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 -لمحتويـــــــات:ا

 
 أوال :   موضوع العطاء. 

 .   التعليمات للمشتركين بالمناقصةثانيا :  
 الكفاالت واالتفاقية  نماذج المناقصة و  /ثالثا
 . عرض المناقصة  1-ج   

 . نموذج كفالة المناقصة  2-ج   

 . نموذج كفالة حسن التنفيذ   3-ج   

 . نموذج االتفاقية 4-ج    

 الموظفين.  نات بيا:    ا  رابع
 . والخاصة العامة  الشروط  :    خامسا" 

 . المطلوبة للعقد الشروط: سادسا"  

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

 
 ( صفحة  22 مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 .ءاطلع ا عضوأوال :   مو 
 

 

الخاصة   اإلقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  ) ترغب  رقم  لوازم  العطاء  خالل  مع  23/2021من  بالتعاقد   )
داخل محافظة العقبة  خدمات التامين الطبي للعاملين لديها وعائالتهم    لتقديمالشركات العاملة في االردن  

ل الطبي  التامين  خدمات  السلطة  تقدم  واستثناءات   ط و ر لشا  قوفمشترك    11000  حواليحيث  وتغطيات 
   لديها   للمنتفعين  حيث تهدف السلطة إلى تحسين خدمات التامين الطبي المقدمة    المرفقة،التأمين الصحي  

من حيث توفير آليات عمل مؤتمتة تساعد في تقديم خدمات طبية متميزة وتحقق وفر في النفقات المتحققة  
 . ميزة وسريعة  لهممت  ت امم خد يقد المنتفعين لديها وتدون اإلنقاص من حقوق 

التامين الصحي المرخصة في االردن والتي تجد بنفسها الكفاءة والقدرة لتلبية كافة    خدمات فعلى شركات  
  العقبة الخاصة   منطقةتقديم عرض فني ومالي إلى سلطة  العطاء  الشروط والمتطلبات الواردة في دعوة  

 . الوثيقةوحسب ما هو وارد في هذه 

 

 :  ليالمالعرض ا 

أجور  لي ▪ بتحديد  للعطاء  املتقدم  الصحيتزم  التأمين  خدمات  للمشترك    تقديم  ثابت  سعر  أساس  على 

والنماذج الطبية  كتيبات الشبكة الطبية  شامل جميع الضرائب والرسوم وثمن  )حسب العمر (    الواحد 

 األردني. األسعار بالدينارأن تكون  ويجب  لكافة املنتفعينوبطاقة التامين الصحي 

 : وحسب الخيارات التالية اجور تقديم خدمات التأمين الصحي  بتقديمللعطاء قدم املتتزم لي ▪

 حددملا ا ض املطلوب تقديمهو العر  

تقديم 1 اجور  سعر/  تحديد  التأمين    عرض  خدمات 

 . فقط الصحي للموظفين وعالئلتهم

 باستثناء الوالدين 

تقديم 2 اجور  سعر  تحديد  التأمين    /عرض  خدمات 

 .  لتهمن وعالئللموظفيالصحي 

واالدوية املزمنة املتعلقة  باستثناء الوالدين

 )بالضغط والسكري والقلب (بامراض
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   ملن يرغب اختياري اشتراك  .  والدين فقطخدمات تأمين صحيي لل عرض سعر 3

 

لبات املنتفعين وصورهم واملطا  فعلى سبيل املثال ال الحصر )بياناتاملعلومات املخزنة  ات و يانالب  جميع ▪

وجمما املستند لية  أ  رير(والتقا ات  يع  بها  التصرف  املنفذة  للشركة  يحق  وال  للسلطة  ملك  العبث  هي  و 

ة اليومية  حتياطي ها أو التصرف بها، وعليها عمل النسخ اال وسيعرضها للمساءلة القانونية في حال العبث ب

   ،عند الطلبوالشهرية والسنوية وتزويد السلطة بها 

 شروط أخرى: 

 من م ميالدي كامل اع اععقد : مده ال ❖
ً
 تاريخ تقديم خدمات التامين الصحي. تبارا

 طريقة الدفع: ❖

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

 ور من تاريخ مباشرة تقديم الخدمة. ربعة شه% بعد مرو ا 20الدفعة الثانية :  •

 خدمة. ة تقديم الخ مباشر من تاري% بعد مرور ثمانية شهور 20الدفعة الثالثة :  •

 م الخدمة. % بعد مرو عشرة شهور من تاريخ مباشرة تقدي20الرابعة:  فعةالد •

 % بعد انتهاء العقد . 20الدفعة النهائية: •

    
 -المتعهد :   

 مات واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها.  دم معلو يجب على المتعهد أن يق
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 المناقصةبن :  التعليمات للمشتركي " انياث
 

االقتصةةةادية  لتعليمةةةات (: سةةةلطة منطقةةةة العقبةةةةطة )حيثمةةةا وردت فةةةي هةةةذه اكلمةةةة السةةةلتعنةةةي  -مالحظةةةة:
 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتةه الخاصةة علةى  مسةؤوليةأن يحصل بنفسه وعلى  لمناقصةينبغي على من يرغب في االشتراك بهذه ا

ر التي لها عالقة بالمناقصة أو تلك كل األمو   م العرض وان يتفهم ويراعييقد جميع المعلومات الالزمة له لت
 . هأسعار التي تؤثر على وضع 

بتعبئة   -أ -1 المناقص  ويقوم  العطاء  هذا  في  المدرج  المناقصة  عرض  نموذج  على  العرض    يقدم 
 .  ج وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلكالنموذ 
خ  -ب  تعبئة  يكون  أن  أسعاريشترط  باألرقام  انة  الكميات  جداول  في  بخط   الوحدة  والكلمات 

 واضح.
ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقديم   -د 

أو إضافة بعض المالحظات ، فان باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة  ض بديل  عر
صلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم  بالعرض ال بالعرض ، شريطة أن يتقدم    فق منفصلة تر

 المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه . والشغال في السلطة 
 -ة : التالي  يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات    -2

التفويض   -أ وكتاب   ، أو شركة  كان  فردا"  المناقص  منشاة  با  للمسئولوضع  ــوقيع  ـلتالمفوض 
 عنها . 

