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 -الوصف العام للعطاء :

 

 بالتعاقببد ( 34/2021مببن خببلل العطبباء لببوازم رقببم ) ترغببس سببلطة منطقببة العقبببة االقتصببادية الخاصببة

لتبببامين علبببى الممتلكبببات والموجبببودات واألشبببخاص لمواقبببع السبببلطة المختلفبببة مبببع جمبببص متخصصبببة ل

وبمببا  ببو مو بب   ( موقعببا لمببدم عببام مببيلدع بامبب  نعتببباراو مببن تبباري  توقيببع االتفاقيببة25وعببدد ا )

بموجبببس بوليصبببة نو ببببوالم تبببامين ومبببع شبببربة تبببامين نو )صبببفحتان ( بكشبببل الموجبببودات المر ببب  

 -نبثر وبما  و مبين ندنام:
 

 المطلوبة : التامينية التغطيات
 

المبةةانو والقوا ةة  والةةديكورات واتنشةةاءات بكاهةةة مواقعهةةا واليةةاحات الخارجيةةة جميةة  أوال: تغطيةةة 

ومةةا  ةةو مقةةام فليهةةا هةةو أم موقةة  مةة  مواقةة  اليةةلطة دابةةا حةةدود منطقةةة العقبةةة االقتصةةادية الخاصةةة 

 . إضاهة إلى الميتودفات فلى ابتالهها ومبانو إدارات ومكاتب اليلطة

 .ر نلل دينا سبعونخمسة ووسبعمائة وربعون  مليون ن( ثمانية و000775,48,مبلغ التامين ) -
 

تغطيةةةة ميتويةةةات المواقةةة  مةةة  األثةةةاج والملروشةةةات وأجهةةةزا الياسةةةو  واجهةةةزا المراقبةةةة ثانيةةةا  : 

( موقعةةةا وأجهةةةزا 25والعةةةدد المكتبيةةةة واللةةةوازم المتواجةةةدا دابةةةا مواقةةة  اليةةةلطة والبةةةال  فةةةدد ا  

 ميتودفاتها :التكييف والقر اسية  هو 

 . دينار نللوخمسمائة  وخمسة وثمانون مليين نربعة ( ,0005854,مبلغ التامين ) -
 

 .موزفة بأرب  مواق   تغطية القبانات ثالثا  :  

 ( مائة وعشرون نلل دينار  ي موقع المقم وقبان المدينص000,120مبلغ التأمين ) -

 ( اربع قبانات 4الصناعيص وقبان الطري  الخلفي بعدد )
 

تغطيةةة األجهةةزا والمعةةدات المخبريةةة هةةو مختبةةر الغةةالاء والبيمةةة واالجهةةزا والمعةةدات وقطةة  رابعةةا  : 

 -الغيار هو مواق  ابرى تابعة لليلطة :

  . دينار آالف  وخمسةثلثمائة مليون ونحد عشر( 11,305,000مبلغ التامين ) -
 

 . (: ( Mobile carتغطية المختبر المتيرك الميمول والمثبت فلى مركبة   باميا  : 

 ومكونات المختبر . ( مائتان وخمسون نلل دينار و ي قيمة المرببة000,250مبلغ التامين )  -
 

تغطيةةةةة الب ةةةةا   باميةةةة  أنوافهةةةةا والموجةةةةودات دابةةةةا الميةةةةتودفات والمبةةةةانو وهةةةةو  سادسةةةةا  : 

اليةةاحات الخارجيةةة ومةةا  ةةو مقةةام أو مخةةزن فليهةةا ومةةا  ةةو ميمةةول فلةةى اليةةيارات والمركبةةات هةةو 

 أم موق  م  مواق  اليلطة وما  و هو حكمها أو تيت إشراهها أو مراجعتها.
 

 نلل دينار. خمسة وستون عشر مليون و نربعة (14,065,000) مبلغ التامين -
 

 تغطية الميؤولية المدنية اتااه الغير .  عا  : ساب

 نلل دينار. ة وعشرونوستمائة وخمس( ثلثة مليين 0000,625,3مبلغ التامين ) -
 

 الميؤولية اتااه الغير م  بطر اليريق :ثامنا  : 

 . دينارنلل  وسبعون ستمائة( ثلثة مليون و3,670,000 مبلغ التامين )
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 ة األنقاض :ةةةةنلقات إزالتاسعا  : 

  قط . دينار فنال ةومائة وخمسمليون إثنان ( 2,105,000مبلغ التامين )
 

 ادا التصاميم والرسومات والخرا ط :ةةةةةنلقات إففاشرا  : 

 . دينار آالفخمسة ستمائة و( 000056,مبلغ التامين ) -
 

 : اءةةةاء ومعدات ات لةةةةنلقات ات لحادم فشر : 

 دينار. نلل وخمسة وعشرونخمسمائة ( 525,000مبلغ التامين ) -
 

 :ثانو فشر : التأمي  فلى ميطات رصد فا مة 

 نلل دينارنربعمائة ( 000400,مبلغ التأمين ) -
 

 :ثالث فشر : التأمي  فلى أنظمة  اقة شميية 

 . ئتان وسبعون نلل دينارممليون و(  1,270,000مبلغ التأمين )    -
 

 : التامي  فلى اتياار الينوم للميتودفات و للمبانو الميتأجراراب  فشر : 

