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 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية=

 لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية

 
 قرار إحالة 

 36/2021: القـــــــــــــــــرار رقم 

 2/3/2021تاريــخ اإلعـــــــــالن : 

 13/2021رقم العطـــــــــــــــاء  : خ 

 25/3/2021تاريخ فتح العروض  : 

 28  /1 رقم الصفحة  / عدد الصفحات :  

 

 18/2021ل/ رقم الجلسة

 17/5/2021 تاريخ الجلسة

 التأمين على ممتلكات وموجودات الجامعــة المنقولـة وغيــر المنقولـة  موضوع المناقصة

 لإلحالةتقديرية الالقيمة 

 سنوات لمدة ثالث

 رقماً )دينار(

400000.000 

 كتابةً ) دينار(

 ال غير اربعمائة الف دينار فقط

 لإلحالة شاملة تقديريةالقيمة ال

 الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد والرسوم الحكومية األخرى 

 المركزيةوحدة اللوازم  الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن 

 متابعة التنفيذ
 وحدة اللوازم المركزية / وحدة الشؤون المالية / دائرة خدمات النقل

 القرار: 

 قررت لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية إحالة  مواد العطاء أعاله على النحو التالي:

 

 لإلحالةتقديرية الالقيمة  اسم المناقص

 400000.000 األوروبية للتأمين المجموعة العربية

 

 : الشــروط الخاصة :      أوالً 

 الصالحية القانونية: المملكة األردنية الهاشمية. .1

 السعاريحق للجامعة تمديد العمل باتفاقية التأمين لمدة شهر أو شهرين أو اثني عشر شهرا بنفس الشروط وا .2

 والتجديد ألي مدة اكبر من ذلك بموافقة الطرفين . دون الرجوع لشركة التأمين ،

 االلتزام التام بالشروط والمالحظات والمعايير الواردة في المناقصة . .3

عارض مع تعتبر شروط المناقصة جزءاً ال يتجزأ من وثيقة التأمين وتطبّق شروط المناقصة في حالة وجود أي ت .4

 العروض المقّدمة.

لعقد وحسب قد تطرأ على الموجودات بعد التعاقد مع الشركة وخالل فترة سريان ا يحق للجامعة إضافة أية زيادة .5

 األسعار الواردة في العقد وللمدة المتبقية من عقد التأمين فقط.

تزامات أو يحق للجامعة إلغاء عقد التأمين في أي وقت دون الحاجة لذكر األسباب ودون أن يترتب عليها أية ال .6

ن قسط التأمين غاء أو بسبب هذا اإللغاء، كما يحق للمتعاقد استرداد المبالغ المدفوعة ممطالبات بعد تاريخ اإلل

 عن باقي الفترة الالحقة إللغاء العقد.

لك بموجب كتاب اإلحالة قائمة بمعيدي التامين وتصنيفهم على أن يتم إثبات ذ اتمت عليه التي شركة التأمينقّدم ت .7

ن تاريخ مخطي ال يزيد تاريخه عن أسبوعين من تاريخ اإلحالة من معيد التامين نفسه ، وخالل مدة سبعة أيام 

 اإلحالة .

شركة التأمين زم تلت. ، ويكون التعويض على أساس القيمة عند التأمين وال يدخل في ذلك أي اعتبار لإلستهالك .8

بدفع قيمة الضرر الفعلي كامال )القيمة الدفترية عند الشراء( ، وتعتمد قيمة االستبدال لألبنية  المحال عليها العطاء
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والمواد حال عدم وجود القيمة الدفترية  للوازم والموجودات) إعادة األبنية والمرافق الى ما كانت عليه ( ، وكذلك 

 ،  وال يطبق مبدأ النسبية بالتعويض عند الشراء لها 

  : ةالتالي حسب المعادلةأشهر من انتهاء العقد  3ستحق بعد مضي تالتي باألرباح  يحق للجامعة المشتركة .9

) المطالبات المدفوعة + المطالبات المتوقع ان تدفع في نهاية  –% ) من صافي أقساط الوثيقة %90 ) 10

 التأمينات ما عدا تأمين السيارات والمركبات .الفترة ((( فيما يتعلق بجميع 

 بدفع رسوم طوابع الواردات المترتبة على اإلحالة. تلتزم شركة التأمين المحال عليها العطاء .10

نويا على دفعتين سيدفع بدل التأمين )أقساط التأمين( من قبل الجامعة عن األموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة  .11

 مع بداية كل ستة أشهر.وبواقع دفعه واحدة 

 الجامعة.يؤخذ بالشرط الذي فيه مصلحة  العقد،إذا وقع تناقض بين شروط البوليصة وشروط  .12

طالبة وال يجوز كشفا بالوثائق المطلوب تقديمها من قبل الجامعة مع أي م تقدم شركة التأمين المحال عليها العطاء .13

 لوثائق،التعويض خالل شهر واحد من تاريخ استكمال هذه ويقوم المتعهد بدفع مبالغ ا الحقا،اضافة أي وثائق 

لمطالبة عن % من قيمة ا2يلزم بدفع غرامة مقدارها  أعاله،وبحال عدم دفعه المبلغ المطلوب بعد انتهاء المدة 

 تراكمي.كل شهر تأخير او جزء منه وبشكل 

وادث التي دم سداد قيمة مطالبات الحالعطل والضرر الناتجين عن ع تتحمل شركة التأمين المحال عليها العطاء  .14

 إليها.ترفع 

جة عن يحق للجامعة انتداب خبير تسوية خسائر مرخص من جانبها لالشتراك في معاينة وتسوية الخسائر النات .15

الخسائر  والجامعة غير ملزمة بتقارير مسويي عليها،تحقق الحوادث للممتلكات والموجودات التي يتم التأمين 

 يقترحونها.وبقيم التعويضات التي 

لك بعد أن حلوال قانونيا محل الجامعة في الرجوع على مسبب الضرر وذ تحل شركة التأمين المحال عليها العطاء .16

 بدفع التعويضات المقررة كاملة للجامعة. الشركةقوم ت

ن جهة م أكثرسائر من المعنيين والمختصين في الجامعة بمشاركة ممثل او يجوز للجامعة تشكيل لجنة لحصر الخ .17

 شركة التأمين المحال عليها العطاء.