مبلغ المحدد  شيك مصدق لصالح السلطة ولمرها بال  قدم كفالة مالية أو العرض الميرفق مع      -ب 
دخول  كدليل على حسن نية المناقص للباسم المناقص أو الشركة في )ملحق عرض المناقصة ( 

للعمل في الردن    في مالية مرخصة  أو مؤسسة  ذلك من مصرف  أن يكون  المناقصة وعلى 
( أيام  7السلطة خالل )  تقرره حال عليهم العطاء حسبما  لذين لم يهذه الكفالة للمناقصين ا  د عاوت
  ، أما المناقص الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد   تاريخ قرار إحالة العطاء  من

 م كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد .  أن يقد 
ل -ج الردن  في  الرسمي  الكامل  المناقص  توتيع عنوان  الذي  الرسمي  عنوانه  كبر  إليه  افة  جه 

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

 ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات . 
من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها    ام أي بند ا المناقص أمر التي يدونهاسعتعتبر ال -3

المناقص  القيمة   أرباح  كذلك  تشمل  وأنها  للتسليم  جاهزة  بصورة  البند  لذلك  والشاملة  الكاملة 
 تزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد . ن أي الوتعويضه ع 

أي   -4 هناك  كان  إذا   : االلتباس  لالت التوضيح  حاجة  هناك  كانت  أو  ع باس  توضيح  ستفسار  أي  ن 
بطلب   يتقدم  أن  المناقص  فعلى  العطاء  اجل  لوثائق  من  المفوضين  مجلس  رئيس  إلى  خطي 

التاريخ المحدد ل العالتوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق  أيام  7طاء بما ال يقل عن ) فتح   )
 قصين المتقدمين للعطاء   امن ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع ال
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الع -5 يقدمإيداع  متكامال"   روض:  مالي  مغلف  )    العرض  ومغلف  فني  عرض  مغلف    و عرض 
و المالي  العرض  وصورة(فني  الالعرض  يحتوي  أصل  مختومتين  نسختين  ظرف    على  في 

 -خارج :كتوب علية من المختوم م
ال  واسم  العطاءات    عطاءرقم  في صندوق  ويودع  المناقص  رئي  ون ومعنواسم    س مجلس إلى 

  ن تأجيل فوضيالم  ويمكن لرئيس مجلس  اريخ المقررين لإليداعلموعد والتلك قبل اذو  المفوضين
على  وا  حصل  موعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين الذين كانوا قد 

الوقت   وثائق بعد  يصلها  أي عرض  في  السلطة  تنظر  ولن  إال  العطاء  لذلك  تنع  قا  إذا  المحدد 
 قوي لذلك التأخير   وجود مبررمجلس المفوضين ب سرئي

 تقديمةهالعةرض بعةد  دم ملزمةا للمنةاقص وال يجةوز سةحب هةذاإلزامية العروض : يعتبر العرض المق -6
( يومةةا ابتةةداء مةةن آخةةر موعةةد تةةم تحديةةده 90لفتةةرة ) هبةةويظةةل العةةرض ملزمةةا للمنةةاقص الةةذي تقةةدم 

 . ذه المدة التزام أطول من ه طاء مدةعالعوة إليداع العروض إال إذا حدد في د 

 .على المناقص تقديم أسعاره بالدينار الردني -7

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

جبـة وتعديالته والتعليمات الصادرة بمو  2000نة  ( لس32م )قتصادية الخاصة رققبة االعالطقة  من
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنترض والذي يف

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكةون عليةة  أنة أي مبلة  ومةا يجةب أو تناقض بةين حسةاب جملةإذا وجد في العرض خطا   -أ
يتفق وتطبيق سعر مبل  بما سلطة الحق بتعديل جملة اللافحدة الو  رهذه الجملة بتطبيق سع

 المبل  اإلجمالي للعطاء  عار أوتالي يتم تعديل مجموع األسالوحدة وبال
 بالكلمات فتعتبر كتابة إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة  -ب 

 ك .الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذل-ج           

وع ن المجمويكو  يتم تصحيح المجموع   فأنةلعمليات الحسابية  ي أي من اإذا وجد خطأ ف-د             
 ص.حح ملزما للمناقالمص

تةرفض عرضةة  أنلجنةة الفيهةا ، ف إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطةة أو مبةال -هة           
 . ار المناقصين اآلخرين أسع و ارجةد غلط مستأنسة بأسعار السوق الصحيح الأو أن تقوم بت

ي يشةكل % مةن ييمةة العطةاء و عةرض فنة 60الةى عةرض مةالي يشةكل   ض لعرو سم اتق -10
المالي بعد دراسة العرض الفني ونجاح  % من ييمة العطاء على ان يتم فتح العرض   40

 .مرفق وحسب جدول المطابقة العالمة (  30% من العالمة اي )  75الموردين بنسبة 
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 تحتتتفا الستتلطة بحقيتتا اتتي  عمتتال  م قتترب ليتتر متقيتتد ب تتت متتا ورد اتتي عتت   التعليمتتات كمتتا  -11
تترا   الت م  ب ويحق للسلطة اختيار العربان األسبام قرب دون بيض  قيا اي راحب  تحتفا

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

 . عويضتم مطالبة السلطة  بأ

  ةلمطابقال جدو

 العالمة المستحقىة العالمة  الفنية المطلوبة روط   والش اصة الخ المواصفات 

1 
 
 

