
 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  1صفحة 

 
 
 

 

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 مديرية الشؤون المالية
 قسم اللوازم واألشغال

 

 

(الخاص بتقديم  خدمات التامين على  31/2019العطاء رقم لوازم )

 الممتلكات والموجودات لمواقع السلطة المختلفة
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17)عدد الصفحات 



 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  2صفحة 

 

 -الوصف العام للعطاء :

( للتعاقبببد 31/2019مبببن خبببطل العطببباء لبببوازم رقبببم ) ترغبببل سبببلطة منطقبببة العقببببة االقتصبببادية الخاصبببة

لتببببامين علببببى الممتلكببببات والموجببببودات واألشببببخاص لمواقببببع السببببلطة المختلفببببة مببببع جتبببب  متخصصببببة ل

وًمبببا )بببو مو ببب   االتفاقيبببة( موقعبببا لمبببدم عبببام مبببيطدر ًامبببا يعتببببارا  مبببن تببباري  توقيبببع 25وعبببدد)ا )

بكشبببف الموجبببودات المرجبببو بموجبببل بوليصبببة يو ببببوالا تبببامين ومبببع شبببرًة تبببامين يو يً بببر وًمبببا )بببو 

 -مبين يدنام:

 التغطيات المطلوبة :

يوال: تغطيبببة المببببانو والقوادبببع والبببديكورات واةنشببباءات بكاجبببة مواقعتبببا والسبببا ات الخارجيبببة ومبببا )بببو 

ع السببلطة داخببا  ببدود منطقببة العقبببة االقتصببادية الخاصببة   بباجة  لببى مقببام عليتببا جببو ير موقببع مببن مواقبب

 المستودعات على اختطجتا ومبانو  دارات ومكاتل السلطة.

 .( ثمانية واربعون  مليون وثمانمائة وستون يلف دينار48860000مبلغ التامين ) -

 

 ثانيا  : 

الحاسبببوا واجتببب   المراقببببة والعبببدد تغطيبببة محتويبببات المواقبببع مبببن األثببباج والمفروشبببات ويجتببب     -1

( موقعببببا ويجتبببب   التكييببببف 25المكتبيببببة واللببببوازم المتواجببببد  داخببببا مواقببببع السببببلطة والبببببالغ عببببدد)ا )

 والقرداسية  جو مستودعاتتا :

 ( ثطثة مطيين وثمانمائة وعشر  يالف دينار.3810000مبلغ التامين ) -

 

الغببب اء والبيوبببة واالجتببب   والمعبببدات وقطبببع الغيبببار تغطيبببة األجتببب   والمعبببدات المخبريبببة جبببو مختببببر  -2

 -جو ومواقع اخرى تابعة للسلطة :

 ( ثمانية مطيين وثطثمائ  وخمسة وعشرون يلف دينار.8325000مبلغ التامين ) -

 

 تغطية القبانات -3

 ( مائة وعشرون يلف دينار جو موقع المقا وقبان المدين 120000مبلغ التأمين ) -

 ( اربع قبانات4الطريو الخلفو بعدد ) الصناعي  وقبان

 

 : ( Mobile carتغطية المختبر المتحرك المحمول والم بت على مرًبة ) -4

 ( مائتان وخمسون يلف دينار و)و قيمة المرًبة250000مبلغ التامين )  -

 ومكونات المختبر .

 جانل محطة التنقية.تغطية االموجودات والعدد واالجت   واالليات جو مشتا السلطة الكائن ب -5

 ( خمسون الف دينار .50000مبلغ التأمين ) -
 

ثال ببببا: تغطيببببة البيببببائع بجميببببع ينواعتببببا والموجببببودات داخببببا المسببببتودعات والمبببببانو وجببببو السببببا ات 

الخارجيببة ومببا )ببو مقببام يو مخبب ن عليتببا ومببا )ببو محمببول علببى السببيارات والمرًبببات جببو ير موقببع مببن 

 يو تحت  شراجتا يو مراجعتتا.مواقع السلطة وما )و جو  كمتا 

 (  عشر  مطيين وتسعمائ  وسبعون يلف دينار.10970000مبلغ التامين) -
 

 تغطية المسؤولية المدنية اتجام الغير .  رابعا:
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 ( ثطثة مطيين واربعتمائة يلف دينار.3400000مبلغ التامين ) -

 خامسا: يخرى

 المسؤولية اتجام الغير من خطر الحريو : -1

 ( مليونان وثمانمائة وعشرون يلف دينار.2820000التامين )مبلغ 

 نفقات  زالة األنقاض : -2

 ( مليون وثمانمائ  وخمس  وتسعون الف1895000مبلغ التامين )

 جقط . دينار

 

 نفقات  عاد  التصاميم والرسومات والخرائط : -3

 .( خمسمائ  وستون يلف دينار 560000مبلغ التامين )

 اةدفاء:نفقات اةدفاء ومعدات  -4

 ( اربعمائ  وخمسة يالف دينار.405000مبلغ التامين )

 

 التامين على اةيجار السنور للمستودعات و للمبانو المستأجر : -5

 ( مائة وعشرون يلف دينار .120000مبلغ التامين )

 سادسا  : المسؤولية المدنية اتجام شرًة الكترباء ومولدات الكترباء

 خمسمائة يلف دينار.( 500000مبلغ التامين ) -

 . النقد جو الخ ينة )الخ ينة (1سابعا : 

 ( مائة وخمسون يلف دينار.150000مبلغ التامين ) -

 -ثامنا : خيانة يمانة الموظفين:

 يمناء الصناديو. -1

 بالعدد11×( خمسون يلف دينار/يمين صندوق 50000مبلغ التامين ) -

 خمسمائة وخمسون الف دينار . 550000=

 والمراسلين:المحصلين  -2

 120000بالعدد = 12×( عشر  آالف دينار/ محصا 10000مبلغ التامين) -

 مائة وعشرون الف دينار .
 