الف او تكون المحاكم األردنية هي المختصة بالنظر في أي خذلك وما عدا  وديا،في حال نشوء خالف يبت فيه  .18

م وفقا لقانون رغبت الجامعة باللجوء الى التحكي إذااال  العطاء،والشركة المحال عليها نزاع ينشأ بين الجامعة 

  األردني.التحكيم 

القيام ب تزملتو بالحادث، إبالغهاساعة من  48بالكشف على الحادث خالل  تلتزم الشركة المحال عليها العطاء .19

الحادث ب تبليغهارغب بالقيام بها بعد وقوع أي حادث خالل فترة أسبوعين من تاريخ تبكافة اإلجراءات التي 

الخدمات التي  الحق بتقليل هذه المدة حال كان الموقع من المواقع الحساسة التي ال يمكن االستغناء عن )للجامعة

 ، وللجامعة الحق بعد ذلك بإجراء كافة اعمال الترميم والصيانة  خاللها(تقدم من 

 ألسباب.اخالل مدة العقد مهما كانت طالب بأية زيادة في األسعار تأن  للشركة المحال عليها العطاءال يحق  .20

(  الحالةللية  % من القيمة االجما10)  بتقديم كفالة حسن تنفيذ بمبلغ وقدره تلتزم الشركة المحال عليها العطاء .21

  قة بموجب العقدتعهد بان تبقى سارية المفعول طوال مدة تنفيذ العقد ، و / أو لحين االنتهاء من اية قضايا معلتو

 .الرسوم والكفالة دفع كافة الرسوم الحكومية المفروضة ، وتعتبر قيمة االحالة قيمة تقديرية لغايات دفعكما يلتزم ب

ه واإلجراءات واألحكام التزاماً تاماً بما يرد بقرار اإلحالة والمراسالت الالحقة ل تلتزم الشركة المحال عليها العطاء .22

ات ، ومالحقة ، وتعليمات تنظيم إجراء 2019لسنة  28المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية رقم 

 ، وأية تعديالت تطرأ عليها . 2019المشتريات الحكومية لسنة 

وادث أو نشوء حمن صافي القسط السنوي حال عدم وقوع و / %( 10بخصم ) تلتزم الشركة المحال عليها العطاء .23

 .ات نية ) كل سنة ( فيما يتعلق بجميع التأمينات ما عدا تأمين المركبات / السيارخالل الفترة التأمي

الت السابقة الجامعة غير ملزمة بالتوقيع على بوالص التأمين وتعتبر الشروط المذكورة في دعوة العطاء والمراس .24

 بدون التوقيع على بوالص التأمين. للشركةوالالحقة لقرار اإلحالة ملزمة 

 ناقض بين شروط البوليصة وشروط العقد ، يؤخذ بالشرط الذي فيه مصلحة الجامعة .إذا وقع ت .25



 2021-13-للعطاء رقم خ 2021-36قرار                             

 

 

TC-PO1-F19 Rev.b  

 

غب رتاستالم اية معدات او لوازم متضررة  رغبتهااعالم الجامعة حال  الشركة المحال عليها العطاءعلى  .26

                  المعدات م ونقل واستالم هذه اللواز وعليهاعن الحادث ،  تبليغهاخالل فترة أسبوعين من تاريخ  باستردادها،

دفع قيمة ب قيامهاالخاصة  ، وخالل فترة أسبوعين من  نفقتها) بعد دفع قيمة التعويضات المستحقة عنها ( على 

تصرف بها بالطريقة للجامعة حق القم بالنقل ( تالجامعة ، واذا لم م بإعالم تق) اذا لم الف ذلك ـــالتعويضات ، وبخ

 . التي تراها مناسبة

عر السنة % للسنة الثانية من س5جامعة خصم اتفاقية طويلة المدة بواقع المحال عليه العطاء للالشركة تمنح  .27

 % للسنة الثالثة من سعر السنة الثانية5األولى و 

 االلتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على اإلحالة قبل التوقيع على قرار اإلحالة  .28

على كشوفات  االلتزام التام بشروط دعوة العطاء ، وبما ورد في قرار اإلحالة والعرض المقدم ، ويعتبر التوقيع .29

 وقيع عقد تنفيذ تقرار اإلحالة بمثابة 

 ( 1المرفق رقم ) 

 

 -أوالً: التأمين على الممتلكات والموجودات ضد جميع المخاطر :

 

 ( LM7) حسب وثيقة كافة االخطار المعيارية نوع التأمين : ضد جميع المخاطر  -أ

 األردنيةالمؤمـــن له : جامعة العلوم والتكنولوجيا  -ب

 شهر  36مدة التأمين :  .ج

الثنين اوتنتهي مساء يوم  30/7/2021الجمعة يوم   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة                  

 ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين ( مساءا (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

حسب  ،( مائة وواحد مليون واربعمائة وسبع وستون الف دينار 101467400مبلغ التأمين االجمالي : )   .د

 المبين ادناه .كشف قيمة ابنية وموجودات الجامعة 

حرم المملوكة للجامعة  سواء كانت داخل ال والموجودات موضوع التأمين: كافة المباني والمحتوياتهـ. 

انت ك) داخل الحرم الجامعي او خارجه ( ، وسواء   وطلبتها الجامعي او خارجه او بحوزة موظفي الجامعة

مصاعد ، المستهلكات ، التركيبات ، ال المواد ، اللوازم ، بما في ذلك جميعأو مؤجرة مملوكة أو مستأجرة 

الكمبيوتر  ات التكييف ، األجهزة واآلالت والمعدات ، االثاث ، الديكور ، أجهزةالمولدات الكهربائية ، وحد

توياتها ) والبرمجيات ، الزجاج وتحسينات المبنى ...... الخ ،  واألسوار والبوابات والساحات المفتوح ومح

 سواء كانت جديدة او مستعملة ( 

ل على سبيل ية او التدمير او التلف ، والتي تشمالتغطية التأمينية : جميع مخاطر الخسائر المادية العرض .و

 المثال ال الحصر ما يلي : 

 -سعر التأمين : .ز

 90942.67   ( للسنة االولى  ) شهر ( 12) تسعون الفا وتسعمائة واثنان واربعون دينار وستمائة وسبعون فلسا 

 86395.56                ) ست وثمانون الف وثالثمائة وخمس وتسعون دينارا وخمسمائة وستون فلسا (                   

 شهر ( 12للسنة الثانية ) 

 82075.76   هر (ش 12وسبعمائة وستون فلسا ( للسنة الثالثة ) ) اثنان وثمانون الف وخمس وسبعون دينارا 

  سداد القسط 

 دفعتين عن كل سنة تأمينية مفصلة كالتالي :يتم تسديد القسط عل 

 

 50سط الصافي ) شامال كافة الرسوم ( عند بداية التأمين / إصدار العقد ايهما اقرب% من الق 

 50 ية التأمينايوما من تاريخ بد 180% من القسط الصافي بعد 
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 اضرار الممتلكات والموجودات  ط.  

