالثين سلطةيلتزم المؤمن عليه بتزويد ال        

 -:التالية 

 .تقرير طبي موضحا به الشكوى وطبيعة المرض  •

 .ايصال باتعاب الطبيب المقبوضه  •

وصفة الطبيب لألدوية والفحوصات المخبرية والشعاعية وفاتورة الصيدلية والمختبرات  •

 مع النتائج  (اذا تم اجراء أي منها )واالشعة 

او اية /اتورة المستشفى التفصيلية عن أي اجراء او اية ادوية صرفت خالل مدة االقامة وف •

 . تقارير تطلبها شركة التامين 

اذا لم يقم المؤمن عليه بااللتزامات المنصوص عليها اعاله وتاخر في القيام بها سقط حقه  •

 ه التعليماتفي أي تعويض بمقتضى هذ

 

  :يض سقوط الحق في التعو(6)المادة 

 

 -:تسقط كافة حقوق المؤمن عليه في التعويض بموجب هذا العقد في الحاالت التالية         

 .اذا انطوت المطالبة على الغش على أي نحو كان  •

 اذا قدمت او استعملت اية بيانات مزورة او مظللة تعزيزا للمطالبة او لقبول تامينه  •

 .اذا اخفيت أي بيانات كان يجب تقديمها  •

سلك المؤمن عليه او من بنوب عنه طرقا او اساليب احتيالية بغية الحصول على اية  اذا •

   .لتأمينمنفعه بموجب هذا ا

 يرفق نموذج طبي مع المطالبات المالية . •

 

           انتهاء مفعول هقد التامين ( 7 )المادة  

         

 -:ينتهي مفعول التأمين بالنسبة ال  فرد يشملة التأمين في  

 تقاعد الموظف او الموظف  استقالةاو انهاء خدمات المؤمن عليه الي سبب كان •

الزوجه كتابع قانوني مالم يكن هناك حكما  /حيث لن يتم تغطية الزوج)الطالق  •

 (قضائيا 

او بنت غير  عاما اذا كان طالبا متفرغأ  24سنه  19وني ناذا اصبح عمر التابع القا •

 . سنة 39 ولغاية عمر متزوجه وغير عامله

 .الوفاة  •

 (  : 8) المادة 

 .   الى عقد التامين في أي وقتوالوالدين يحق للموظف إضافة أفراد أسرته 
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2018-تموز
التأمين الصحي لموظفي سلطة منطقة  تقديم خدمات

 العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 

 

 21 من 21 صفحة

 

 مين الصتحيتقديم خدمات التأ( الخاص ب45/2018العطاء لوازم كقم )المشروع : : تاسعا"
ئق المواصتفات التواكدف اتي وثتاحست  و سلطة منطقة العقبتة االقتصتادية الخاصتة لموظفي 
 العطاء.

 

 

 وصف البند الرقم
 السعر االجمالي 

 دينار فلس 

1 
 مجموع قيمة االعمال

 
  

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %
 نسبة الزيادة :     )            ( %
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