 ( مائة وعشرون نلل دينار .000,120مبلغ التامين )
 

 بامس فشر : فدد وآليات وأجهزا هو مشتا اليلطة

 ( خمسون نلل دينار .50,000مبلغ التأمين )
 

 النقد هو الخزينة  الخزينة ( سادس فشر :

 . ( مائة وخمسون نلل دينار000,150مبلغ التامين ) -
 

 ق (أمناء الصنادي  بيانة أمانة الموظلي  ساب  فشر :

 (11) نمين صندوق ×بالعدد لك   ( خمسون نلل دينار/000,50مبلغ التامين ) -

 خمسمائة وخمسون الل دينار . ( 550,000)
 

 (الميصلي  والمراسلي   بيانة أمانة الموظلي ثام  فشر : 

 ( 120,000)  بالعدد  12( عشرة آالف دينار/ محص  ×000,10مبلغ التامين) -

 مائة وعشرون الل دينار .
 

المكةةا   خمخةةازن التبريةةد   وحةةدات التبريةةد والتةةو تشةةتما فلةةى كمبروسةةورات  فطةةاتاسةة  فشةةر : 
التبريةةد والمبخةةرات والمكثلةةات والمبةةادالت اليراريةةة وجميةة  االجهةةزا المليقةةة بهةةا مةة  ابةةرا  تبريةةد 
للميةةاه وم ةةخات وشةةبكات ميةةاه وشةةبكات الكهربةةاء ولوحةةات توزيةة  كهربةةاء ولوحةةات تيكةةم وقوا ةة  

ا يةةة وااللكترونيةةة وشةةواح  بطاريةةات الرواهةة  الكهربا يةةة وابةةوا  ميةةتودفات دوا ةةر الكهربةةاء الهو
 التبريد الكهربا ية ( :

 دينار. وخمسمائة نلل  ( اربعة مليين 000,00,54مبلغ التامين ) -
 

فطةةا مكةةا     مولةةدات الكهربةةاء شةةامال ميةةرك الةةديزل والمولةةد وانظمةةة التشةةغيا والةةتيكم  فشةةرون :

والةةتيكم بكامةةا ميتوياتهةةا وقوا ةة  الةةدا را  وميطةةات اتنةةارا  ولوحةةات التشةةغياوالتبريةةد والهةةواء 

 الكهربا ية التابعة لها( 

 الل دينار . خمسمائة ( 500,000مبلغ التامين ) -
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  وحةةةدات التكييةةةف  والموجةةةودات هةةةو الميةةةتودفات المبةةةردا فطةةةا المكةةةا   إحةةةدى وفشةةةرون :

المركةةةزم والتةةةو تشةةةتما فلةةةى كةةةا مةةة  كمبروسةةةورات التبريةةةد ح مكثلةةةات ح مبخةةةرات ح مةةةروا  ح 

م ةةةخات ح وشةةةبكات ميةةةاه التبريةةةد ح ولوحةةةات التشةةةغيا والةةةتيكم وقوا ةةة  الةةةدوا ر الكهربا يةةةة ح وايةةةة 

 : اجهزا او انظمة مليقة بالنظام

 . ( خمسمائة الل دينار 000,500مبلغ التامين )  -
 

فطةةةا مكةةةا    أليةةةات مناولةةةة الب ةةةا   خ رواهةةة  شةةةوكية كهربا يةةةة بعةةةدد ثمانيةةةة  إثنةةةان وفشةةةرون :

 : تعما دابا ميتودفات التبريد  والتاميد ( رواه 

 ( مائة وعشرون الل دينار000,120مبلغ التامين ) -
 

 الكهرباء ومولدات الكهرباءالميؤولية المدنية اتااه شركة  ثالثة وفشرون :

 . نلل دينار ستمائة( 000,006مبلغ التامين ) -
 

التةةةامي  فلةةةى ميطةةةات إنةةةارا وادم اليةةةتم والطريةةةق الخللةةةو والطريةةةق : أربةةة  وفشةةةرون

 . الياحلو   فلى أفمدا ومامعة (

 ( ثلثمائة نلل دينار .300,000مبلغ التأمين )
 

 جبا أم الداموالمرصد الللكو فلى  -وفشرون : بمية 

 نلل دينار . وثمانون  يئتانم (280,000مبلغ التامين )
 

 -: األبطار المشمولة بالتامي :وفشرون  ستة 

 الحري  / او الصواع  . -1

 االنفجار بما  يما انفجار البويلرات .-2

 الزوابع والعواصل والفيضانات .-3

 األعاصير والسيول واالنجراف .-4

 الزالزل والمزات األر ية .-5

 انخماد التربة .-6

 اإل رابات واال طرابات األ لية والشغس  واألذى المتعمد وغير المتعمد اللح  لما.-7

 .  SPRINKLERSانفجار ننابيس الميام وطف  خزانات الميام بما  يما نجمزة اإلطفاء 

الحراريبببة بمبببا  يمبببا المكثفبببات والمبخبببرات  انفبببزار انابيبببس الميبببام او الغببباز للخزانبببات او المببببادالت -9

 الناجمة عن التجمد او التمدد او اية اسباب اخرى .

 السرقة باستخدام وسائ  الخلع والكسر والعنل .-10

 صدم اآلليات نو االرتطام بواسطة آليات الغير واآلليات المملوبة  )ملك المؤمن - 11

 لص نو الغير(.