 الموظفين او غيرهماألفعال الكيدية والمتعمدة من قبل  -

 اضرار الحريق والدخان الناتج عنه  -

أي تماس  كافة االضرار التي تتعرض لها االجهزة نتيجة تعرضها لتيار او جهد غير مناسب او نتيجة حصول -

 كهربائي او نتيجة أي عطل في التغذية الكهربائية الخاصة بها  -

 ل حادث.( دينار لك 10000وبسقف مقداره )  اضرار الرطوبة -

 اضرار الصواعق -

 الزالزل الهزات األرضية واضرار  -

 البراكين اضرار -

 اضرار االنفجارات أيا كان سببها  -

 الزوابع والعواصف والفيضانات  اضرار -

 البويلرت بما في ذلك نفجاراال اضرار -

 . االنجرافات واالنزالقات واالنهيارات األرضية الناشئة عن الفيضانات اضرار -

 أنابيب المياه وطفح الخزانات المائية وأية حاويات أخرى للماء  انفزاراضرار  -

 االضرار الناتجة عن الصدم )سواء لمركبات المؤمن له أو للغير أو للموظفين( -

 االضرار الناتجة عن السرقة والسطو بعنف  -

من  %25 ، وبسقف مقدارهتمداالضرار الناتجة عن اإلضرابات واإلضطرابات واالذى المتعمد وغير المع -

 .اجمالي التأمين للحادث الواحد او مجموع الحوادث

 االضرار الناتجة عن سقوط الطائرات أو أي أجسام تسقط منها  -

 االضرار الناتجة عن تساقط الثلوج والصقيع واالنجمادات. -

 االضرار الناتجة عن كسر األلواح الزجاجية. -

 ه منها .الرشاشات المائية الخاصة بنظام اإلطفاء ، ويشمل ذلك اضرار تسرب الميااألضرار الناتجة عن  -

ضرار التي تغطية معومة للموجودات والممتلكات سواء كانت داخل المباني او خارجها بدون سقف وتغطية األ -

 تصيب األسوار الخارجية.

اثناء وجودها   للموظفين ( ث اوالي طرف ثال االضرار التي قد تلحق بالمركبات ) سواء المملوكة للمؤمن له او -

نار للمركبه ( دي 15000داخل المرافق التابعة للجامعة ) سواء داخل الجامعة او خارجها ( بحد اقصى مقداره ) 

 ( مائتي الف دينار لمجموع الحوادث خالل مدة التأمين . 200000الواحدة وبمجموع مقداره ) 

د أقصى خسارة كتب المكتبة نتيجة حادث مغطى بموجب الوثيقة وبحامعة ورة الوثائق داخل مباني الجخسا 

 . أميندينار لمجموع الحوادث خالل مدة الت 150,000/-

 

  التغطيات / المنافع االضافية .ي

 

  إزلة األنقاضتمتد التغطية لتشمل مصاريف)  ( Removal of Debris clause  ( 100,000بحد أقصى 

   ( مائة الف دينار لمجموع الحوادث خالل مدة التامين

  إخماد الحريقطفاء ومصاريف إتمتد التغطية لتشمل )  ( Fire Brigade Charges and 

Extinguishing    ى ) ــبحد أقصأي من االخطار المشمولة في التغطية التأمينية و والناتجة عن  تحقق

 الف دينار لمجموع الحوادث خالل مدة التامين( عشرون   20,000

  ط والناتجة والخرائميم مصاريف الخبراء و المعاينين وإعادة التص المصاريف الهندسية وتمتد التغطية لتشمل

ر لمجموع ( مائة الف دينا 100,000بحد أقصى ) عن تحقق أي من االخطار المشمولة في التغطية التأمينية و

 تامين.الحوادث خالل مدة ال
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  ولة في والناتجة عن تحقق أي من االخطار المشم أتعاب التدقيق او مدققي الحساباتتمتد التغطية لتشمل

 ( عشرة االف دينار لكل خسارة 10.000)  اقصى مقدارهبحد و التغطية التأمينية

  أي من االخطار  والناتجة عن تحقق(  لمستأجرةا المسؤولية القانونية تجاه مالك المباني )تمتد التغطية لتشمل

 دة التامين( مائة الف دينار لمجموع الحوادث خالل م100,000)وبحد أقصى  المشمولة في التغطية التأمينية 

  مولة في التغطية والناتجة عن تحقق أي من االخطار المشالمسؤولية القانونية تجاه الجيران تمتد التغطية لتشمل

 ( مائتي الف دينار لمجموع الحوادث خالل مدة التامين 200,000اقصى ) التأمينية وبحد 

  ( تمتد التغطية لتشمل القرارات الصادرة عن السلطات الرسميــــةPublic Authority بحد أقصى )  مقداره

 ( مائة الف دينار لمجموع الحوادث خالل مدة التامين 100,000) 

  التغييرات والتصليحات تمتد التغطية لتشملMinor Work Extension  200,000مقدارة ) بحد أقصى 

 .( مائتي الف دينار للموقع/المشروع

 

 الشروطك. 

 

 .يخضع التأمين للكشف الحسي على الموقع وتطبيق إرشادات المعاين ان وجدت 

  ( ساعة فيما يخص االخطار الطبيعية فقط 72شرط ) 

  ) ع مراعاةممنظمة ومنتظمة تبين قيمة الموجودات ، يشترط االحتفاظ بدفاتر محاسبية ) ادخاالت واخراجات 

  ( من الشروط الخاصة . 8ما ورد في المادة رقم ) 

  شرط التحكيم 

 شرط غسيل األموال 

  ( 10شرط اإلضافة / الحذف او اإللغاء التلقائي  بحد اقصى ( ) %Automatic Addittions / 

Deletions 10% بشكل  يوما ويحتسب القسط 90ل مدة ال تتجاوز ( شؤيطة ان يتم اعالم شركة التأمين خال

 نسبي للفترة المتبقية .

   شرط التعويض النسبي ( 85% Average Clause ) بمعنى ان التعويض يكون على أساس القيمة

 % 15صى االستبدالية طالما ان الفرق بين القيمة االسمية لألصول والقيمة التأمينية ال تتجاوز بحد اق

 لنسبية في شرط كفاية مبلغ التأمين وبحيث تمثل القيمة الحقيقية والعادلة لألصول وبخالف ذلك يطبق شرط ا

  -التعويض والذي ينص على ما يلي:

 

ه لفان المؤمن  اذا تبين وقوع حادث مشمول ان القيمة الفعلية لالموال المؤمن عليها تتجاوز المبلغ المؤمن به،" 

 ئيسيةالقيمتين ويتحمل في هذه الحالة حصته من الهالك او الضرر الحاصل بصورة ر يعتبر ضامنا نفسه بفرق

 نسبية مع االخذ باالعتبار شرط التعويض النسبي "

 

  ( شرط إعادة مبلغ التأمين الى اصله بعد كل حادث ( Automatic  Reinstatement Clause ط لقاء قس

 ية النتهاء التأمين.إضافي يحتسب بشكل نسبي على أساس الفترة المتبق

 شرط الخطأ واإلهمال )  Error & Omission Clause ) 

 .شرط األجهزة الكهربائية 

 التحسينات شرط )   Betterment & Improvements Clause) .شريطة ان تكون ضمن مبلغ التأمين 

 

 

 

 



 2021-13-للعطاء رقم خ 2021-36قرار                             

 

 

TC-PO1-F19 Rev.b  

 

 االستثناءاتل. 