  2 ووثائق الشركة   البيانات الرسمية

  3 التصنيف العالمي و/او التصنيف المحلي  2

  سنة ة عن كل نصف عالم سنة  12سنوات وحتى  7التقل عن الخبرة  3

  2 للعاملين  ةتيخبرات الشركة والسيرة الذا 4

  2 لشركةلالمالية المالءة  5

  3 الشبكة الطبية المعتمدة  6

7 
التزام الشركة بتقديم الخدمات الطبية عن سلطة منطقة 

  العقبة
2  

  2 تقديم خدمات التأمين الطبيو طريقة ادارة 8

9 
يم لها خدمة )تقديم اثبات  الشركات والمؤسسات التي تم تقد

 (  قود .....الخاو ع
3  

  4 تقديم الخدمة التأمينيه  رامج تسهلاستخدام تقنيات وب 10

11 
التزام الشركة بتزويد السلطة بتقارير شهرية الستهالك 

  المشتركين
2  

  2 تساعد في تسهيل االجراءات والخدمة  تقديم ميزات اضافية  12

  3 ة وصحية اضافية  تقديم ميزات تأميني 13

14 
  15وموافقات خالل   أيام 7 /  ساعة 24مركز خدمات 

 دقيقة  
2  

  2 توفير مكتب وكادر للشركة في العقبة للخدمة والمتابعة   15

    40 المجموع   *

  30 من العالمة  % (   75عالمة االستحقاق لدخول العطاء )  *
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السةلطة لتوييةع العقةد خةالل فتةرة  إلةى قةدميت أنعطةاء منةاقص الفةائز بالال: علةى    التنفيذ حسن    كفالة -12
يقةةدم للسةةلطة  كفالةةة حسةةن  أنعليةةة وعلةةى المنةةاقص  بإحالةةة العطةةاء أبالغةةة( يةةوم  مةةن تةةاري  14)

نفيةذا  نفيةذ العقةد تتل % من ييمة العقد وذلك ضةمانا 10التنفيذ )قبل توييع نموذج االتفايية ( بمبل  
رفةةض  أواسةةتنك   أوتةأخر المنةةاقص  وإذااض العقةةد ألغةةر  يترتةب علةةى التعهةةد وفةاءولةةدفع مةةا تامةا 

فالة حسن التنفيذ المطلوبة فعندها يحق للسلطة مصادرة كفالة عجز عن تقديم ك  أوتوييع االتفايية  
 أوة بها البلمطي حق في اأص المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء وال يكون للمناق

 .بشأنها بأي تعويض 
 

 

 -:العنوان التاليالعرض إلى يجب إرسال . -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن 01717العقبة،   

االشغالقسم اللوازم و   

 
 
 

 التفاقيةكفاالت والصيانة وانماذج المناقصة وال /ثالثا

 قرب المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفي   3-ج    
 نموذج االتفاقية  4-ج    
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ظفي سلطة منطقة العقبة التأمين الصحي لمو تقديم خدمات
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 1-ج 

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

 وضين لس المفيس مجي رئمعال
ط ومواصةةفات وجةةداول الكميةةات وجميةةع وثةةائق العطةةاء وتعليمةةات اسةةة دييقةةة للشةةرو بعةةد أن قمنةةا بدر  -1

 الخاصة بتوريد................................................ المناقصة
ا عالقةة وغيرهةا مةن األمةور التةي لهة هةاالمذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتهةا وجميةع الظةروف المحيطةة ب

ه نعةةةرض بةةةةةان نقةةةوم بتوريةةةةةد هةةةذه اللةةةوازم وفقةةةا  لشةةةروط ومواصفةةةةةات ا نحةةةن المةةةوقعين أدنةةةةاهةةةا فأننةةةب
أو أي مبل  آخر  درة دينار أردنيقار المذكورة في جداول الكميات بمبل  إجمالي و العطةاء وباألسع

 يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء .
خةةةةالل المةةدة     العقةةد لةةوازم المشمولةةةةة فةةي نسةةلم النةةةةورد و  بةةول عرضةةنا هةةذا أني حالةةة قفةةد ونتعهةة -2

 الة .التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاري  تبلغنا قرار اإلح
ونتعهةةد فةةي حالةةة قبةةول عرضةةنا أن نقةةدم الكفالةةة المطلوبةةة بحسةةن التنفيةةذ مةةن مصةةرف أو مؤسسةةة  -3

ء المذكور أعاله ة العطا%( من ييم10يكم وذلك بمبل  يعادل )د ل مالية مسجلة في األردن ومقبولة
 ا لنموذج الكفالة المرفقة .ووفق

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

شةةكل حالةةة يع قةةرار اإليةةع عليهةةا فةةان عرضةةنا هةةذا مةةيتو والةةى أن يةةتم إعةةداد اتفاييةةة العقةةد الرسةةمية وال -5
 . عقدا ملزما بيننا

ين بإبةةةداء ونعلمكةةم كةةذلك بةةأنكم غيةةر ملةةزمين بإحالةةة العطةةاء علةةى اقةةل األسةةعار وإنكةةم غيةةر ملةةزم -6
 أسباب ذلك .  

 حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر ..................... 
 وخاتمة................  توييعه..................... ..........................ناقص ..مالاسم 

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

 .... .......التوييع. .................... ......... االسملشاهد : .. ....................العنوان
 ................. ...................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2  –ج 

 نموذج كفالة المناقصة 
Form of Tender Guarantee 

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

م إعالمنـا أن .......................................................... لقـد تـاحب العمـل(: .إلى السـادة )صـ
المنـــاقص شـــركة: ......................................................................... ســـيتقدم بعـــرض 

شـروط العطـاء تـنص علـى أن ة العطاء، ولما كانـت  بة لدعواله استجاصة للمشروع المنوه عنه أعقناللم
 إن مصـــــرفنا: يتقـــــدم المنـــــاقص بكفالـــــة مناقصـــــة مـــــع عرضـــــه، وبنـــــاء علـــــى طلبـــــه، فـــــ

 عدفبنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن ي
عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيـث يتضـمن ...................  ................لكم مبلغ: .............