 المدنية نو نع جزء منما نو الموائيات نو جزء منما.سقوط الطائرات  -12

 تساقط الثلوج وذوبانما. -13

 العواصل الرملية. -14

 األعمال الكيدية من عاملي المؤمن لص نو الغير.-15

 عن التماس الكمربائي . الناتجةجميع اال رار -16

 بعقود. المثبتة المنفعةمن  قدان  المتحققةالخسائر  - 17

 .الخسائر المتحققة عن اعمال الكسر والعبث والسرقات تغطية  – 18
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 : مي أالترتيبات الخاصة بأمور الت
 

مين السببلطة إذا تجبباوزت قيمببة البضبباعة المدخلببة و/نو أتكببون البضبباعة مشببمولة ببوليصببة تبب - 1المةةادا 

المخزنببة مببن تبباري  بببدء سببريان بوليصببة التببامين الخاصببة المبببرزة مببن المببود  نو المسببتأجر قيمببة 

 . البوليصة
 

بوليصبببة التبببامين الخاصبببة يجبببس نن تغطبببي البضببباعة مبببن تببباري  دخولمبببا لمواقبببع السبببلطة  -2المةةةادا 

وخببلل  تببرة نقلمببا لغايببات التخببزين وخببلل  تببرة التخببزين نو إدخالمببا لمسببتود  عببام نو مسببتود  خبباص 

 . آخر
 

تكببون األ ببرار التببي تغطيمببا بوليصببة التببامين الخاصببة األ ببرار التببي تلحبب  بالممتلكببات  -3المةةادا 

ألشببخاص العائببدة للغيببر داخبب  مواقببع السببلطة واأل ببرار التببي تلحبب  بمنشببات السببلطة الناتجببة عببن وا

 . دخول وتخزين وخروج البضاعة من والى المستود  والساحة المستأجرة للمؤمن لص
 

اعتمبباد البوليصببة وقبولمببا مببن اجبب  تحديببد تبباري  تقببديمما يببتم مببن قببب  رئببي  السببلطة نو مببن  -4المةةادا 

يفو ببص مقاببب  إشببعار يسببلم لمقببدم البوليصببة يحمبب  رقمببا متسلسببل صببادرا عببن السببلطة يبببين الوقبب  

 واليوم وتاري  إبراز ا للسلطة.
 

لببرئي  السببلطة الحبب  بببر ل نيببة بوليصببة ولببو تببو رت  يمببا الشببروط نعببلم إذا اقتنببع نن  -5المةةادا 

دالت الخبببدمات ولبببي  تغطيبببة الغايبببة مبببن تقبببديمما عبببدم د بببع الببببدالت المقبببررة بموجبببس تعليمبببات بببب

 التعويل عن الضرر مح  الجمة المؤمن لما وللسلطة .
 

لببرئي  السببلطة ر ببل قبببول بببوالم التببامين الصببادرة عببن شببربة تببامين ببب اتما إذا سببب  وان  -6المةةادا 

ماطلبب  بببد ع قيمببة الضببرر بببدون وجببص حبب  نو رجعبب  علببى السببلطة بببالتعويل المببد و  مببن قبلمببا 

 . للمتضرر
 

إذا بانبب  البضبباعة ذات قيمببة عاليببة تتجبباوز قببدرات شببربات التببامين الوطنيببة بتغطيببة قيمببة  -7 المةةادا

العطبب  والضببرر وقببدم  بوليصببة تببامين صببادرة عببن شببربة تببامين غيببر وطنيببة   لببرئي  السببلطة نو 

 من يفو ص اتخاذ القرار المناسس بشان قبولما نو عدم قبولما وينظر لك  حالة بحالتما.

 

الخةةاب بتقةةديم بخةةدمات التةةامي  فلةةى الب ةةا   واألشةةخاب والممتلكةةات هةةو مواقةة  ة الشةةرو  الخاصةة

 مختللة لليلطة
 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 

 2001( لسببنة 4تطببب  نحكببام نظببام اللببوازم واألشببغال لسببلطة منطقببة العقبببة االقتصببادية الخاصببة رقببم )

ليمبببات تنظبببيم إجبببراءات العطببباءات وشبببروط االشبببترا  والتعليمبببات الصبببادرة بموجببببص وتعبببديلتما ) تع

 يمببا ( وتكببون ملزمببة للمناقصببين   وللجنببة اللببوازم واألشببغال  ببي السببلطة حبب  اسببتبعاد نع عببر  غبببر 

ملتببزم بكبب  نو بعببل نو احببد  بب م الشببروط ويعتبببر تقببديم العببر  مببن قببب  المنبباقم بأنببص موا بب  علببى 

 جميع الشروط الخاصة والعامة .
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 السلطة المختلفة 
 

 16من   6صفحة  

 . تقدم العرو  على نسختين متطابقتين نص  وصورة -1

 READ ONLY (SOFT COPYيلتببزم المنبباقم بتقببديم نسببخة الكترونيببة محميببة  -2

CD مببن عر ببة إ ببا ة إلببى النسببخة الورقيببة ومببن ال تتببو ر لديببص اإلمكانيببة العمبب  علببى )

  <تميئة نفسص ل لك مع تحديد نو  البرنامج المستخدم

بالبببدينار األردنبببي مبينبببا  يمبببا الرسبببوم الجمربيبببة والضبببريبة العامبببة علبببى تقبببدم األسبببعار  -3

المبيعببات والرسببوم والضببرائس األخببرى ونيببة عوائببد حكوميببة نو غيببر حكوميببة لمعالجتمببا 

 طبقا لنظام وتشريعات السلطة.
 