تاسبببعأ : عطبببا المكبببائن /مخبببازن التبريبببد ) و بببدات التبريبببد والتبببو تشبببتما علبببى ًمبروسبببورات التبريبببد 

بببببرار تبريببببد للميببببام والمبخببببرات والمك فببببات والمبببببادالت الحراريببببة وجميببببع االجتبببب   الملحقببببة بتببببا مببببن ا

وميبببخات وشببببكات ميبببام وشببببكات الكتربببباء ولو بببات توزيبببع ًتربببباء ولو بببات تحكبببم وقوادبببع دوائبببر 

الكترببببباء التوائيببببة وااللكترونيببببة وشببببوا ن بطاريببببات الرواجببببع الكتربائيببببة وابببببواا مسببببتودعات التبريببببد 

 الكتربائية ( :

 ( اربعة مطيين دينار. 4000000مبلغ التامين ) -

 عطل الموجودات جو المستودعات المبرد :عاشري: 

 ( خمسمائة يلف دينار.500000مبلغ التامين ) -

 

  ادر عشر : عطا مكائن ) مولدات الكترباء شامط محرك الدي ل والمولد وانظمة التشغيا

 والتحكم والتبريد والتواء ولو ات التشغيا والتحكم بكاما محتوياتتا وقوادع

 لتا( . الدائر  الكتربائية التابعة
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 ( مائتان وخمسون الف دينار .250000مبلغ التامين ) -

 

 

 ثانو عشر : عطا مكائن )يليات مناولة البيائع / رواجع شوًية ًتربائية بعدد ثمانية رواجع

 تعما داخا مستودعات التبريد  والتجميد (

 ( مائة وعشرون الف دينار120000مبلغ التامين )-

 

 دات التكييف المرً ر والتو تشتما على ًا من ًمبروسوراتثالث عشر : عطا المكائن ) و 

 التبريد , مك فات , مبخرات , مرواح , ميخات , وشبكات ميام التبريد , ولو ات

 التشغيا والتحكم وقوادع الدوائر الكتربائية , واية اجت   او انظمة ملحقة بالنظام

) : 

 ( خمسمائة الف دينار. 500000مبلغ التامين )  -

 

 

 -رابع عشر : األخطار المشمولة بالتامين:

 الحريو / او الصواعو . -1

 االنفجار بما جيتا انفجار البويلرات .-2

 ال وابع والعواصف والفييانات .-3

 األعاصير والسيول واالنجراف .-4

 ال الزل والت ات األر ية .-5

 انخماد التربة .-6

 ذى المتعمد وغير المتعمد الط و لتا.اة رابات واال طرابات األ)لية والشغل  واأل-7

 .  SPRINKLERSانفجار ينابيل الميام ودف  خ انات الميام بما جيتا يجت   اةدفاء 

انفبببب ار انابيببببل الميببببام او الغبببباز للخ انببببات او المبببببادالت الحراريببببة بمببببا جيتببببا المك فببببات والمبخببببرات -9

 الناجمة عن التجمد او التمدد او اية اسباا اخرى .

 لسرقة باستخدام وسائا الخلع والكسر والعنف .ا-10

 صدم اآلليات يو االرتطام بواسطة آليات الغير واآلليات المملوًة  )ملك المؤمن - 11

 ل  يو الغير(.

 سقود الطائرات المدنية يو ير ج ء منتا يو التوائيات يو ج ء منتا. -12

 تساقط ال لور وذوبانتا. -13

 العواصف الرملية. -14

 األعمال الكيدية من عاملو المؤمن ل  يو الغير.-15

 عن التماس الكتربائو . الناتجةجميع اال رار -16

 بعقود. الم بتة المنفعةمن جقدان  المتحققةالخسائر  - 17
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 الترتيبات الخاصة بأمور التامين:

 

يببباعة المدخلبببة و/يو تكبببون البيببباعة مشبببمولة ببوليصبببة تبببامين السبببلطة  ذا تجببباوزت قيمبببة الب -1المببباد  

المخ نبببة مببببن تببباري  بببببدء سبببريان بوليصببببة التبببامين الخاصببببة المببببرز  مببببن المبببود  يو المسببببتأجر قيمببببة 

 البوليصة.

 

بوليصببببة التببببامين الخاصببببة يجببببل ين تغطببببو البيبببباعة مببببن تبببباري  دخولتببببا لمواقببببع السببببلطة  -2المبببباد  

لمسببتود  عببام يو مسببتود  خببباص  وخببطل جتببر  نقلتببا لغايببات التخبب ين وخببطل جتببر  التخبب ين يو  دخالتببا

 آخر.