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

 ( يوما، أو 90قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
ق     -ب  العطأنكم  بإحالة  قمتم  عليه،  د  أاء  اتفاقية ولكنه  إبرام  في  )   خفق  المادة  بموجب  من  1/6العقد   )

 شروط العقد، أو 
( من  4/2) عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الداء بموجب المادة    أنكم قد قمتم بإحالة العطاء      -ج

 شروط العقد. 
 

إلينا، كما أن  عادتها  ويتعين إ  ( يوما 90لكفالة البالغة )اة  وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحي
 كفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الردن. هذه ال

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

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

 ...........................................             التاريخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المملكة األردنية الهاشمية  2021/ 23 رقم  ء لوازمعطال
 الشؤون المالية  مديرية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   2021-ايار
ظفي سلطة منطقة العقبة التأمين الصحي لمو تقديم خدمات

 اصة دية الخاالقتصا

 

 

 22 من 11 صفحة 

 3-ج
 

 
 االقتصادية الخاصة ة العقبة سلطة منطق

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( 

Performance Guarantee 
م  نا إعالمك . يسرإلى السادة: ...................................................................................

 مقاول: ............................. كفل بكفالة مالية، ال ... قد .........بأن مصرفنا: ..........

    لـق بمشـروع: ........................................ بمبلـغ:(المتع        /         بخصوص العطاء رقـم )

حال عليه طاء المتنفيذ العوذلك لضمان   .........................) ........................ ( دينار أردني...

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

مع ذكـر السـباب الداعيـة لهـذا  –منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط 

لنظر عن وذلك بصرف ا –العقد    ه بموجب التزامات  ض أو أخفق في تنفيذ أي مناول قد رفالمق  الطلب بأن

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

.... .........هر ..إصدارها ولحين تسلم الشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... ش

 اء على طلب صاحب العمل.مديدها أو تجديدها بنم يتم ت.... ما لمن عام ............

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

 مفوض بالتوقيع: ..................................... ال

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

 
 ة العقد اتفاقي  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2021ة لسن............... شهر  ......... من..........ذا اليوم ـي هـة ف ـيـاالتفاق  ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "مثلها رئيس مجلس المفوضين يو ةاالقتصادية الخاص العقبة طة منطقةلسالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" .....................ويمثلها ................................. على اعتبارهالمقاول السادة .......
لمناقصااة الااذ  بااب بعاارض اكااان قااد ق   ولما،  عاله  مشروع أبتنفيذ ال  الفريق الثانيم  ي أن يقوراغبا ف   لوق االالفريكان    لما

 ا لشروط العقد،وفقالمشروع وانجازها  ال لتنفيذ أعم الفريق الثانيتقدم به 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
يها فيما  ار إلالمش  العقدا في شروط  حددة لهمعاني المنفس الفي هذه االتفاقية    ر الواردةابيلتع وا  للكلمات  يكون - 1

 بعد.
 
 :فاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورةهذه االت  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
 .. ...... ............................................................: ..تاصفاالمو -ه
 .. .. .....(:....................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

 ............. القيمة .........................التاريخ......   .........وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 
االول  قيام   إزاء – 4 يتعهد  وف  الثانيللفريق  المستحقة    القيمةبدفع    الفريق  للشروط،  الثانيقا  بتنفيذ    الفريق 

وفوإنجا  خدماتال العقدزها  لحكام  العطاء    قا  ومتطلبات  داخل وشروط  المرعية  بالقوانين  االلتزام    و 
 . حدود المنطقة الخاصة
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الثا  قيام   إزاء - 5 ال  نيالفريق  يتعهد    وإنجازها  خدماتبتنفيذ  االولوتسليمها،  إلى    الفريق  يدفع  ريق  الفبأن 
 العقد.  فيب المحدد في المواعيد وبالسلو  ب أحكام العقدقيمة العقد بموج  يالثان

 
إبرام    ما  على  وبناءا على  الفريقان  اتفق  فقد  وفقا  االتفا  هذه تقدم  وذلك  أعاله  المحدد  الموعد  في  وتوقيعها  قية 

 لقوانين المعمول بها.ل

 
 
 

 الول )صاحب العمل( الفريق

 
 

 ( قص المناالثاني ) الفريق

 

 
 س المفوضين رئيس مجل:      سم اال
 
 ....................... : ...........   لتوقيعا

 

 
 :     االسم 

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 

 مدير الشؤون المالية 
 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 م واإلشغالرئيس قسم اللواز

 
 
 
 
 
 
 

 :   )تقريبا( و معاليهم  الموظفينبيانات : رابعا  
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 )بالسنة(  الفئات العمرية لمشتركي التأمين ر.م 

 الموظفين وعائالتهم باستثناء الوالدين     

 فئة   /  ركينالمشت عدد

 4888 17  –  1من   .1

 2023 35  –  18من  .2

 1906 45  –  36من  .3

 652 55  –  46من  .4

 110 60  –  56من  .5

 32 60فوق  .6

 9611 جموع الم 

 1600 عدد الوالدين 1

 

 العدد  في المستشفى درجات االقامة  .م ر

1. VIP 22 

 3102 لدرجة األولى  ا .2

 6487 الدرجة الثانية  .3

 9611 الكلي .4
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 الخاصة والعامة  : الشروطخامسا"

في سلطة منطقة العقبة    2001( لسنة 4نظام اللوازم واألشغال رقم ) في والخاصة العامة وطتعتبر الشر     
الخاالقتصاد  بتاريية  السارية  هذا  اصة  يتبع الع  طرح  ما  وجميع  لهذا طاء  عامة  تعليمات شروطًا  من  ها 
 ها. بنود تقديم عرض المناقص يعتبر التزامًا منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع  العطاء وأن