 على المناقم اعتماد دعوة العطاء ومر قاتما لتعبئة عر ص عليما . -4
 

الببة تغطببي مببدة سببريان العببر  وحسببس المببدة المطلوبببة  ببي يجببس ان تكببون مببدة سببريان الكف -5

 دعوة العطاء بحد ندنى وبخلف ذلك  للجنة اللوازم واألشغال  ي السلطة  استبعاد العر .
 

 ببي حببال االعتببرا  علببى المواصببفات الفنيببة المطروحببة علببى المنبباقم نن يحببدد المواصببفة /  -6

 نيبببة نو بتالوجبببات تؤببببد حجتبببص عليمبببا المواصبببفات المعتبببر  عليمبببا وان يبببدعم اعترا بببص بنشبببرات 

وبخببلف ذلببك  ببان لجنببة اللببوازم واألشببغال  ببي السببلطة غيببر ملزمببة بببالنظر  ببي  بب م االعترا ببات 

وعلببى نن يببتم تقببديم  بب م االعترا ببات قببب  وقبب  ببباف مببن الموعببد لفببت  العببرو  وعلببى نن ال يقبب  

 عن نسبو  .
 

  تبلببغ المتعمببد القببرار بتوقيعببص علببى نمببر يعتبببر قببرار االحالببة نا بب  المفعببول اعتبببارا مببن تبباري -7

الشبراء و بو التباري  الب ع يبتم  يبص د بع رسببوم الطواببع ونمانبات الجامعبة إن لبم يكبن مسبجل  بي السببلطة 

ورسببوم التعمببد العببدلي بمببا يعتبببر  بب ا التبباري  بببدء سببريان مببدة التوريببد إال إذا ورد خببلف ذلببك  ببي 

 القرار .

نجنبيببة مببا لببم يكببن لمببا ممثبب  اردنببي نو مكتببس مسببج   ببي ال يببتم احالببة نع عطبباء علببى شببربة  -8

األردن حسبببس األصبببول وتبببتم االحالبببة علبببى الممثببب  األردنبببي نو المكتبببس المسبببج  بوبيببب  للشبببربة 

 األجنبية .
 

ير بب  بببالعرو  تببامين للببدخول  ببي العطبباء علببى شببك  بفالببة بنكيببة نو شببيك مصببدق صببادرة /  -9

 صال  السلطة حسس القيمة المبينص  ي دعوة العطاء.صادر من الشربة نو المؤسسة  نو الشخم ل
 

 .   يجس ذبر الرقم الضريبي واالسم بشك  وا   ورقم صندوق البريد ورقم الفاب 10

 والماتل  وتحديد المنطقة والرمز البريدع.

و منببص بأنببص مطلببع ومببتفمم لجميببع مببواد تعليمببات نظببام 11 .      يعتبببر تقببديم عببر  المنبباقم التزامببا

وتعبببديلتما  2001( لسبببنة 4اللبببوازم واألشبببغال  بببي سبببلطة منطقبببة العقببببة االقتصبببادية الخاصبببة رقبببم )

 وجميع وثائ  دعوة العطاء.
 

.     علببى المنبباقم نن ير بب  بعر ببص مببا يثببب  مقدرتببص الماليببة والفنيببة علببى تنفيبب  متطلبببات العطبباء 12

 : وذلك بإر اق ما يثب  ما يلي

 التجارية وتصنيفص . تحديد رنسمال المناقم وصفتص -1

 ذبر مدة عملص  ي   ا المجال. -2

 ار اق التقرير السنوع للشربص للسنة التي سبق  مدعم بتقرير مدق  الحسابات المستق  -ج
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 على المتعمد نن يقوم باعتماد النماذج المر قة لم م الدعوة لتعبئة عر ص عليما وعلى نن.  13

 طباعة نو بالحبر وبخط وا  .يتم إدخال با ة المعلومات عليما 
 

 -.   يلتزم المناقم باستعمال نماذج الضمانات / الكفاالت المر قة التالية:14

 نموذج سند بفالة دخول العطاء(. -1

 نموذج سند بفالة حسن التنفي (. -2
 

 .  عدم قبول نع بفالة مشروطة ولن يقب  نع عر  يخالل سند بفالة الدخول المر  .15
 

التببامين المحببال عليمببا العطبباء تخصببيم وتسببمية  ببابط ارتببباط لمتابعببة   الحبباالت   .  علببى شببربة16

 المتعلقة ببوليصة تامين السلطة .
 

. علببى شببربة التببامين المحببال عليمببا العطبباء االلتببزام بالترتيبببات الخاصببة بببأمور التببامين والمر قببة 17

 بالوثائ  , مع مراعاة مايلي :

صببيانص التزيببد عببن اسبببوعان مببن تبباري  تبليببغ الشببربة بالضببرر تحديببد  تببرة الجببراء اعمببال ال  -1

الحاصبب  ببباالجمزة الكمربائيببص والميكانيكيببص المختلفببة والقبانببات  وبحببال تجبباوز  بب م المببدم تببد ع الشببربة 

 بدل العط  الناتج عن   ا الضرر وال ع تقدرم لجنة مشتربة من الطر ين .