 

  نونية المذكورة عدا المسؤوليات المدنية / القابكافة اشكالها ما المسؤولية المدنية / القانونية تجاه الغير

 بالتغطيات والمنافع االضافية

 جهزة الكهربائية لأل الطبيعي عطبالموجودات / لل الطبيعي عطباللمكائن / ل الطبيعي عطبال 

  شرط استثناء التلوث 

  فقرة الدلف 

  استثناء اخطار الحرب واإلرهاب 

 استثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر  (Cyber Risks ) 

 مواد المشعة من استثناء اخطار االشعاعات الذرية / مواد األسلحة النووية / االشعاعات المؤينة او التلوث بال

 أي وقود نووي او من أي فضالت متخلفة عن وقود نووي.

 .االخطار السياسية 

  يل غير العمل او التشغتلف الممتلكات / الموجودات بسبب التغير في درجة الحرارة او الرطوبة او تعطل

 . يف الهواء او التبريد او التدفئة في المواقع المدفئة و / او المكيفةالمالئم ألجهزة تكي

  تستثنى من التغطية جميع المطالبات الناتجة عن اإلهمال المتعمد 

 سوء ائتمان الموظفين 

 والنقص غير المبرر. غير المبرر،  نقص الجرد 

 Cornna Virus Exclusion 

 Communicable Disease Exclusion  

 General Exclusion: Infectious and or Contagious Diseases (whether declared a  

Pandemic or not ) 

 

 التحمل .م

  زل% ) واحد بالمئة ( من مبلغ الـتأمين المطلوب لكل حادث ناتج عن خطر الزال1تتحمل الجامعة اول 

  العواصف  ( الفين دينار عن حوادث 2000قيمة المطالبة / الحادث وبحد ادنى ) % من 10تتحمل الجامعة اول

 والزوابع والفيضانات و / أو أي من االخطار الطبيعية .

  ( مائتي دينار عن االخطار األخرى  200تتحمل الجامعة قيمة أي حادث حال كانت اقل او تساوي ) 
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 كشف بقيمة أبنية وموجودات الجامعة

 

قيمة المباني/  الوصف الرقم

 البنية التحتية

 ) بالدينار (

قيمة 

الموجودات 

 والمحتويات

 اإلجمـــــــــــــــالي

 ) بالدينار (

 سبعمائة الف دينار ـــــــــ 700000  الطرق وملحقاتها 1

ثالثمائة وخمسون ألف  ـــــــــ 350000 الجسور والعبارات 2

 دينار

والسد الترابي  البحيرة االصطناعية 3

 وملحقاتهما

ثالثمائة وحمسون  ألف  ـــــــــ 350000

 دينار

 مائتان وستون ألف دينار ـــــــــ 160000 شبكة مياه الشرب وملحقاتها 4

شبكة الري من البحيرة االصطناعية  5

وملحقاتها من معدات ومضخات 

وشبكات الري المتفرقة وانابيب ..الخ ، 

الموجودة في أراضي الجامعة 

ومزارعها وملحقاتها وما يشمله ذلك من 

 مضخات ومعدات وتمديدات ..... الخ 

350000 

 

ثالثمائة وخمسون ألف  ـــــــــ

 دينار

تسعمائة وخمسة وعشرون  750000 175000 شبكة مياه التدفئة وملحقاتها 6

 الف دينار

 مائة واربعون ألف دينار ـــــــــ 140000 وملحقاتها شبكة مياه األمطار 7

 مائة واربعون ألف دينار ـــــــــ 140000 شبكة مياه المجاري وملحقاتها 8

مائتان واربعة وتسعون  ـــــــــ 294000 شبكات الكهرباء وملحقاتها 9

 ألف دينار

اآلبار االرتوازية داخل الجامعة  10

خطوط ناقلة وخارجها وملحقاتها من 

 ومحطات ضخ وخزانات

 مائة وخمسة أالف دينار ـــــــــ 105000

 اربعة عشر ألف دينار ـــــــــ 14000 مبنى السالمة والصحة المهنية والبيئية 11

محطات ضخ المياه والخزانات  12

 االرضية والعلوية

 مائة وسبعون ألف دينار 100000 70000

مليونان وخمسمائة وخمسة  2000000 525000 مركز التدفئة وموجوداته 13

 وعشرون ألف دينار

مليونا وتسعمائة وخمسة  1750000 175000 محطة الكهرباء وموجوداتها 14

 وعشرون الف  دينار

مبانى إدارة التشغيل والصيانة واللوازم  15

 المركزية والعطاءات المركزية

مائة وخمسة وخمسون  50000 105000

 ألف دينار

والمستودعات المستودعات الرئيسية  16

الفرعية والساحات الخارجية 

 وموجوداتها

 ثالثة ماليين دينار 1600000 1400000
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سبعمائة وثمانون ألف  500000 280000 مشاغل الصيانة وموجوداتها وتوابعها 17

 دينار

المطبخ المركزي وموجوداته شامال ً  18

 اسطوانات الغاز الخارجية.

 ثمانمائة وخمسون دينار 500000 350000

 مائتان واربعون ألف دينار 100000 140000   المركز الصحي البيطري وموجوداته 19

مبنى الدفاع المدني وادرة الخدمات  20

 العامة

 ـــــــــ 105000

 

 مائة وخمسة االف دينار

 واحد وثالثون ألف دينار 10000 21000 مبنى ادارة النقل 21

صيانة اآلليات والسيارت مبنى  22

 وموجوداته

ثالثمائة وثمانون ألف  100000 280000

 دينار

 ثمانية وثالثون ألف دينار 10000 28000 مبنى بيت الضيافة وموجوداته 23

ستمائة واربعون ألف  500000 140000 مبنى المحرقة وموجوداته 24

 دينار

ستمائة واربعة عشر ألف  600000 14000 محطة التنقية وكامل موجوداتها 25

 دينار

 بيت الحيوان وموجوداته 26

 

 تسعة وسبعون ألف دينار 30000 49000

المباني الهندسية والتي تشمل جميع  27

المباني والمختبرات وقاعات التدريس 

والمراسم والمجمعات والساحات الداخلية  

والخارجية والمدرجات والجدران 

االستنادية والساحات الخارجية 

 وأية مرافق اخرى.والمستودعات 

بمساحة تسعون ألف متر مربع 

 ( 2م90000)

 