 

تكبببون األ بببرار التبببو تغطيتبببا بوليصبببة التبببامين الخاصبببة األ بببرار التبببو تلحبببو بالممتلكبببات  -3المببباد  

واألشبببخاص العائبببد  للغيبببر داخبببا مواقبببع السبببلطة واأل بببرار التبببو تلحبببو بمنشبببات السبببلطة الناتجبببة عبببن 

 لمستأجر  للمؤمن ل .دخول وتخ ين وخرور البياعة من والى المستود  والسا ة ا

 

اعتمببباد البوليصبببة وقبولتبببا مبببن اجبببا تحديبببد تببباري  تقبببديمتا يبببتم مبببن قببببا رئبببي  السبببلطة يو مبببن  -4المببباد  

يفو ببب  مقاببببا  شبببعار يسبببلم لمقبببدم البوليصبببة يحمبببا رقمبببا متسلسبببط صبببادرا عبببن السبببلطة يببببين الوقبببت 

 واليوم وتاري   براز)ا للسلطة.

 

 

ببببرجي ييبببة بوليصبببة ولبببو تبببوجرت جيتبببا الشبببرود يعبببطم  ذا اقتنبببع ين لبببرئي  السبببلطة الحبببو  -5المببباد  

الغايببببة مببببن تقببببديمتا عببببدم دجببببع البببببدالت المقببببرر  بموجببببل تعليمببببات بببببدالت الخببببدمات ولببببي  تغطيببببة 

 التعويي عن اليرر محا الجتة المؤمن لتا وللسلطة .

 

 اتتا  ذا سببببو وان لبببرئي  السبببلطة رجبببي قببببول ببببوالا التبببامين الصبببادر  عبببن شبببرًة تبببامين بببب -6المببباد  

مادلبببت ببببدجع قيمبببة اليبببرر ببببدون وجببب   بببو يو رجعبببت علبببى السبببلطة ببببالتعويي المبببدجو  مبببن قبلتبببا 

 للمتيرر.

 

 ذا ًانبببت البيببباعة ذات قيمبببة عاليبببة تتجببباوز قبببدرات شبببرًات التبببامين الودنيبببة بتغطيبببة قيمبببة  -7المببباد  

ة ، لبببرئي  السبببلطة يو العطبببا واليبببرر وقبببدمت بوليصبببة تبببامين صبببادر  عبببن شبببرًة تبببامين غيبببر ودنيببب

 من يفو   اتخاذ القرار المناسل بشان قبولتا يو عدم قبولتا وينظر لكا  الة بحالتتا.
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 31/2019الشرود الخاصة بدعو  العطاء رقم 

 الخاص بتقديم  بخدمات التامين على البيائع و األشخاص والممتلكات

 جو مواقع مختلفة للسلطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2001( لسبببنة 4تطببببو ي كبببام نظبببام اللبببوازم واألشبببغال لسبببلطة منطقبببة العقببببة االقتصبببادية الخاصبببة رقبببم )

والتعليمببببات الصببببادر  بموجببببب   وتعببببديطتتا ) تعليمببببات تنظببببيم  جببببراءات العطبببباءات وشببببرود االشببببتراك 

 ببو اسببتبعاد ير عببرض غببببر  جيتببا ( وتكببون مل مببة للمناقصببين ، وللجنببة اللببوازم واألشببغال جببو السببلطة

ملتببب م بكبببا يو بعبببي يو ا بببد )ببب م الشبببرود ويعتببببر تقبببديم العبببرض مبببن قببببا المنببباقا بأنببب  مواجبببو علبببى 

 جميع الشرود الخاصة والعامة .

 

 تقدم العروض على نسختين متطابقتين يصا وصور  -1

 

 READ ONLY (SOFT COPYيلتببب م المنببباقا بتقبببديم نسبببخة الكترونيبببة محميبببة  -2

CD ببباجة  لبببى النسبببخة الورقيبببة ومبببن ال تتبببوجر لديببب  اةمكانيبببة العمبببا علبببى ( مبببن عر بببة  

 تتيوة نفس  ل لك مع تحديد نو  البرنامج المستخدم

 

تقببببدم األسببببعار بالببببدينار األردنببببو مبينببببا جيتببببا الرسببببوم الجمرًيببببة واليببببريبة العامببببة علببببى  -3

الجتتبببا المبيعبببات والرسبببوم واليبببرائل األخبببرى وييبببة عوائبببد  كوميبببة يو غيبببر  كوميبببة لمع

 دبقا لنظام وتشريعات السلطة.

 

 على المناقا اعتماد دعو  العطاء ومرجقاتتا لتعبوة عر   عليتا . -4

 

يجبببل ان تكبببون مبببد  سبببريان الكفالبببة تغطبببو مبببد  سبببريان العبببرض و سبببل المبببد  المطلوببببة جبببو  -5

 دعو  العطاء ًحد يدنى وبخطف ذلك جللجنة اللوازم واألشغال جو السلطة  استبعاد العرض.

 

و  بببال االعتبببراض علبببى المواصبببفات الفنيبببة المطرو بببة علبببى المنببباقا ين يحبببدد المواصبببفة / جببب -6

المواصببببفات المعتببببرض عليتببببا وان يببببدعم اعترا بببب  بنشببببرات جنيببببة يو ًتالوجببببات تؤًببببد  جتبببب  عليتببببا 

وبخبببطف ذلبببك جبببان لجنبببة اللبببوازم واألشبببغال جبببو السبببلطة غيبببر مل مبببة ببببالنظر جبببو )ببب م االعترا بببات 

)ببب م االعترا بببات قببببا وقبببت ًببباف مبببن الموعبببد لفبببت  العبببروض وعلبببى ين ال يقبببا  وعلبببى ين يبببتم تقبببديم

 عن يسبو  .