 
 : للعقدالمطلوبة  الشروط: سادسا"

 

 ما يلي: وي علىائق تحتالمشاركة تقديم وثيرغب بء والذي على المتقدم للعطا                   

جاري و شهادة التسجيل و رخصة مهن سارية  السجل التوهي :  الرسمية مصدقة حسب األصول    البيانات  -1
لتامين الطبي من وزارة الصناعة والتجارة / ادارة التامين  اتقديم خدمات  وترخيص ممارسة أعمال    المفعول،

 والتراخيص . مالية فنية والمديرية الرقابة ال /

أ -2 ولها خبرة في    سنوات   سبعة لصناعة والتجارة لمدة ال تقل عن  مسجلة في وزارة ا  الشركةن تكون  يجب 
 . التامين الطبي وإدارة النفقات والخدمات التامينية تقديم خدمات مجال 

حين  المرش  لرئيسيينوالسيرة الذاتية للعاملين ا  وتصنيفها عالمي او محلي  شرح مفصل عن خبرات الشركة -3
على  لإلشرا  الشركة  من طرف مخت ف  السير  تلك  تكون  أن  وعلى  التنفيذ  ع مراحل  يزيد  ال  وبما  ن  صرة 

 صفحة واحدة لكل شخص من هؤالء األشخاص. 

( ، موافقات طبية  وكافي )أطباء, صيادلة, ومدققين فنيين  أن يكون لدى الشركة كوادر عاملة وبشكل ثابت  -4
التدق أمور  الفنيومتخصصة في  الم  الطبي  يق  و  التأميني  وإعو  الالي  الحق في  موافقات طاء  وللسلطة   ،

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

 قامت الشركة بتقديم خدماتها لهم.قائمة بأسماء الشركات أو المؤسسات الرئيسية التي  -5

 : بالعقدالشروط الخاصة : سابعا" 

لطة بكافة مراحل العمل من لحظة طلب  بة عن الس نيا  مات التامين الطبيقديم خد بت  شركةالتلتزم   -1
 بإذن هللا.   وحتى المعالجة والشفاء الخدمة

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

شفيات  مل جميع االختصاصات الطبية من عيادات ومستهم وأن تشتفعيحية للمشتركين ومنالص
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ليات ومراكز عالج طبيعي ويحق للسلطة اضافة أي جهة طبية كما ورد في  ومراكز طبية وصيد 
 و باتفاق الطرفين. مصلحة الموظفين ومنتفعيهملشبكة الطبية والتي ترى أنها تخدم هذا البند ل

ت  السلطة بأية مالحظات أو تجاوزات أو سلبيا  بتزويد   حيالص  ديم خدمات التأمين شركة تقتلتزم   -4
 . مةتظهر خالل تقديم الخد 

العقد  -5 هذا  بموجب  المؤمنين  الستهالك  شهريه  بتقارير  السلطة  تزويد  الشركة  الحالة    على  تبين 
   بأول لهم او فنتفعين التي تنتهي سقو للم باإلضافة المرضية والمعالجات والتكلفة

تقديم ختحمل  ت -6 نتيجة    الصحيالتأمين    دمات شركة  والمالية  القانونية  المسؤولية  تقديم  كامل  عدم 
 ت الطبية بالشكل األمثل .الخدما

ة وبالقرارات الصادرة عن المرجع الطبي  بقوانين السلط  شركة تقديم خدمات التأمين الصحيتلتزم   -7
 . يأمين الصحالت شركة تقديم خدمات ل  ملزماو   طعيافي السلطة ويعتبر القرار الصادر قرارا ق

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

االل  من  سة ب( خم0.005نسبته ) خصم ما ، ويتم بذلك خطيا ويعتبر انذارا نهائيًا  سلطةقبل ال
 ائها هذه المهلة .ييمة عقد التامين االجمالية عن كل مخالفة ال يتم تصويبها بعد اعط 

 االردن. داخل ميزة ومنتشرةشبكة طبية محلية مت شركة تقديم خدمات التأمين الصحير أن توف -10

لسلطة بي لكل مشترك في اين ط بطاقة تام   بتوفير  شركة تقديم خدمات التأمين الصحيأن تلتزم   -11
 -يلي : ون بطاقة تعريف للمشتركين تحتوي على ماحيث تكب

 ك،االسم الكامل، تاريخ امليالد،.....الخ( الشخصية )صورة املشتر  كامل معلومات املشترك  .1

 خ (  للتامين، درجة التامين، نسب التحمل، ....ال واالنتهاء االشتراك)تاريخ  ينيةالتأمالبيانات  .2

 . فساراتواالستتف الطوارئ هوا ارقام .3

 . غيير البطاقة حسب تغيير املعلومات املتعلقة باملشتركيتم ت .4

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

 ملسبقة على تصميم البطاقة واملعلومات الواردة بها . أخذ موافقة السلطة ا .6

 طة . أي تعديالت تطلبها السل .7

إلصدار   أيام    7/    ساعة  24بتوفير مركز خدمات    الصحي  التأمينشركة تقديم خدمات  تزم  أن تل -12
تأخير ، وتتحمل شركة ادارة التأمين التبعيات   ودون   بعة حاالت المرضىالموافقات الطبية ومتا 
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على    والمسائالت القانونية   تؤثر  والتي  الموافقات  في  تأخير  أي  جراء  والشخصية   الحكومية 
 . ومصلحة السلطةع ، صحة المنتف

و وضرور   اللتزاما -13 المستشفى  خارج  المعالجات  لحاالت  الطبية  الموافقات  بمنح  االلتزام  حاالت  ة 
  ( خالل  تق   15الدخول  ال  التي  الطارئة  الحاالت  عدا  فيما  اقصى  كحد  دييقة  األنتظار  (  بل 

 .الموافقة( وخالف لذلك سيتم ادخال الموظ  فقط ) فورا  بدون االنتظار الخذ 
للتتخ -14 قنوات  عدة  مثصيص  الواصل   ( الموقع ل  االلكتروني،  البريد  الفاكس،  الخلوي،  هات ، 

 (....ال  للشركةااللكتروني 

  المعتمدين في   اطارتباط من الشركة لتنسيق العمل بين الشركة و ضباط االرتب تخصيص ضباط   -15
  السلطة.