 ثمانية عشر مليون دينار 7500000 10500000

المشاغل الهندسية / مبنى المنجرة  28

 والمحددة والمخرطة وبمساحة 

لكل منها وبإجمالي  2(م1250) 

 2(م3750)

مليون وستمائة وثالثون  1000000 630000

 ألف دينار

( ويشمل مختبر 336المبنى رقم ) 29

 2( م1000الكيمياء وتوابعه وبمساحة )

 ثالثمائة وعشرة ألف دينار 200000 210000

( ويشمل مختبر 335المبنى رقم ) 30

 2( م1000النانوتكنولوجي وبمساحة )

ومئتان وعشرة مليون  1000000 210000

 االف دينار

( المنظومة دون 334المبنى رقم ) 31

 2( م1000الحرجة وبمساحة )

 مليون وثالثمائة ألف دينار 1000000 210000

المباني الطبية جميع المباني والمختبرات  32

وقاعات التدريس والمجمعات والساحات 

الداخلية والخارجية والمدرجات 

والمستودعات واية مرافق اخرى ،  

خمسة عشر مليون  8500000 7000000

 وخمسمائة ألف دينار
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( ثمانون ألف متر 2م 80000بمساحة )

لمبنى طب األسنان مربع ، باإلضافة 

ومختبرات الحاسوب وموجوداتها 

 وتجهيزاتها داخل الحرم الجامعي .

اسكان الطالبات وأعضاء هيئة التدريس  33

 وموجوداتها كامالً.

اربعة ماليين وخمسمائة  1000000 3500000

 الف دينار

 35000 الزراعية وموجوداتهامحطة األبحاث  34

 شامال الموجودات

 خمسة وثالثون ألف دينار ـــــــــ

اربعمائة وثالثون ألف  150000 280000 سكن االميرة بسمة للطالبات 35

 دينار

 خمسة وثمانون ألف دينار 50000 35000 زرائب االغنام والمحلب المجاور له 36

لبناء ومحتوياته من ا -مسجد الجامعة 37

 أثاث وخالفه

 ثالثمائة ألف دينار 50000 250000

المالعب الرياضية وملحقاتها  38

 وموجوداتها

مائتان وخمسة وعشرون  50000 175000

 ألف دينار

 سبعة آالف دينار ـــــــــ 7000 مبنى هنجر الحبش 39

البيوت الزجاجية ومبنى المختبر الملحق  40

 بالبيوت الزجاجية 

 وثالثون ألف دينارواحد  10000 21000

اربعة االف واربعمائة  3000 1400 محطة الرصد الجوي 41

 دينار

الصالة الرياضية وجميع التجهيزات  42

المجاورة لها والموجودات وأنظمة 

 الطاقة الشمسية

مليون وسبعمائة وخمسون  500000 1250000

 ألف دينار

محمية األمير حمزة الطبيعية/ كفرخل  43

 وموجواتها

14000 

 شامال الموجودات

 اربعة عشر ألف دينار ـــــــــ

مركز البحوث واإلرشاد الزراعي /  44

 عجلون –صخرة 

 واحد وخمسون ألف دينار 1000 50000

مبنى مزرعة الجامعة أبو هايل / الغور  45

 األوسط

 خمس عشرة آالف دينار 5000 10000

مبنى البوابة الرئيسية والبوابات االخرى  46

 وموجوداتها

 مئتا وخمسون ألف دينار 50000 200000

مباني المكتبة المركزية ومجمع القاعات  47

وعمادة شؤون الطلبة ووحدة القبول 

والتسجيل وكافة محتويات هذه المباني 

 من فرش وأثاث وتجهيزات ومعدات.

8000000 1500000 

 

تسع ماليين وخمسمائة ألف 

 دينار

الكتب والمراجع والدوريات والوثائق  48

الخاصة  بالمكتبة او بأي مكان داخل 

- 5000000 

 

 خمسة ماليين دينار
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الجامعة او خارجها او مع موظفيها 

 وطالبها . 

المركز الصحي ومركز طب األسنان  49

التعليمي ومبنى مكاتب اعضاء الهيئة 

التدريسية وموجوداتها )داخل الحرم 

 اليرموك(الجامعي لجامعة 

 مليون دينار 1000000 ---

مبنى مجمع القاعات الصفية بمساحة  50

( ألف متر مربع، يمثل قاعات صفية 15)

 ومدرجات لخدمة العملية التدريسية 

 عشرة ماليين دينار 2000000 8000000

( 5محطة الطاقة الشمسية بقدرة ) 51

 ميغاواط

 

4000000 

شامال لألجهزة 

والمعدات 

الشمسية وااللواح 

والكوابل وكافة 

 موجودات المحطة

أربعة ماليين ومائتان  ___

 وسبعة وتسعون ألف دينار

مبنى رئاسة الجامعة والمباني اإلدارية  52

 الملحقة به

3500000 500000  

المستشفى الجراحي التابع لكلية الطب  53

 البيطري

 خمسة ماليين دينار 1000000 4000000

السياج الخارجي واألشجار الموجودة  54

داخل الحرم الجامعي وبمحيط السياج 

وفي مزارع الجامعة الموجودة داخل 

الحرم الجامعي او خارجه بمختلف 

 أنواعها 

 1000000 

شامال البنية 

 التحتية 

 مليون دينار

  59798400 

  

41669000 

 

101467400 

مائة وواحد مليون 

واربعمائة وسبع وستون 

 دينارالف 
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 ( 2المرفق رقم ) 

 

 -: (Insu  ( ranceGeneral Third Partyالتأمين على المسؤولية المدنية تجاه ) الطرف / األطراف (  الثالث  : ثانيا  

 

  General Third Party  (التأمين على المسؤولية المدنية تجاه ) الطرف / األطراف (  الثالثنوع التأمين :  .أ

Insurance (  ) بموجب عقد التأمين ومالحق التغطية المعتمدة لدى الشركة ( ، 

 المؤمـــن له : جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية .ب

 شهر  36مدة التأمين :  .ج

ثنين وتنتهي مساء يوم اال 30/7/2021يوم الجمعة   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة               

 مساءا ( ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

طراف الثالث تغطية المسؤولية القانونية التي يفرضها القانون على المؤمن له تجاه الطرف / األ : موضوع التأمين .د

اإلصابات عن أضرار الممتلكات العرضية )ممتلكات الطرف الثالث والممتلكات الواقعة تحت وصاية المؤمن له( و

رف الثالث الط سدية العرضية )المميتة / غير المميتة( أثناء التواجد داخل ممتلكات المؤمن له ، ويشمل تعريفالج

 .موظفي الجامعة وطلبتها

 

 :سعر التأمين  هـ. 