 

يعتببببر قبببرار اال البببة ناجببب  المفعبببول اعتببببارا مبببن تببباري  تبلبببغ المتعتبببد القبببرار بتوقيعببب  علبببى يمبببر  -7

الشببراء و)ببو التبباري  البب ر يببتم جيبب  دجببع رسببوم الطوابببع ويمانببات الجامعببة  ن لببم يكببن مسببجط جببو السببلطة 

وم التعتبببد العبببدلو ًمبببا يعتببببر )ببب ا التببباري  ببببدء سبببريان مبببد  التوريبببد  ال  ذا ورد خبببطف ذلبببك جبببو ورسببب

 القرار .
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ال يبببتم ا البببة ير عطببباء علبببى شبببرًة يجنبيبببة مبببا لبببم يكبببن لتبببا مم بببا اردنبببو يو مكتبببل مسبببجا جبببو  -8

األردن  سببببل األصببببول وتببببتم اال الببببة علببببى المم ببببا األردنببببو يو المكتببببل المسببببجا ًوًيببببا للشببببرًة 

 األجنبية .

 

يرجبببو ببببالعروض تبببامين للبببدخول جبببو العطببباء علبببى شبببكا ًفالبببة بنكيبببة يو شبببيك مصبببدق صبببادر  /  -9

 صادر من الشرًة يو المؤسسة  يو الشخا لصال  السلطة  سل القيمة المبين  جو دعو  العطاء.

 

 .       يجل ذًر الرقم اليريبو واالسم بشكا وا   ورقم صندوق البريد ورقم الفاً 10

 اتف  وتحديد المنطقة والرم  البريدر.والت

 

.      يعتببببر تقبببديم عبببرض المنببباقا الت امبببا  منببب  بأنببب  مطلبببع ومبببتفتم لجميبببع مبببواد تعليمبببات نظبببام 11

وتعببببديطتتا  2001( لسببببنة 4اللببببوازم واألشببببغال جببببو سببببلطة منطقببببة العقبببببة االقتصببببادية الخاصببببة رقببببم )

 وجميع وثائو دعو  العطاء.
 

ن يرجبببو بعر ببب  مبببا ي ببببت مقدرتببب  الماليبببة والفنيبببة علبببى تنفيببب  متطلببببات العطببباء .     علبببى المنببباقا ي12

 وذلك بإرجاق ما ي بت ما يلو:

 تحديد ريسمال المناقا وصفت  التجارية وتصنيف  . -1

 ذًر مد  عمل  جو ) ا المجال. -2

 ارجاق التقرير السنور للشرً  للسنة التو سبقت مدعم بتقرير مدقو الحسابات المستقا -ر

 

 
 على المتعتد ين يقوم باعتماد النماذر المرجقة لت م الدعو  لتعبوة عر   عليتا وعلى ين      .13

 يتم  دخال ًاجة المعلومات عليتا دباعة يو بالحبر وبخط وا  .
 

 -.      يلت م المناقا باستعمال نماذر اليمانات / الكفاالت المرجقة التالية:14

 نموذر سند ًفالة دخول العطاء(. -1

 نموذر سند ًفالة  سن التنفي (. -2
 

 .      عدم قبول ير ًفالة مشرودة ولن يقبا ير عرض يخالف سند ًفالة الدخول المرجو.15

 

.       علبببببى شبببببرًة التبببببامين المحبببببال عليتبببببا العطببببباء تخصبببببيا وتسبببببمية  بببببابط ارتبببببباد لمتابعبببببة   16

 الحاالت  المتعلقة ببوليصة تامين السلطة .

 

التببببامين المحببببال عليتببببا العطبببباء االلتبببب ام بالترتيبببببات الخاصببببة بببببأمور التببببامين .       علببببى شببببرًة 17

 والمرجقة بالوثائو , مع مراعا  مايلو :

تحديببببد جتببببر  الجببببراء اعمببببال الصببببيان  الت يببببد عببببن اسبببببوعان مببببن تبببباري  تبليببببغ الشببببرًة باليببببرر   -1

تجببباوز )ببب م المبببدم تبببدجع الشبببرًة الحاصبببا بببباالجت   الكتربائيببب  والميكانيكيببب  المختلفبببة والقبانبببات  وبحبببال 

 بدل العطا الناتج عن ) ا اليرر وال ر تقدرم لجنة مشترًة من الطرجين .

سببباع  مبببن تببباري  التبليبببغ عبببن الحبببادج  48تبببوجير منبببدوا للشبببرًة جبببو العقبببب  خبببطل مبببدم التتجببباوز  - 2

 بحال عدم توجر مكتل للشرًة جو العقبة للمتابعة .



 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  8صفحة 

 

 مطبوعا  يو مكتوبا  بخط وا   خال من المحو يو التعديا يويقدم العرض      -.ي18

 اة اجة  ال  ذا اقتيت اليرور  ل لك وعند)ا على المناقا التوقيع بجانل

 المحو يو التعديا يو اة اجة.

 ال تقبا العروض غير الموقعة من مقدميتا يو من وًطئتم .   -ا

 جو نموذر العرض يو ير وثائو مرجقة ال يجوز  دخال ير تعديا يو  جراء ير تبديا   -ر

 ب  من قبا المناقا بعد جت  العروض.
 