 

 
 .  صحي ءات التامين اليات واستثناشروط وتغط: ثامنا" 

 

 :التامين نافع وتغطياتالئحة الم) (1المادة 

 :الئحة المنافع  •

   خاصة ، اولاى ، ثانية      درجة االنتفاع

 دينار اردني  العملة نوع 

 سنة واحدة  مدة العمب 
       

 ية ثان أولى خاصة 

 35000 40000 45000 خالل مدة العقد /اللتزام  لكب مشترك االحد االقصى 

 

 ( ت التي تستدعي االقامة لالستشفاء و الجراحة الحاال ) :ط لمستشفى فقب اداخالمعالجة 

 

 اإلقامة 

 تغطية كامله 

 ثيثة العناية الح

 واالشعة السينية  التصوير الطبقي و الرنين المغناطيسي

االجراءات الفحوصات   و  االدوية  و  المخبرية 

   التشخيصية 

 نة س (13)دون  المرافق للطفل

سيا لمرة  االرة  تغطية  سنويا  سعاف  داخل واحدة 

 اراضي المملكه مهما كانت التكلفه 

 اتعاب الطبيب و الطبيب االستشاري 

 ح و طبيب التخديرب الجرااتعا

االطباء   تخدير  )اجور   ، جراحه   ، ،عيادة  زيارة 

 الطوارئ( 
 ثانية  اولى خاصة 
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االقصى   ال  لإلجراءالحد  مدة  خالل   /واحدالطبي 

 "العقد
10000 8500 7000 

 

 (الحمب كشفية الطبيب ، االدوية ، الفحوصات المخبرية و الشعاعية و مراجعات ):- المستشفى لمعالجه خارجا

 

 ثانية  اولى  خاصة 

 2000 2250 2500   – مدة العقد خالل/ "الحد االقصى لنفقات العالج للمنتفع 

 300 300 300 رد سنويا سقف لكب ف / الحد األقصى لمنفعة االسنان 

( نموذج وتمنح 12ماذج الطبية / سنوياً )قصى لعدد النالحد األ

 ( بعدد  إضافية  نماذج  حس2000السلطة  توزع  الحاج(  ة ب 

 . باستثناء نماذج الحمب  والضرورة الطبية وبموافقة السلطة

ا  االعتبارمع  بعين  لمراجعة  -الخذ  نموذج  احتساب  عدم 

 . رة المحددةلفتل اة المرضية وخاللنفس الحال المريض للطبيب

12 12 12 

 

 

 

 

 

 :-يلتزم المؤمن عليه بالنسب ادناه :- نسبة التحمب 
 

 ستشفى نسبة التحمب للمعالجه خارج الم

 والموظفين    لمفوضينوا للرئيس •

 

 

 

والمفوضين  لعائالت   • الموظفين  والرئيس 

 و معاليهم 

 

 ال شئ  

 ويض من كل مطالبة قابله للتع

 

 

20%  

 ويض لتعمطالبة قابله لمن كل 

 داخل المستشفى  حمل للمعالجهنسبة الت  •

 والموظفين   للرئيس والمفوضين •

ولعائالت   • والمفوضين  الموظفين  الرئيس 

 يهم و معال

 

 ال شئ 

 

 دينار ايهما أقل    200أو   5%   

جه خارج الشبكة نسبة التحمل للمعال •

   الطبية

%  30شبكة الطبية    نسبة التحمل للمعالجة خارج ال 

  لنظر عن مكانبغض او  سائدة ال  األسعارحسب  و

 الجهة الطبية . 

 

 

 :الئحة التغطيات (  2المادة ) 
 

 .تظار اليشمب هذا العقد ا  فترات ان  .1

 . االقامة في المستشفى وكافة الخدمات الضروريه المتعلقه بها  .2

 .  ةاو الحثيث/ نايه المركزهالع .3

 .احدة سنوياً خالل فترة العقد ر لمرة ودينا 3500سقف ب  ةالصناعيمفاصب وال تغطية الركبه  .4

الجلديه   .5 االمراض  التجميليه  ) تغطية  وليس  هرمونت,علبه  الث (  العالجيه  سبب  من  الشعر  ي ساقط 

 والحروق . ، الصدفيه  ,

 التحسس للغذاء فحوصات الحساسية ماعدا فحص  بدون تغطية امراض الحساسيه والربو القصبي .6
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 .  هسن13 رافق دون سن لما .7

 عمار . ج والفتق لكب اال ر والشق الشروالنواصيالبواصير  .8

 .اللوزتين والزوائد اللحمية  .9

 .والجيوب  (العالجي )ير التجميلية وتيره غ انحراف ال .10

 .تفتيت الحصى واستئصال المراره  .11

 .ر الركبة جراحة وآالم الظهر، جراحة وتنظي .12

 .ة االورام الليفيواستئصال الرحم و البطانية الرحمية .13

 ( . اكياس مائيه) يله، الق )حالة مرضية ( ي الخصية ، دوال  ةاألورددوالي  .14

 .اع ضغط العين د وارتفمليات السا امراض العيون وع .15

 . من خالل الصيدليات مباشرة منة وصرفها شهرياً ودوية المزتغطية اال .16

   . السكر  امراض ضغط الدم و .17

   كاتب والشبات القل ومنظم ضرب  .رايين عمليات القلب والش .18

 نوياً .فحص الحمب الحساس بحد مرتين س، وده  الحمب والوال .19

 وبة . الهرمونات الغير متعلقة باالنجاب والخص .20

 .  اشة العظامغطية كافة االجراءات المتعلقه بهشت .21

 ."دينار لكب حاله سنويا 1000تغطية الخداج  واالطفال غير مكتملي النمو بسقف  .22

 .الول  م الوالده من اليوة االطفال حديثي اتغطي .23

ولحاالورا  تغطية .24 العقد  وتغطيات  سقوف  حسب  تفيدم  التي  والمخبرية  الطبية  التقارير  استالم  بان    ين 