 

 298.800  شهر ( 12وثمانمائة فلس ( للسنة األولى )  ا) مائتان وثماني وتسعون دينار  

 283.910  ( ش 12( للسنة الثانية )  دينارا وتسعمائة وعشر فلساتمائتان وثالث وثمانون) هر  

 269.660  (شهر  12( للسنة الثالثة )  مائتان وتسع وستون دينارا وستمائة وستون فلسا 

 

 سداد القسط و.

 يتم تسديد القسط عل دفعتين عن كل سنة تأمينية مفصلة كالتالي :            

 

 50قرباالرسوم ( عند بداية التأمين / إصدار العقد ايهما سط الصافي ) شامال كافة % من الق 

 50 ية التأمينايوما من تاريخ بد 180% من القسط الصافي بعد 

 

 -حدود التعويض خالل الفترة التأمينية : ز.

 

 : لمجموع دينار للحادث ( مائة الف  100,000) لحد األعلى للتعويض مبلغا -األضرار المادية

 التأمين . الحوادث خالل فترة

 : لمجموع الحوادث دينار ( مائة الف  100,000 ) لحد األعلى للتعويض مبلغا -األضرار الجسمانية

 التأمين . فترةخالل 

    

 التغطيات اإلضافية ) حدود المسؤولية اإلضافية تعتبر جزء من حدود التعويض وليست مبلغا إضافيا (ح. 

  الكهربائية والساللم في المباني المؤمن عليه.المسؤولية الناشئة عن إستخدام المصاعد 

 .المسؤولية الناشئة عن الحريق واالنفجار 
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   دينار للشخص الواحد وبحد أقصى   عشرة االف ( 10000) تغطية النفقات الطبية وبحد أقصى (

 . دينار لمجموع الحوادث خالل مدة التأمينخمسون الف  ( 50000

 لجامعة أو ممتلكات ) للطرف / األطراف ( الثالث الموجودة  تحت  رعاية وحراسة وسيطرة اقيمة ال

 أي من موظفيها 

 قصى ) واقف المؤمن له وبحد أمسؤولية المؤمن له تجاه مركبات الطرف الثالث أثناء وجودها داخل م

( مائة الف دينار لمجموع  100,000عشرون الف دينار للحادث الواحد وبحد أقصى )   ) 20000

 .الحوادث خالل مدة التأمين

 شرط غسيل األموال 

 

 ( دينار عن كل حادث 200)  -:. التحملط

 

 االستثناءات . ي

 

 استثناء المسؤولية المهنية  

 استثناء اخطار الحرب واالرهاب 

  استثناء التلوث 

 ) اخطار الحرب والحرب االهلية ) سواء كانت معلنة ام ال 

  اإلرهاب والتخريب المتعلقة بهاخطار 

 االخطار السياسية 

 Corona Virus Ecclution 

 Exclusion Communicable Disease 

 General Exclusion: Infectious and or Contagious Diseases (whether declared 

a  Pandemic or not ) 
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 ( 3المرفق رقم ) 

 -والفواصل الزجاجية  :ثالثا : تأمين الواجهات 

 

   تأمين الواجهات والفواصل الزجاجيةنوع التأمين :   .أ

 المؤمـــن له : جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية .ب

 شهر  36مدة التأمين : ج. 

ثنين وتنتهي مساء يوم اال 30/7/2021يوم الجمعة   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة               

 مساءا ( ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

 

 دينارمائة الف (       100000د. مبلغ التأمين : )     

 

جب عقد ) بمو، كافة الواجهات الزجاجية للجامعة وأقسررامها  االضرررار التي تتعرض لها  تغطية : هـ........ موض..وع التأمين

 التأمين ومالحق التغطية المعتمدة لدى الشركة (

 سعر التأمين  :و. 

 

 179.280  ( للسنة األولى ) شهر ( 12) مائة وتسع وسبعون دينارا ومائتان وثمانون فلسا 

 170.310شهر ( 12ة الثانية ) ) مائة وسبعون دينارا وثالثمائة وعشرة فلسات ( للسن 

 161.880 ( للسنة الثالثة )شهر ( 12) مائة واحدى وستون دينارا وثمانمائة وثمانون فلسا 

 ز. سداد القسط

 يتم تسديد القسط عل دفعتين عن كل سنة تأمينية مفصلة كالتالي :

 

 50ايهما اقربسط الصافي ) شامال كافة الرسوم ( عند بداية التأمين / إصدار العقد % من الق 

 50 ية التأمينايوما من تاريخ بد 180% من القسط الصافي بعد 

 

 الزجاجية للجامعة وأقسامها .والفواصل تغطية كافة الواجهات  -التغطية التأمينية :.  ح

 

 ينارا .د( خمسون  50مقداره ) % من قيمة أي حادث وبحد أدنى 10ة  الجامعتتحمل -: . التحمل / اإلعفــــــاءط

 

 ي. االستثناءات 

 

  استثناء المسؤولية المهنية 

 استثناء اخطار الحرب واالرهاب 

  استثناء التلوث 

 ) اخطار الحرب والحرب االهلية ) سواء كانت معلنة ام ال 

 اخطار اإلرهاب والتخريب المتعلقة به 

 االخطار السياسية 

 Corona Virus Ecclution 

 Exclusion Communicable Disease 

 General Exclusion: Infectious and or Contagious Diseases (whether declared 

a  Pandemic or not ) 
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 (  4المرفق رقم ) 

 

 -تأمين البويلرات : رابعا :

 

 تأمين ضغط البويلرات  نوع التأمين :  .أ

 المؤمـــن له : جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنيةب.

 شهر  36مدة التأمين : ج.

ثنين وتنتهي مساء يوم اال 30/7/2021يوم الجمعة   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة               

 مساءا ( ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

 

 ( مائتين وخمسون الف دينار 250000د. مبلغ التأمين : )

 سعر التأمين  :هـ. 

 

 597.600 شهر ( 12مائة وسبع وتسعون دينارا وستمائة فلس ( للسنة األولى ) ) خمس 

 567.720 (12( للسنة الثانية )  خمسمائة وسبع وستون دينارا وسبعمائة وعشرون فلسا ) شهر 

 539.320 (شهر  12( للسنة الثالثة ) خمسمائة وتسع وثالثون دينارا وثالثمائة وعشرون فلسا) 

 و. سداد القسط

 القسط عل دفعتين عن كل سنة تأمينية مفصلة كالتالي :يتم تسديد 

 

 50بسط الصافي ) شامال كافة الرسوم ( عند بداية التأمين / إصدار العقد ايهما اقرق% من ال 

 50 ية التأمينايوما من تاريخ بد 180% من القسط الصافي بعد 

 

غطية إنفجار بويلرات او اوعية ضغط اثناء العمل االعتيادي وتشمل االضرار الي بويلر او وعاء ت-. التغطية التأمينية: ز

ة للغير ) ضغط او أي أجهزة أخرى ، االضرار التي تلحق بالممتلكات والموجوات المحيطة ، الموت او اإلصابات الجسدي