.     على المناقا ين يبين جو عر   عنوانا  ثابتا  ترسا  ليب  جميبع المراسبطت     المتعلقبة  بالعطباء وعليب  19

بمراعا  )ب ا التغييبر ين يبلغ المؤسسة بكتاا مسجا عن ير تغيير يو تعديا جو عنوان  و ال جإنتا لن تكون مل مة 

 يو التعديا وتعتبر جميع المراسطت التو تترك جو العنوان الم ًور يو ترسا ل  بالبريد ًأنتا جعط  

 سلمت جو  ينتا .
 

 ويرجي ير عرض يحدج جي  المناقا –.     على المناقا ين ييع يسعارم رقما  وًتابة  20

 تشويشا  جو يسعارم.

للسلطة بقرار من لجنبة اللبوازم واألشبغال تمديبد االتفاقيبة ثبطج سبنوات وببنف  مد  التامين سنة ويحو  . 21

 الشرود والمواصفات واألسعار وباتفاق الطرجين.

 

يببدجع قسببط التببامين للشبببرًة علببى دجعتببان االولبببى بعببد توقيببع االتفاقيببة وال انيببب  بعببد مببرور سبببتة  .22

 اشتر.

 

تحويببا ير  ببو للسببلطة علببى ييبب  جتببة ًانببت بشببرد تنيببل السببلطة الشببرًة للحلببول محلتببا جببو  .23

ان تكبببون الشبببرًة قبببد قامبببت ببببدجع التعبببويي عبببن ًامبببا قيمبببة اليبببرر للسبببلطة وبالمبببدم المحبببدد  

 للتعويي .

 

 ذا نشببا خببطف يو نبب ا  بشببان االتفاقيبببة جانبب  يبببت عببن دريببو المحببباًم األردنيببة مببا لببم ترغبببل  .24

قبببانون التحكبببيم المعمبببول بببب  وقبببت نشبببوء السبببلطة ين يببببت جيببب  عبببن دريبببو التحكبببيم بموجبببل 

 الخطف يو الن ا .

 

علببى شببرًة التببامين التببو تببدخا العطبباء تقببديم ًشببف بأسببماء شببرًات  عبباد  التببامين المصببنفة ,  .25

(  ,وبيبببان  صصبببتم A ,  Bمبببن  يبببث قبببو  الشبببرًة الماليبببة ومؤشبببر تصبببنيفتا االئتمبببانو ) 

معببببايير  عبببباد  التببببامين الناجبببب   المفعببببول شببببريطة ين تواجببببو اللجنببببة عليتببببا وبمببببا ينسببببجم مببببع 

 الصادر  عن ادار  التامين / وزار  الصناع  والتجارم  .

 

 ( يوما ويعتبر توقيع  على العطاء الت اما ب لك.90يلت م المناقا بأسعارم لمد  ) .26

 

27. 

 

28. 

ترجببو بببالعروض صببور  عببن رخصببة المتببن سببارية المفعببول وصببور  عببن االجببازم الصببادر  

 )يوة التامين عن
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تبعببأ لتعليمبببات معبببايير اعببباد  التبببأمين بمقتيبببى ا كبببام قبببانون تنظبببيم اعمبببال التبببأمين رقبببم  يجبببل 

 ارجاق:

 

 REINSURANCEصبببببور  مبببببن  اعببببباد  التبببببأمين مبببببن المعيبببببد  الخبببببارجو  )  -1

SLIPS . ان وجد او االلت ام بتقديم  قبا اال الة ) 

التبببأمين مبببن البلبببد االم مصبببادقأ نسبببخ  مبببن اجببباز  ممارسبببة اعمبببال التبببأمين او اعببباد   -2

 عليتا من الجتات الحكومية االردنية .

 نسخ  من تقرير التعريف بمعيد التأمين ونشادات  جو االسواق التو يعما بتا . -3

 نسخ  عن اخر تقرير مدقو  سابات لمعيد التأمين يبين بيانات  المالي  . -4

روض بيبببع خبببدمات ارجببباق مواجقببب  خطيبببة مسببببقة مبببن معيبببدر التبببأمين لبببديتا علبببى عببب -5

 التأمين

 

للجنبببة اللبببوازم واألشبببغال جبببو السبببلطة الحبببو جبببو اسبببتبعاد ير عبببرض ال يكبببون وا بببحا بصبببور   .29

 ًاجية يو يحتما يً ر من تفسير.

 

 

تقبببا اللجنببة ير تخفببيي جببو األسببعار الببوارد  جببو العببرض يصببلتا بمبب ًر  تببود  جببو صببندوق  .30

 العطاءات قبا موعد جت  العطاء .
 

31. 
 

للجنبببة اللبببوازم واألشبببغال جبببو السبببلطة الحبببو جبببو تج ئبببة اال البببة يو  لغائتبببا ًليبببا يو ج ئيبببا  ذا 

اقتيبببت المصبببلحة ذلبببك دون ين يكبببون ألر مبببن المناقصبببين الحبببو جبببو المطالببببة بأيبببة خسبببار  يو 

  رر ناتج عن ذلك .