سبباعص مببن تبباري  التبليببغ عببن الحبباد   48التتجبباوز تببو ير منببدوب للشببربة  ببي العقبببص خببلل مببدم  - 2

 بحال عدم تو ر مكتس للشربة  ي العقبة للمتابعة .
 

و بخط وا   خال من المحو نو التعدي  نو   -ن .18 و نو مكتوبا  يقدم العر  مطبوعا

 اإل ا ة إال إذا اقتض  الضرورة ل لك وعند ا على المناقم التوقيع بجانس 

 إل ا ة.المحو نو التعدي  نو ا

 ال تقب  العرو  غير الموقعة من مقدميما نو من وبلئمم .    -ب 

 ال يجوز إدخال نع تعدي  نو إجراء نع تبدي   ي نموذج العر  نو نع وثائ  مر قة   -ج

 بص من قب  المناقم بعد  ت  العرو .
 

و ترس  إليص جميع المراسلت  المتعلقة  بالعطاء وعليص نن يبلغ 19 و ثابتا . على المناقم نن يبين  ي عر ص عنوانا

المؤسسة بكتاب مسج  عن نع تغيير نو تعدي   ي عنوانبص وإال  إنمبا لبن تكبون ملزمبة بمراعباة  ب ا التغييبر نو 

 م بور نو ترس  لص بالبريد بأنما  علو التعدي  وتعتبر جميع المراسلت التي تتر   ي العنوان ال

 سلم   ي حينما .

و وبتابةو 20  وير ل نع عر  يحد   يص المناقم  –. على المناقم نن يضع نسعارم رقما

و  ي نسعارم.  تشويشا

س   مدة التامين سنة ويح  للسلطة بقرار من لجنة اللوازم واألشغال تمديد االتفاقية ثل  سنوات وبنف . 21

 الشروط والمواصفات واألسعار وباتفاق الطر ين.

 

يببد ع قسببط التببامين للشببربة علببى د عتببان االولببى بعببد توقيببع االتفاقيببة والثانيببص بعببد مببرور سببتة  .22

 اشمر.

تنيببس السببلطة الشببربة للحلببول محلمببا  ببي تحويبب  نع حبب  للسببلطة علببى نيببص جمببة بانبب  بشببرط  . 23

ان تكببون الشببربة قببد قامبب  بببد ع التعببويل عببن بامبب  قيمببة الضببرر للسببلطة وبالمببدم المحببددة 

 للتعويل .
 



 

 المملكة األردنية الهاشمية  34/2021 لوازم رقمالعطاء 
 مديرية الشؤون المالية 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2021 -حزيران 
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع  

 السلطة المختلفة 
 

 16من   8صفحة  

االتفاقيببة  انببص يببب  عببن طريبب  المحببابم األردنيببة مببا لببم ترغببس  إذا نشببا خببلف نو نببزا  بشببان . 24

السببلطة نن يببب   يببص عببن طريبب  التحكببيم بموجببس قببانون التحكببيم المعمببول بببص وقبب  نشببوء 

 الخلف نو النزا .
 

علببى شببربة التببامين التببي تببدخ  العطبباء تقببديم بشببل بأسببماء شببربات إعببادة التببامين المصببنفة ,  . 25

(  ,وبيببان حصصببمم A ,  Bماليببة ومؤشببر تصببنيفما االئتمبباني ) مببن حيببث قببوة الشببربة ال

شبببريطة نن توا ببب  اللجنبببة عليمبببا وبمبببا ينسبببجم مبببع معبببايير إعبببادة التبببامين النا ببب ة المفعبببول 

 الصادرة عن ادارة التامين / وزارة الصناعص والتجارم  .
 

توقيعببص علببى  ويعتبببر مببن تبباري   ببت  العببرو   ( يومببا90يلتببزم المنبباقم بأسببعارم لمببدة ) . 26

 العطاء التزاما ب لك.
 

27 . 

 

28. 

تر بب  بببالعرو  صببورة عببن رخصببة الممببن سببارية المفعببول وصببورة عببن االجببازم الصببادرة 

 عن  يئة التامين

تبعببأ لتعليمببات معببايير اعببادة التببأمين بمقتضببى احكببام قببانون تنظببيم اعمببال التببأمين رقببم  يجببس 

 ار اق:
 

 REINSURANCEصببببورة مببببن  اعببببادة التببببأمين مببببن المعيببببد  الخببببارجي  )  -1

SLIPS . ان وجد او االلتزام بتقديمص قب  االحالة ) 

د االم مصببادقأ نسببخص مببن اجببازة ممارسببة اعمببال التببأمين او اعببادة التببأمين مببن البلبب -2

 عليما من الجمات الحكومية االردنية .

 نسخص من تقرير التعريل بمعيد التأمين ونشاطاتص  ي االسواق التي يعم  بما . -3

 نسخص عن اخر تقرير مدق  حسابات لمعيد التأمين يبين بياناتص الماليص . -4

ار بباق موا قببص خطيببة مسبببقة مببن معيببدع التببأمين لببديما علببى عببرو  بيببع خببدمات  -5

 لتأمينا
 

للجنببة اللببوازم واألشببغال  ببي السببلطة الحبب   ببي اسببتبعاد نع عببر  ال يكببون وا ببحا بصببورة  .29

 با ية نو يحتم  نبثر من تفسير.
 