وثيقة  الطرف / األطراف الثالث (  وذلك حسب ويشمل ذلك موظفي الجامعة وطلبتها ( ، وأي اضرار تلحق بممتلكات )

 Munich Re standard)تأمين البويلر المعيارية ) 

 

 ال شيء .-. التحمــــل: ح

 

 ط. الشروط

 حسب شروط وبنود الوثيقة -       

 شرط غسيل االموال -       

 

 ي. االستثناءات 

 

  استثناء المسؤولية المهنية 

 استثناء اخطار الحرب واالرهاب 

  استثناء التلوث 

 ) اخطار الحرب والحرب االهلية ) سواء كانت معلنة ام ال 
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 اخطار اإلرهاب والتخريب المتعلقة به 

 االخطار السياسية 

 Corona Virus Ecclution 

 Exclusion Communicable Disease 

 General Exclusion: Infectious and or Contagious Diseases (whether declared 

a  Pandemic or not ) 

 (  5المرفق رقم ) 

 

 خامســا : تأمين النقد 

 

 تأمين النقد ) ويشمل الشيكات (نوع التأمين :  .أ

 المؤمـــن له : جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية .ب

 شهر  36مدة التأمين :  .ج

ثنين وتنتهي مساء يوم اال 30/7/2021يوم الجمعة   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة               

 مساءا ( ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

 

 ( مائة الف دينار   100000د. مبلغ التأمين : )        

 

 القاصات موال المنقولة من قبل موظفي الجامعة واألموال فيتأمين فقدان األ -هـ . التغطية التأمينية:

ت البريدية ، الطوابع و. المؤمن عليها : األموال العائدة للجامعة ) المسكوكات واألوراق النقدية ، الشيكات ، الحواال

 ثناء :المالية والبريدية ، سندات القرض الحكومية او التي تصدرها البنوك القابلة للتداول ( ، وذلك ا

  الحديدية و / أو الغرف الحديدية (تواجدها في الجامعة داخل ) القاصات 

  النقد في أماكن العمل داخل وخارج الخزائن والقاصات 

 االضرار التي يتعرض لها الموظفون جراء االعتداء عليهم بقصد سرقة المال وبسقف  (

 ( الفان وخمسمائة دينار ، بموجب وثيقة الحوادث الشخصية  2500

  ط ولغاية في منزله في أيام العطل األسبوعية فقالنقدالخاص بالجامعة الذي يحمله الموظف

 ايداعها في البنوك

 نقلها من مقر الجامعة الى البنوك التي تتعامل معها الجامعة وبالعكس 

مائة الف دينار   ) 100000الحد األقصى للتغطية التأمينية للنقد المنقول والنقد في القاصات )  ز. حدود المسؤولية : 

 التأمين فترةالي الحوادث خالل للحادث الواحد والجم

 

 سعر التأمين  :. ح

 

 209.160  (12( للسنة األولى )  ومائتان وتسع دنانير ومائة وستون فلسا ) شهر 

 198.710 (12( للسنة الثانية )  مائة وثماني وتسعون دينار وسبعمائة وعشر فلسات ) شهر 

 188.770 ( 12( للسنة الثالثة ) فلسامائة وثماني وثمانون دينارا وسبعمائة وسبعون ) شهر 
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 . سداد القسطط

 يتم تسديد القسط عل دفعتين عن كل سنة تأمينية مفصلة كالتالي :

 

 50ا اقربسط الصافي ) شامال كافة الرسوم ( عند بداية التأمين / إصدار العقد ايهم% من الق 

 50 ية التأمينايوما من تاريخ بد 180% من القسط الصافي بعد 

 

 ال شيء -:. التحمــــل ي

 

 ك. الشروط

 يشترط وجود ضمانات على االشخاص الذين بعهدتهم االموال 

 يشترط اجراء مراجعات وتدقيق داخلي بشكل دوري 

  ( ساعة متتالية لدى اي موظف 24يشترط عدم االحتفاظ بالنقود لمدة تزيد عن ) 

 غسيل االموال 

 

 ل. االستثناءات

 

  ) اخطار الحرب والحرب االهلية ) سواء كانت معلنة ام ال 

 يستثنى من التغطية النقص الذي يتم اكتشافه اثناء الجرد والنقص غير المبرر 

 اخطار االرهاب والتخريب المتعلقة به 

 االخطار السياسية 

 الخسارة التبعية 

 Cyber Clause / E-Risk 

 لعملةاستثناء الخسارة الناجمة عن اختالف اسعار ا 

 استثناء الخسارة الناتجة عن االخطاء المحاسبية 

 و اس......تثناء فقدان االموال المنقولة والناتجة عن تركها داخل المركبات دون حراس......ة و / أ

 مرافق

 استثناء السرقة باستعمال المفاتيح المقلدة و / أو االصلية 

 Corona Virus Ecclution 

 Exclusion Communicable Disease 

 General Exclusion: Infectious and or Contagious Diseases (whether 

declared a  Pandemic or not ) 
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 (  6المرفق رقم ) 

 

 -: سوء ائتمان الموظفين (  ( سادساً : تأمين خيانة األمانة

 

 ) سوء ائتمان الموظفين (تأمين خيانة األمانة نوع التأمين :  .أ

 العلوم والتكنولوجيا االردنيةالمؤمـــن له : جامعة  .ب

 شهر  36مدة التأمين :  .ج

الثنين اوتنتهي مساء يوم  30/7/2021يوم الجمعة   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة               

 مساءا ( ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

 

 ( خمسمائة الف دينار 500000د. مبلغ التأمين : )

 

لجامعة المعيارية المعتمدة لدى الشركة " اوثيقة تأمين كفالة الموظفين " ضمان ائتمان موظفي  -هـ . التغطية التأمينية:

و / أو التالعب  و / أو اختالس و / أو السرقة / أو احتيال وتشمل الخسارة المالية والمادية الناتجة عن اي اعمال تزوير

ائمين على رأس و / أو التأمر و / أ، خيانة االمانة و / أو اس.....اءة االئتمان من قبل احد موظفي الجامعة الق بالمس.....تندات

  عملهم عند وقوع الحادث واكتشاف خيانة االمانة خالل مدة التأمين

 

د الجامعة لتي ترغب الجامعة تأمينهم بهذا النوع من التأمين على ان تحدو. المؤمن عليهم : موظفي طالب التأمين وا

اديق الحد االعلى للمس...ؤولية لكل ش...خص ويش...ترط ان يكون االش...خاص المؤمن عليهم يتعاملون بالنقد مثل امناء الص...ن

 والمحاسبون والجباة ..... الخ

 سعر التأمين  :هـ. 