 

جلتبببا ين تقبببوم ببببأر  ذا وجبببدت اللجنبببة ين األسبببعار المقدمبببة عاليبببة يو ال تتناسبببل مبببع التقبببديرات  .32

 -من اةجراءات التالية :

 التفاوض مع مقدم ارخا السعار لتخفييتا  لى المقدار ال ر ترام مناسبا . -1

 لغببباء العطببباء والتفببباوض مبببع الببب ين اشبببترًوا جيببب  ومبببع غيبببر)م للحصبببول علبببى سبببعر  -2

 اقا.

  عاد  درح العطاء -3

 

جبببو العطببباء المحبببال علبببى ين تقبببدم يو للسبببلطة الحبببو ب يببباد  يو تخفبببيي مببببالغ التبببامين المحبببدد   .33

 تنف  بنف  يسعار اال الة .

 

 ذا اسبببتنكف المنببباقا الببب ر تقبببررت اال البببة عليببب  مبببن تنفيببب  العطببباء يو خبببالف ير شبببرد مبببن  .34

شبببرود  جللجنبببة الحبببو باتخببباذ ير مبببن اةجبببراءات التاليبببة يو جميعتبببا معبببا وذلبببك دون الحاجبببة 

  لى  خطار:

 من  وقيد)ا  يرادا لخ ينة السلطة.مصادر  التأمينات المقدمة  -1

 الرجو  على الشرًة بقسط التامين المدجو  عن المد  المتبقية. -2
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ا الببة العطبباء علببى المنبباقا البب ر ًببان قببدم سببعرا يعلببى منبب  جببو العطبباء  ذا قبببا ذلببك  -3

وتحميبببا المنببباقا المسبببتنكف الفبببرق جبببو السبببعر يو التكببباليف باة ببباجة  لبببى  لببب ام المنببباقا 

 المؤسسة عن ير عطا و رر لحو بتا نتيجة الستنكاج  .بتعويي 

 

 

تعتببببر )ببب م الشبببرود وثيقبببة مبببن وثبببائو العطببباء وعلبببى المنببباقا التوقيبببع عليتبببا وختمتبببا بخاتمبببة  .35

 الخاص و رجاقتا بعر  .

 

 على الشرًة المتقدمة ين تبرز المطء  المالية  سل تعليمات )يوة التامين. .36

 

37. 

 

مصببطلحات تأمينيببة باللغببة االنجلي يببة علببى المنبباقا ين يبببين المقصببود مببن )بب ا عنببد ذًببر ير 

 المصطل  .

 

علبببى المنببباقا ين يببببين جبببو عر ببب  مبببدى االلتببب ام بشبببرود وثبببائو التبببامين المعمبببول بتبببا جبببو    .38

 األردن .

 تتحما الشرًة المحال عليتا العطاء رسوم دوابع االصدار. -39

 

 

 

 :- رسال العرض  لى العنوان التالو يجل.

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 2565 :.ص. ا

 ، األردن77110العقبة، 

 قسم اللوازم و االشغال

 

 والكفاالت والصيانة واالتفاقيةنماذر المناقصة 

 عرض المناقصة 1-ر

 نموذر ًفالة المناقصة 2-ر

 نموذر ًفالة  سن التنفي  3-ر

 نموذر االتفاقية 4-ر
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 1-ر 

 عرض المناقصة
 عطاء : ....................................................

 معالو رئي  مجل  المفو ين

ومواصببببفات وجببببداول الكميببببات وجميببببع وثببببائو العطبببباء  بعببببد ين قمنببببا بدراسببببة دقيقببببة للشببببرود -1

 وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد................................................

المببب ًور  يعبببطم وتفتمنبببا ما)يتتبببا وجميبببع الظبببروف المحيطبببة بتبببا وغير)بببا مبببن األمبببور التبببو لتبببا عطقبببة 

م بتوريـبببـد )ببب م اللبببوازم وجقببباص لشبببرود ومواصفـبببـات بتبببا جأننبببا نحبببن المبببوقعين يدنبببـام نعبببرض بـبببـان نقبببو

العطبببـاء وباألسبببعار المببب ًور  جبببو جبببداول الكميبببات بمبلبببغ  جمبببالو وقبببدر  دينبببار يردنبببو يو ير مبلبببغ آخبببر 

 يصب  مستحقا بموجل شرود ) ا العطاء .

 ونتعتبببد جبببو  البببة قببببول عر بببنا )ببب ا ين نـبببـورد ونسبببلم اللبببوازم المشمولـبببـة جبببو العقبببد     خـبببـطل -2

 المد  التو نحدد)ا جو عر نا اعتبارا من تاري  تبلغنا قرار اة الة .

ونتعتببببد جببببو  الببببة قبببببول عر ببببنا ين نقببببدم الكفالببببة المطلوبببببة بحسببببن التنفيبببب  مببببن مصببببرف يو  -3

%( مببببن قيمببببة العطبببباء 10مؤسسببببة ماليببببة مسببببجلة جببببو األردن ومقبولببببة لببببديكم وذلببببك بمبلببببغ يعببببادل )

 المرجقة . الم ًور يعطم ووجقا لنموذر الكفالة

يبببوم ابتبببداء مبببن التببباري  المحبببدد لفبببت  العطببباء  90ونواجبببو علبببى ين نلتببب م بتببب ا العبببرض لمبببد   -4

 ويبقى ) ا العرض مل ما لنا ديلة ) م المد  .

والبببى ين يبببتم  عبببداد اتفاقيبببة العقبببد الرسبببمية والتوقيبببع عليتبببا جبببان عر بببنا )ببب ا مبببع قبببرار اة البببة  -5

 يشكا عقدا مل ما بيننا .