  .ورام خبيثة اال

العالج .25 منفعة  م  جلسة  14الطبيعي    تغطية  محولة  تكون  ان  على  منتفع  لكب  العقد  فترة  طبيب  خالل  ن 

 . أخصائي 

للعدسات و االطار داخب     دينار  50بحد اقصى  و  ا ددهبغض النظر عن عوالنظر و النظارت  تغطية منفعه   .26

فالشب خالل  فقط  واحده  لمره  و  فقط  المعتمده  الطبيه  العكه  طبيب  ترة  من  محولة  طبية  بوصفه  و  قد 

 . 0.75على ان اليقب نسبة فحص النظر  خصائي معتمدا

   .  . "واحدة سنويادينار للحالة ال  (250)لمساعده على السمع بسقف تغطية االجهزه ا .27

 .فحص السمع لنظر و تغطية فحص ا .28

 .تصنف كدواء من قبب وزارة الصحة   تغطية اية عالجات .29

 .ضريبة المبيعات  %16لكافة الحوامب والتي تخضع لنسبة ينات و  تغطية الفيتام .30

 العمليات الجراحية . الالزمة وبعد   وأدوات تغطية الباندج العالج .31

 .أ  استثناء ون افة األعمار ودفة حاالت الفتق لكتغطية كا .32

 .  وفحوصاته  B12 قص فيتامين نتغطية  .33

 .    فحوصاتهباستثناء  (    D (  فيتامين نقص تغطية  .34

 . تغطية فحوصات وعالجات الغدة الدرقية  .35

 . ى وتغطية كامله كعالج داخب المستشف  %4د جميع األدوية التي تكون ضريبتها عتماا .36

  .ع االعمار ية المخروطية لجميتثبيت القرن  .37

 .  سك لمتعلقة بالحاالت مثالها الديعصبية اة العالجات الغطيت .38

 .وحسب بنود العقد .تغطية عمليات الديسك .39

  .مرض االرتداد البولي واالرتداد المرئي  .40

 .الكهربائية الزائدة لشحنات ا .41

  anti-d :الدة للحاالت المرضية مثب تغطية جميع اإلبر التي تعطى بعد الو .42

  . من مرة واحدة بحد اعلى مرتينعددها  الوالدة ورفع خلعوفحوصات حاالت تغطية صور  .43

 .  البولي السلس حاالت .44

في  العقبة  محافظة  ية في  كة الطباستكمال عالج الحاالت التي تقتضي والتي يتعذر عالجها داخب الشب .45

ها  م الطلب بتحويلو الحاالت التي يتالطبية للشركة داخب المملكة اأ  من الجهات الطبية وضمن الشبكة  
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السلط خالل  ا من  على  الحاالة  هذه  تزيد  ال  المحول ن  عن)ت  السقوف  750ة  وضمن  سنوياً  (حالة 

 . والتغطيات المحددة 

 .واردة بالئحة االستثناءات ا  وغيرا  حاالت مرضية اخرى لم يتم ذكره .46

 .  اردين  (400)حالة الواحدة قدرة مراقبة الحمب بمبلغ أجمالي لل  .47

ين لمرة واحده  كب من المشتركين بالتام  لموظفزوجة ا  و  اتاض للموظف جهت الوالده و االتغطية عمليا  .48

 -:خالل فترة العقد  متواصلة ضمن السقوف التالية 

 نية ثا اولى خاصة الاااوالده

 500 500 500 طبيعية ال

 900 900 900 القيصرية 

 400 400 400 وع و الحمل الهاجر االجهاض المشر

لحاالت  لكب من ا "ك لمره واحده سنويادة و ذل، نفقات الواله  غ المذكورة اعالتشمب المبال  -

 وليس نفقة مراجعة الطبيب خالل مدة الحمل المذكوره اعاله 

 . ( سنوي ولكل فرد  300بسقف )    نيةالس  حات يتم تغطية المعال-49

 

 

 

  :ثناءات الئحة االست  (3)لمادة ا

عليها  المعالجات والنفقات المترتبة  ية و المرض  (مرفقة  ال  مة االستثناءاتالمذكورة في قائ )تستثنى الحاالت        

ال تعتبر  وال  التامين  هذا  احكام  ال  سلطةمن  في  ينص عليها صراحة  لم  ما  يغطي  وال    قد عمسؤولة عنها 

عجوزات التالية و  جات ، االصابات ، االمراض ، و الالتامين كافة الحاالت ، االسباب ، و الخدمات و العال

 -:التامين من تعتبر مستثناة 

 .. "ء الذات أو محاولة ذلك عمداار و محاولة االنتحار أو ايذانتحاال .1

مش .2 أو  فتنه  في  االشتراك  أو  جرم  ارتكاب  محاولة  أو  القضائية  ال اجرةارتكاب  حاالت 

 (. بجميع انواعها  

عن  .3 الناتجة  الحاالت  اال  جميع  العدو  أعمال   ، الغزو   ، االعتداءا الحرب   ، أو جنبي  ت 

م  عمالاال )الحربية    شبةالعمليات   أكانت حرب  ، سواء  ال  العسكرية  أو  ،  (علنة  االهلية  الحرب 