تقببب  اللجنببة نع تخفببيل  ببي األسببعار الببواردة  ببي العببر  يصببلما بمبب برة تببود   ببي صببندوق  .30

 العطاءات قب  موعد  ت  العطاء .
 

31 . 

 

للجنببة اللببوازم واألشببغال  ببي السببلطة الحبب   ببي تجزئببة االحالببة نو إلغائمببا بليببا نو جزئيببا إذا 

مطالبببة بأيببة خسببارة نو اقتضبب  المصببلحة ذلببك دون نن يكببون ألع مببن المناقصببين الحبب   ببي ال

  رر ناتج عن ذلك .
 

إذا وجببدت اللجنببة نن األسببعار المقدمببة عاليببة نو ال تتناسببس مببع التقببديرات  لمببا نن تقببوم بببأع  .32

 -من اإلجراءات التالية :

 التفاو  مع مقدم ارخم السعار لتخفيضما إلى المقدار ال ع ترام مناسبا . -1

إلغبباء العطبباء والتفبباو  مببع البب ين اشببتربوا  يببص ومببع غيببر م للحصببول علببى سببعر  -2

 اق .

  إعادة طرح العطاء -3
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للسببلطة الحبب  بزيببادة نو تخفببيل مبببالغ التببامين المحببددة  ببي العطبباء المحببال علببى نن تقببدم نو  .33

 نسعار االحالة .تنف  بنف  
 

إذا اسببتنكل المنبباقم البب ع تقببررت االحالببة عليببص مببن تنفيبب  العطبباء نو خببالل نع شببرط مببن  .34

شببروطص  للجنببة الحبب  باتخبباذ نع مببن اإلجببراءات التاليببة نو جميعمببا معببا وذلببك دون الحاجببة 

 إلى إخطار:

 مصادرة التأمينات المقدمة منص وقيد ا إيرادا لخزينة السلطة. -1

 الرجو  على الشربة بقسط التامين المد و  عن المدة المتبقية. -2

احالببة العطبباء علببى المنبباقم البب ع بببان قببدم سببعرا نعلببى منببص  ببي العطبباء إذا قببب  ذلببك  -3

وتحميبب  المنبباقم المسببتنكل الفببرق  ببي السببعر نو التكبباليل باإل ببا ة إلببى إلببزام المنبباقم 

 ستنكا ص .بتعويل المؤسسة عن نع عط  و رر لح  بما نتيجة ال
 

تعتبببر  بب م الشببروط وثيقببة مببن وثببائ  العطبباء وعلببى المنبباقم التوقيببع عليمببا وختممببا بخاتمببة  .35

 الخاص وإر اقما بعر ص.
 

 على الشربة المتقدمة نن تبرز الملءة المالية حسس تعليمات  يئة التامين. .36
 

37. 

 

عنببد ذبببر نع مصببطلحات تأمينيببة باللغببة االنجليزيببة علببى المنبباقم نن يبببين المقصببود مببن  بب ا 

 المصطل  .
 

علببى المنبباقم نن يبببين  ببي عر ببص مببدى االلتببزام بشببروط وثببائ  التببامين المعمببول بمببا  ببي    .38

 األردن .

 تتحم  الشربة المحال عليما العطاء رسوم طوابع االصدار. -39
 

 :  العامةالشرو  
 

 ببي سببلطة منطقببة  2001( لسببنة 4 ببي نظببام اللببوازم واألشببغال رقببم ) العامببةتعتبببر الشببروط 

العقبببة االقتصببادية الخاصببة السببارية بتبباري  طببرح  بب ا العطبباء وجميببع مببا يتبعمببا مببن تعليمببات 

و منببص بأنببص قببد طلببع ليمببا  شببروطاو خاصببة لمبب ا العطبباء  وان تقببديم عببر  المنبباقم يعتبببر التزامببا

لببى مببا سببيرد مببن الشببروط الخاصببة اإل ببا ية لمبب ا وتفمممببا وقببب  بجميببع بنود ببا إ ببا ة إ

 العطاء .

 

  :-الشروط األ ا ية
 % 16األسعار بالدينار األردني غير شام  الضريبة العامة على المبيعات  -1
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  -: إرسال العر  إلى العنوان التاليجس  

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

77110, JordanAqaba,  

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 2565 :.ص. ب 

   األردن77110العقبة  

 قسم اللوازم و االشغال

 

 نماذج المناقصة والكفاالت والصيانة واالتفاقية

 عر  المناقصة 1-ج

 نموذج بفالة المناقصة 2-ج

 التنفي نموذج بفالة حسن   3-ج

 نموذج االتفاقية 4-ج
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 1-ج 

 عر  المناقصة
 عطاء : ....................................................

 معالي رئي  مجل  المفو ين

بعبببد نن قمنبببا بدراسبببة دقيقبببة للشبببروط ومواصبببفات وجبببداول الكميبببات وجميبببع وثبببائ  العطببباء  -1

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

المبب بورة نعببلم وتفممنببا ما يتمببا وجميببع الظببروف المحيطببة بمببا وغير ببا مببن األمببور التببي لمببا علقببة 

بمببا  أننببا نحببن المببوقعين ندنبببام نعببر  بببببان نقببوم بتوريببببد  بب م اللببوازم و قببا  لشببروط ومواصفببببات 

ر المبب بورة  ببي جببداول الكميببات بمبلببغ إجمببالي وقببدرة دينببار نردنببي نو نع مبلببغ آخببر العطببباء وباألسببعا

 يصب  مستحقا بموجس شروط   ا العطاء .