بببأنكم غيببر ملبب مين بإ الببة العطبباء علببى اقببا األسببعار و نكببم غيببر ملبب مين بإبببداء ونعلمكببم ًبب لك  -6

 يسباا ذلك .

  رر جو ) ا اليوم ...........................................من شتر .....................

 ......اسم المناقا .................................................توقيع  وخاتمة..........

 باعتبارم ....................................................................................

 ومفو ا رسميا لتوقيع ) ا العرض ونيابة عن المناقا .

 العنوان......................لشا)د : االسم .............................. التوقيع...........

 نوان  .......................................................................مكان عملة وع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  12صفحة 

 2 –ر 

 نموذر ًفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 

 

 المشرو : ......................................... العطاء رقم: ...........................

 لببببببى السبببببباد  )صببببببا ل العمببببببا(: ........................................................... لقببببببد تببببببم  عطمنببببببا ين 

المنببببببببببباقا شبببببببببببرًة: ......................................................................... سبببببببببببيتقدم بعبببببببببببرض 

ء، ولمبببا ًانبببت شببرود العطببباء تبببنا علبببى للمناقصببة للمشبببرو  المنبببوم عنبب  يعبببطم اسبببتجابة لبببدعو  العطببا

 ين يتقبببببببدم المنببببببباقا بكفالببببببببة مناقصبببببببة مبببببببع عر بببببببب ، وبنببببببباء علبببببببى دلببببببببب ، جبببببببإن مصببببببببرجنا: 

بنبببببك ........................................................................ يكفبببببا بتعتبببببد ال رجعبببببة عنببببب  ين يببببببدجع 

............ عنببببد ورود يول دلببببل خطببببو مببببنكم وبحيببببث يتيببببمن لكببببم مبلببببغ: ....................................

 الطلل ما يلو:

 

ين المنببباقا، ببببدون مواجقبببة مبببنكم، قبببام بسبببحل عر ببب  بعبببد انقيببباء آخبببر موعبببد لتقبببديم العبببروض      -ي 

 ( يوما، يو90يو قبا انقياء صط ية العرض المحدد  بـ)

( مببن 1/6 بببرام اتفاقيببة العقببد بموجببل المبباد  )ينكببم قببد قمببتم بإ الببة العطبباء عليبب ، ولكنبب  يخفببو جببو     -ا

 شرود العقد، يو

( 4/2) ينكبببم قبببد قمبببتم بإ البببة العطببباء عليببب  ، ولكنببب  يخفبببو جبببو تقبببديم  بببمان األداء بموجبببل المببباد       -ر

 من شرود العقد.

 

( يومبببا ويتعبببين  عادتتبببا  لينبببا، 90وعلبببى ين يصبببلنا الطلبببل قببببا انقيببباء مبببد  صبببط ية الكفالبببة البالغبببة )

 ًما ين ) م الكفالة تحكمتا القوانين المعمول بتا جو األردن.

 

 توقيع الكفيا / البنك: ...........................................

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

 ...........................................             التاري :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  13صفحة 

 3-ر

 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذر  مان األداء )ًفالة  سن التنفي (

Performance Guarantee 
 لبببببببببى السببببببببباد : .................................................................................... يسبببببببببرنا  عطمكبببببببببم 

 قد ًفا بكفالة مالية، المقاول: .............................بأن مصرجنا: ...................... 

(المتعلبببببو بمشبببببرو : ........................................ بمبلبببببغ: )        /        بخصبببببوص العطببببباء رقبببببم )

حببببال عليبببب  وذلببببك ليببببمان تنفيبببب  العطبببباء الم  ........................ ( دينببببار يردنببببو............................

بمجببرد ورود يول دلببل  – سببل الشببرود الببوارد  جببو وثببائو عقببد المقاولببة، ويننببا نتعتببد بببأن نببدجع لكببم 

مبببع ذًبببر األسبببباا  –خطبببو مبببنكم المبلبببغ المببب ًور يو ير جببب ء تطلبونببب  منببب  ببببدون ير تحفببب  يو شبببرد 

وذلببك  –العقببد  الداعيببة لتبب ا الطلببل بببأن المقبباول قببد رجببي يو يخفببو جببو تنفيبب  ير مببن الت اماتبب  بموجببل

بصبببرف النظبببر عبببن ير اعتبببراض يو مقا بببا  مبببن جانبببل المقببباول علبببى  جبببراء البببدجع.وتبقى )ببب م الكفالبببة 

سببببارية المفعببببول مببببن تبببباري   صببببدار)ا ولحببببين تسببببلم األشببببغال المنجبببب   بموجببببل العقببببد المحببببدد مبببببدئيا 

مديببببد)ا يو تجديبببد)ا بنبببباء علببببى بتببباري  ........... شببببتر ............... مبببن عببببام ................ مببببا لبببم يببببتم ت

 دلل صا ل العما.

 توقيع الكفيا / مصرف: ..............................

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

 التاري : ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  14صفحة 

 4 –ر 

 نموذر اتفاقية العقد

Contract AgreementForm of  
 

 

 المشرو : .......................................   العطاء رقم: .............................

  ررت ) م االتفاقية جو ) ا اليوم ............من شتر ............ لسنة ......................