 .لى اعمال الشغب ضافة االتمرد ، الثورة ، االحكام العرفية ، اعمال االرهاب ، باال

ن .4 الناتجة عن  المرضية  الحاالت  السيارالحوادث و  ات ،  شاطات رياضية خطيرة كسباق 

 .لخ ا.....لنارية ت ا، ركوب الدراجاتسلق الجبال 

 ان الكحول و المخدرات و المواد التي تحدث الهلوسةجميع الحاالت الناتجة عن ادم .5

الكيماوي   .6 و  النووي  و  االشعاعي  المفاالتلوث  للمعدات  ،  المخلفات   ، الذرية  عالت 

 .النووية ، التلوث الكيماوي  العسكرية المخلفات للمواد 

 .رضية و االخطار الطبيعية اال  ، االنجرافات  كين، ثوران البرا زالزل ، الفيضانات ال .7

الديلزه  مر .8  ، العضالي  الشهيه  فقدان  النهام  الكلى  )ض  المناعة    (غسيل  نقص  مرض 

(AIDS)  (الكهل  ) ، الشيخوخه الت المرضية و الفحوصات الطبية ذات العالقه بهيع الحاو جم 

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

التجم .9 االد   يليةالجراحة  التجميلية و  المعالجة  ناجمة عن حادث و  كانت  اذا  اال   ، بها  الخاصة  وية 

 .مشمول بهذا التامين 

بالمنتجعات   .10 الحجرالعناية  الجنسية  ،  االمراض   ، الختان   ، االمصال   و  المطاعيم   ، ،   الصحي 

االتصالي   الطب   ، الحمل  بالموانع  يتعلق  ما  كل  الخصو  و  الروت   وبةهرمونات  يمي  الفحص 

(CHECK UP)   فحص ،(TORCH)  .  . 
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   2021-ايار
ظفي سلطة منطقة العقبة التأمين الصحي لمو تقديم خدمات

 اصة دية الخاالقتصا

 

 

 22 من 21 صفحة 

القابل للتعويض بموج .11 ب أية امور تكون من مسؤولية السلطات الحكومية ، االصابة او المرض 

اض المهنة المشمولة بموجب نون او تشريع او اي نظام اخر بما فيها اصابات العمل و امراي قا

 .للحالة  سببةقبل الجهة الممن و حوادث السير الضمان االجتماعي قانون 

 .و تصحيح الحول  (الليزر و الليزك )يح السمع و النظر الحاالت من اجل تصح  .12

النفس .13 و  العقلي  النفسية  االمر  ) ي  ـــالخلل  و  العقلية  الوراثي(    اض  و  الخلقية  االمراض  و ـــــ،  ة 

 .  لحوال

المعدية .14  ، السارية  امر  االمراض  و  الوبائية  و  و  المناعة   االورالساض  و  ارطان   و    لخبيثه،ام 

 .و االمراض التي تكفلها الدولة  (SARS)النمطي االلتهاب الرئوي ال

 .كدواء جميع العالجات غير المسجله بوزارة الصحة  .15

 .نتائج المعالجات الكيماويه   .16

 . لحملجنه وكافة موانع اخصوبه والتلقيح الصناعي وزرع االكافة الحاالت المتعلقه بال .17

 لديلزة ) غسيل الكلى ( .ة واالكلى والمرارصى تحليل ح .18
 

 : اساءة استخدام عقد التامين (4)المادة 
 

ستخدام مرفق معالجات الحاالت المخالفة حتى  الا   وإساءةالشركة بتزويد السلطة بالمخالفات  تلتزم   •

 .زمة الال اإلجراءات نى للسلطة اتخاذ يتس 

      :-رج الشبكة الطبيةاخ  معالجات الحاالت المشمولة ة لصرف وثائق المطلوبال  (5) المادة     

ال             بتزويد  عليه  المؤمن  االكثر    سلطةيلتزم  على  يوما  ثالثين  مدة  اخالل  تاريخ   بأصولمعالجة  لمن 

 -:المستندات التالية 

 .ة المرض رير طبي موضحا به الشكوى وطبيعتق •

 .بوضه لمقاتعاب الطبيب اايصال ب •

ا • والفحوصات   والفاتورة    لطبيب وصفة  الصيدلية    لألدوية  وفاتورة  والشعاعية  المخبرية 

 . مع النتائج  (اذا تم اجراء أي منها )والمختبرات واالشعة 

و لخاصة سلطة منطقة العقبة االقتصادية اموظفي  ل  صحيالمين  خدمات التأ  تقديم  المشروع ::  تاسعا" 
 واردة اي وثائق العطاء.المواصفات الحسب 

 

 (1جدول رقم )  •
 

 وصف البند  الرقم
 السعر االجمالي 

 دينار  فلس

     فقط   لموظفين وعائالتهملمجموع قيمة كامل االعمال   1

   ( %          بة الخصم :     )     نس 

   نسبة الزيادة :     )            ( %  

 المجموع النهائي كتابة :  
    

 

2 
 فقط   لموظفين وعائالتهملمجموع قيمة كامل االعمال  

 باستثاء الوالدين واالدوية المزمنة 
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   2021-ايار
ظفي سلطة منطقة العقبة التأمين الصحي لمو تقديم خدمات

 اصة دية الخاالقتصا

 

 

 22 من 22 صفحة 

   نسبة الخصم :     )            ( %  

   )            ( % نسبة الزيادة :      

 
 -:كتابة  وع النهائي المجم

 
  

3 
ال /عرض سعر للوالدين االعممجموع قيمة كامل 

 اختياري
  

   نسبة الخصم :     )            ( %  

   نسبة الزيادة :     )            ( %  

 
 كتابة  المجموع النهائي

 
  

 

 

 _________________________________ ___________________ :   المنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاقصاسم 
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 _____________________________________________________ :تتتةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلشركااكس ا