ونتعمببد  ببي حالببة قبببول عر ببنا  بب ا نن نببببورد ونسببلم اللببوازم المشمولببببة  ببي العقببد     خببببلل  -2

 لة .المدة التي نحدد ا  ي عر نا اعتبارا من تاري  تبلغنا قرار اإلحا

ونتعمبببد  بببي حالبببة قببببول عر بببنا نن نقبببدم الكفالبببة المطلوببببة بحسبببن التنفيببب  مبببن مصبببرف نو  -3

%( مبببن قيمبببة العطببباء 10مؤسسبببة ماليبببة مسبببجلة  بببي األردن ومقبولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلبببغ يعبببادل )

 الم بور نعلم وو قا لنموذج الكفالة المر قة .

ن التبباري  المحببدد لفببت  العطبباء يببوم ابتببداء مبب 90ونوا بب  علببى نن نلتببزم بمبب ا العببر  لمببدة  -4

 ويبقى   ا العر  ملزما لنا طيلة   م المدة .

والببى نن يببتم إعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع عليمببا  ببان عر ببنا  بب ا مببع قببرار اإلحالببة  -5

 يشك  عقدا ملزما بيننا .

ن بإبببداء ونعلمكببم ببب لك بببأنكم غيببر ملببزمين بإحالببة العطبباء علببى اقبب  األسببعار وإنكببم غيببر ملببزمي -6

 نسباب ذلك .

 حرر  ي   ا اليوم ...........................................من شمر .....................

 اسم المناقم .................................................توقيعص وخاتمة................

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

 ومفو ا رسميا لتوقيع   ا العر  ونيابة عن المناقم .

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

 .............................................................مكان عملة وعنوانص ..........
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 2 –ج 

 

 نموذج بفالة المناقصة

 

Form of Tender Guarantee 

 

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

إلببببى السببببادة )صبببباحس العمبببب (: ........................................................... لقببببد تببببم إعلمنببببا نن 

المنببببببباقم شبببببببربة: ......................................................................... سبببببببيتقدم بعبببببببر  

ء  ولمببا بانبب  شببروط العطبباء تببنم علببى للمناقصببة للمشببرو  المنببوم عنببص نعببلم اسببتجابة لببدعوة العطببا

 نن يتقبببببدم المنببببباقم بكفالبببببة مناقصبببببة مبببببع عر بببببص  وبنببببباء علبببببى طلببببببص   بببببإن مصبببببر نا: 

بنببببك ........................................................................ يكفبببب  بتعمببببد ال رجعببببة عنببببص نن يببببد ع 

............ عنبببد ورود نول طلبببس خطبببي مبببنكم وبحيبببث يتضبببمن لكبببم مبلبببغ: ....................................

 الطلس ما يلي:

 

نن المنبباقم  بببدون موا قببة مببنكم  قببام بسببحس عر ببص بعببد انقضبباء آخببر موعببد لتقببديم العببرو       -ن 

 ( يوما  نو90نو قب  انقضاء صلحية العر  المحددة بب)

( مببن 1/6إبببرام اتفاقيببة العقببد بموجببس المببادة )ننكببم قببد قمببتم بإحالببة العطبباء عليببص  ولكنببص نخفبب   ببي     -ب 

 شروط العقد  نو

( 4/2) ننكببم قببد قمببتم بإحالببة العطبباء عليببص   ولكنببص نخفبب   ببي تقببديم  ببمان األداء بموجببس المببادة      -ج

 من شروط العقد.

 

( يومببا ويتعببين إعادتمببا إلينببا  90وعلببى نن يصببلنا الطلببس قببب  انقضبباء مببدة صببلحية الكفالببة البالغببة )

 بما نن   م الكفالة تحكمما القوانين المعمول بما  ي األردن.

 

 توقيع الكفي  / البنك: ...........................................

 .........................................     المفو  بالتوقيع:

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

 

 

 

 

 



 

 المملكة األردنية الهاشمية  34/2021 لوازم رقمالعطاء 
 مديرية الشؤون المالية 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2021 -حزيران 
تقديم خدمات التامين على الممتلكات والموجودات لمواقع  

 السلطة المختلفة 
 

 16من  13صفحة  

 3-ج

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذج  مان األداء )بفالة حسن التنفي (

Performance Guarantee 
.................................................................................... يسببببببرنا إعلمكببببببم إلببببببى السببببببادة: 

 بأن مصر نا: ...................... قد بف  بكفالة مالية  المقاول: .............................

(المتعلببب  بمشبببرو : ........................................ بمبلبببغ: )        /        بخصبببوص العطببباء رقبببم )

وذلبببك لضبببمان تنفيببب  العطببباء المحبببال عليبببص   ........................ ( دينبببار نردنبببي............................