 -بين :

الخاصبببة ويم لتبببا رئبببي  مجلببب  المفو بببين باعتببببارم صبببا ل العمبببا :  سبببلطة منطقبببة العقببببة االقتصبببادية 

 الفريو األول .

 والمقاول  :   ........................................................  باعتبارم الفريو ال انو .

 

لمبببببببببا ًبببببببببان صبببببببببا ل العمبببببببببا راغببببببببببا جبببببببببو ين يقبببببببببوم المقببببببببباول بتنفيببببببببب  يشبببببببببغال مشبببببببببرو :  

................................................................................................. 

 

ولمبببا ًبببان قبببد قببببا بعبببرض المناقصبببة الببب ر تقبببدم بببب  المقببباول لتنفيببب  األشبببغال و نجاز)بببا وتسبببليمتا وجقبببا 

 لشرود العقد .

 

 جقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلو:

 

 اقية نف  المعانو المحدد  لتا جو شرود العقديكون للكلمات والتعابير الوارد  جو ) م االتف - 1

 المشار  ليتا جيما بعد.

 تعتبر الوثائو المدرجة تاليا ج ءا ال يتج ي من ) م االتفاقية وتتم قراءتتا وتفسير)ا بت م - 2

 الصور :

 

 ًتاا القبول . -ي 

 ًتاا عرض المناقصة . -ا 

 مط و المناقصة ذات األرقام . -ر 

 المواصفات . -د 

 المخططات . –م 

 الجداول المسعر  )جداول الكميات يو يية جداول يخرى تصدر قبا قرار اة الة ( . -و 

 قيمة العقد المقبولة  : ............................................................. - 3

 ..........: ...................................................  مد  اةنجــــاز -4

 غرامة التأخيــر   : ............................................................. -5

وصبببببببببا رسبببببببببوم دواببببببببببع 

 وجامعة رقم

 

 

التبببببباري  القيمة

 خ

 

 زاء قيبببام صبببا ل العمبببا ببببدجع البببدجعات المسبببتحقة للمقببباول وجقبببا للشبببرود، يتعتبببد المقببباول بتنفيببب   - 6

 أل كام العقد.األشغال وتسليمتا وجقا 



 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  15صفحة 

 زاء قيببببام المقبببباول بتنفيبببب  األشببببغال و نجاز)ببببا وتسببببليمتا وجقببببا أل كببببام العقببببد ، يتعتببببد صببببا ل  - 7

العمبببا ببببأن يبببدجع  لبببى المقببباول قيمبببة العقبببد بموجبببل ي كبببام العقبببد جبببو المواعيبببد وباألسبببلوا المحبببدد جبببو 

 العقد.

 

ة وتوقيعتبببا جبببو الموعبببد المحبببدد يعبببطم وبنببباءا علبببى  مبببا تقبببدم جقبببد اتفبببو الفريقبببان علبببى  ببببرام )ببب م االتفاقيببب

 وذلك وجقا للقوانين المعمول بتا.

 

 الفريو ال انو )المقاول(

 

 الفريو األول )صا ل العما(

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

 

 االسـم:

 

 الوظيفة:

 

 وقد شتد على ذلك:.

 

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

 

 االسم   :

 الوظيفة :

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

 

 االسم:

 

 الوظيفة: رئي  مجل  المفو ين

 

 وقد شتد على ذلك:

 

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

 

 االسم   :

 الوظيفة :

 

 

 

 العامةالشرود 

 
جببببو سبببلطة منطقببببة العقبببببة  2001( لسبببنة 4جببببو نظبببام اللببببوازم واألشبببغال رقببببم ) العامبببةتعتببببر الشببببرود 

االقتصببادية الخاصببة السببارية بتبباري  دببرح )بب ا العطبباء وجميببع مببا يتبعتببا مببن تعليمببات شببرودا  خاصببة 

لتببب ا العطببباء، وان تقبببديم عبببرض المنببباقا يعتببببر الت امبببا  منببب  بأنببب  قبببد دلبببع ليتبببا وتفتمتبببا وقببببا بجميبببع 

 لى ما سيرد من الشرود الخاصة اة اجية لت ا العطاء .بنود)ا   اجة  

 

  :-الشرود األ اجية

 
 %16األسعار بالدينار األردنو غير شاما اليريبة العامة على المبيعات  -1

 
 

 



 

 المملكة األردنية الهاشمية 2019-31العطاء لوازم رقم 
 مديرية الشؤون المالية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 - نيسان
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع 

 السلطة المختلفة
 

 16من  16صفحة 

 

 

 :ت  النهائيجدول الكميا
( الخاص بتقديم خدمات التامين على الممتلكات 31/2019العطاء  قم لوازم ) المشررررررر و  :

 -والموجودات لمواقع السلطة المختلفة: 

 

 

 

 الرقم
 وصف البند

 
 

 المبلغ اإلجمالي
 

 فلس
 
 دينار
 

1 
 مجمو  قيمة االعمال

 
  

    

 
 نسبة الخصم :     )            ( %

   %(        نسبة الزيادة :     )      

 
 المجمو  النهائي فقط:

  

 _________________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 _______________________________________:  _____________ قصــــامنـــــــــــــــــــــاسم ال
 __ ____________________________________ـــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ

 ______________________________________ــة:   ______________ــــــــــــــــــــــــــختم الشركـــ

 _____________________________________________خلوي __: __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ______________________________________________________ :ــةـــــــــــــــــــفاكس الشركــ

 

 
 