جببرد ورود نول طلببس بم –حسببس الشببروط الببواردة  ببي وثببائ  عقببد المقاولببة  ونننببا نتعمببد بببأن نببد ع لكببم 

مببع ذبببر األسببباب  –خطببي مببنكم المبلببغ المبب بور نو نع جببزء تطلبونببص منببص بببدون نع تحفبب  نو شببرط 

وذلببك  –الداعيببة لمبب ا الطلببس بببأن المقبباول قببد ر ببل نو نخفبب   ببي تنفيبب  نع مببن التزاماتببص بموجببس العقببد 

وتبقى  بب م الكفالببة بصببرف النظببر عببن نع اعتببرا  نو مقا بباة مببن جانببس المقبباول علببى إجببراء الببد ع.

سببارية المفعببول مببن تبباري  إصببدار ا ولحببين تسببلم األشببغال المنجببزة بموجببس العقببد المحببدد مبببدئيا 

بتبباري  ........... شببمر ............... مببن عببام ................ مببا لببم يببتم تمديببد ا نو تجديببد ا بنبباء علببى 

 طلس صاحس العم .

 ..............توقيع الكفي  / مصرف: ................

 المفو  بالتوقيع: .....................................

 التاري : ..............................................
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 4 –ج 

 

 نموذج اتفاقية العقد 

Form of Contract Agreement 
 

 

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

 حررت   م االتفاقية  ي   ا اليوم ............من شمر ............ لسنة ......................

 -بين :

سببلطة منطقببة العقبببة االقتصببادية الخاصببة ويمثلمببا رئببي  مجلبب  المفو ببين باعتبببارم   صبباحس العمبب  :

 الفري  األول .

 والمقاول  :   ........................................................  باعتبارم الفري  الثاني .

 

لمببببببا بببببببان صبببببباحس العمبببببب  راغبببببببا  ببببببي نن يقببببببوم المقبببببباول بتنفيبببببب  نشببببببغال مشببببببرو :  

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

 

ولمببا بببان قببد قببب  بعببر  المناقصببة البب ع تقببدم بببص المقبباول لتنفيبب  األشببغال وإنجاز ببا وتسببليمما و قببا 

 لشروط العقد .

 

  قد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

 

 والتعابير الواردة  ي   م االتفاقية نف  المعاني المحددة لما  ي شروط العقد  يكون للكلمات  - 1

 المشار إليما  يما بعد.

 تعتبر الوثائ  المدرجة تاليا جزءا ال يتجزن من   م االتفاقية وتتم قراءتما وتفسير ا بم م - 2

 الصورة:

 

 بتاب القبول . -ن 

 بتاب عر  المناقصة . -ب 

 ذات األرقام . ملح  المناقصة -ج 

 المواصفات . -د  

 المخططات . –م 

 الجداول المسعرة )جداول الكميات نو نية جداول نخرى تصدر قب  قرار اإلحالة ( . -و 

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

 : .............................................................  مدة اإلنجبببباز -4

 غرامة التأخيببر   : ............................................................. -5

وصبببببب  رسببببببوم طوابببببببع 

 موجامعة رق

 

 

التبببباري  القيمة

 خ

 

إزاء قيببام صبباحس العمبب  بببد ع الببد عات المسببتحقة للمقبباول و قببا للشببروط  يتعمببد المقبباول بتنفيبب   - 6

 األشغال وتسليمما و قا ألحكام العقد.
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إزاء قيبببام المقببباول بتنفيببب  األشبببغال وإنجاز بببا وتسبببليمما و قبببا ألحكبببام العقبببد   يتعمبببد صببباحس  - 7

اول قيمببة العقببد بموجببس نحكببام العقببد  ببي المواعيببد وباألسببلوب المحببدد  ببي العمبب  بببأن يببد ع إلببى المقبب

 العقد.

 

تقببدم  قببد اتفبب  الفريقببان علببى إبببرام  بب م االتفاقيببة وتوقيعمببا  ببي الموعببد المحببدد نعببلم  وبنبباءا علببى  مببا

 وذلك و قا للقوانين المعمول بما.

 

 الفري  الثاني )المقاول(

 

 الفري  األول )صاحس العم (

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

 

 االسبم:

 

 الوظيفة:

 

 وقد شمد على ذلك:.

 

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

 

 االسم   :

 الوظيفة :

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

 

 االسم:

 

 الوظيفة: رئي  مجل  المفو ين

 

 وقد شمد على ذلك:

 

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

 

 االسم   :

 الوظيفة :
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 : ت النهائيجدول الكميا
( الخرا  تقدردي  خردمرات القرامي  لمم الممقمكرات  34/2021العطرا   م  لوام     المشررررر و  :

 -والموجودات لموامع السمطة المخقمفة:  

 

 

 

 الرقم
 وصف البند 

 
 

 اإلجمالي المبلغ 
 

 فلس
 
 دينار 
 

1 
 مجمو  ميمة االلمال 

 
  

    

 
 نستة الخص  :                  ( % 

   % (        نستة الميادة :             

 
 المجمو  النهائي فدط: 

  

 ____ _____ ____________ ____________________ ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 __ _____________________________________:  _____________ قصــــامنـــــــــــــــــــــاسم ال
 __ _______ ___________________________ __ ـــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ

 ____ _____ ____________________ _________ــة:   ______________ ــــــــــــــــــــــــــختم الشركـــ

 ____________خلوي ___________________________________ : __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ___________________________ ___________________________  :ــةـــــــــــــــــــفاكس الشركــ

 

 
 