 

 1195.100 شهر ( 12ومائة فلس ( للسنة األولى )  ) الف ومائة وخمس وتسعون دينارا 

 1135.340 ( للسنة الثانية ) ر (شه 12) الف ومائة وخمس وثالثون دينار وثالثمائة واربعون فلسا 

 1078.540 ( للسنة الثالثة )شهر ( 12) الف وثاني وسبعون دينارا وخمسمائة واربعون فلسا 

 و. سداد القسط

 سنة تأمينية مفصلة كالتالي :يتم تسديد القسط عل دفعتين عن كل 

 

 50سط الصافي ) شامال كافة الرسوم ( عند بداية التأمين / إصدار العقد ايهما اقرب% من الق 

 50 ية التأمينايوما من تاريخ بد 180% من القسط الصافي بعد 

 

 ال شيء .-:و . التحمــــل

 

 يشترط اجراء مراجعات وتدقيق داخلي بشكل دوري 

  ( ساعة متتالية لدى اي موظف 24االحتفاظ بالنقود لمدة تزيد عن ) يشترط عدم 

 يستثنى من التغطية النقص الذي يتم اكتشافه اثناء الجرد والنقص غير المبرر 

  ) اخطار الحرب والحرب االهلية ) سواء كانت معلنة ام ال 

 اخطار االرهاب والتخريب المتعلقة به 

 االختفاء غير المبرر لالموال 

  غسيل االموالشرط 
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 يشترط وجود ضمانات على االشخاص الذين بعهدتهم االموال 

 Corona Virus Ecclution 

 Exclusion Communicable Disease 

 General Exclusion: Infectious and or Contagious Diseases (whether 

declared a  Pandemic or not ) 
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 ( 7المرفق رقم ) 

 تأمين االليات والمعدات سابعــاً : 

 

 تأمين االليات والمعداتنوع التأمين :  أ.

 ب.المؤمـــن له : جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

 شهر  36ج.مدة التأمين : 

الثنين اوتنتهي مساء يوم  30/7/2021يوم الجمعة   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة               

 مساءا ( ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

 

 د. مبلغ التأمين : 

 

 103.800  (للسنة األولى  مائة وثالثة دنانير وثمانمائة فلس) (12 ) شهر 

 98.570 ( ة الثانيةللسنثماني وتسعون دينار وخمسمائة وسبعون فلسا)  (12 ) شهر 

 93.690 ( للسنة الثالثة ثالث وتسعون دينارا وستمائة وتسعون) (12 ) شهر 
 

 و. سداد القسط

 يتم تسديد القسط عل دفعتين عن كل سنة تأمينية مفصلة كالتالي :

 

 50ا اقرب% من القسط الصافي ) شامال كافة الرسوم ( عند بداية التأمين / إصدار العقد ايهم 

 50 % يوما من تاريخ بداية التأمين 180من القسط الصافي بعد 

 

 :  هـ . التغطية التأمينية

 

موذج أي خسررارة أو ضرررر مادي غير متوقع ومفاجيء ناتج عن أي سرربب لم يتم اسررتبعاده على وجه التحديد في ن

  وثيقة التأمين تتطلب اإلصالح او االستبدال وفقا لـــ

 (Munich Re Contractor Plant and Machinery Insurance ) 

 

الليات والمعدات ( ثالثة واربعون الفا واربعمائة دينار وتمثل القيمة االسررررررتبدالية لجميع ا  43400) و. حدود التعويض : 

 الزراعية خالل فترة التأمين وحسب الكشف المبين ادناه : 

 

 

 السعر االجمالي السعر االفرادي العدد البند الرقم

 3000 1500 2 مجــــــرورديسك   .1

 5600 800 7 تنك ماء مجــرور  .2

 4400 400 11 محــــــــــــــــراث  .3

 14000 7000 2 بـــــــــــــــــــذارة  .4
 4000 2000 2 تنـــــــــــــك رش  .5

 5400 2700 2 مقــص برسيــــم  .6

 3000 1500 2 حفــــــار شجــــر  .7

 800 800 1 لمامــة برسيــــم  .8

 3200 800 4 عرباية مجرورة  .9

 43400 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 ال شيء .-ح . التحمــــل:

 

 الشروط   ط.

 حسب شروط الوثيقة 

 شرط غسيل االموال 

 ي. االستثناءات

 

  استثناء المسؤولية المهنية 

 استثناء اخطار الحرب واالرهاب 

  استثناء التلوث 

 ) اخطار الحرب والحرب االهلية ) سواء كانت معلنة ام ال 

 اخطار اإلرهاب والتخريب المتعلقة به 

 Corona Virus Ecclution 

 Exclusion Communicable Disease 

 General Exclusion: Infectious and or Contagious Diseases (whether 

declared a  Pandemic or not ) 
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 ( 8المرفق رقم ) 

 ثامنا : تأمين المركبات 

 

 

  تأمين المركباتنوع التأمين :  أ.

 المؤمـــن له : جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنيةب.

 شهر  36مدة التأمين : ج.

الثنين اوتنتهي مساء يوم  30/7/2021يوم الجمعة   صباحا ( AM 12:00) تبدأ من صباح ) الساعة               

 مساءا ( ) يوم البدء واالنتهاء مشمولين (  AM 12:00) الساعة  29/7/2024

 

 ق المناقصة او أي تعديالت عليها د. مبلغ التأمين : حسب الكشوفات المرفق بوثائ

 

 :  هـ . التغطية التأمينية

 

واية  العطاء ونظام وتعليمات الـررررررررتأمين السرراري والمعمول به  ، تأمين شررامل )إلزامي ت تكميلي( حسررب شررروط

 المبينة ادناه .ليات المبينة في الكشوفات تعديالت تطرأ عليه ، للسيارات واال

 

ن حيث التغطيات محسب نظام التأمين اإللزامي الساري المفعول واي تعديالت تطرأ عليه مستقبال  : و. المــسؤولية المدنية

 اواالسعار.

 

تغطية التأمينية يكون االستهالك على القطع التبديلية في حال نشوء حادث مشمول بالاالستهالك على القطع التبديلية :  .ز

 %36% سنويا وبحد اقصى 6وبواقع 

 

 ال شيء .-:ح . التحمــــل

 

نين او تعليمات ذات خضع اسعار التأمين االلزامي لتعليمات اقساط التأمين االلزامي للمركبات الساري المفعول واية قواتط.  

 عالقة ، وتشمل االقساط كافة الرسوم والطوابع وضريبة المبيعات . 

 

 شروط وتغطيات إضافية : ي. 

 

  المركبةان يكون السائق حائز على رخصة قيادة قانونية تخوله قيادة 

 ارفاق تقرير الشرطة ) كروكي ( مع كل حادث 

  من ضاإلصالح يكون في الورش والكراجات المعتمدة لدى الشركة او أي كراج يراه المؤمن له مناسبا

 تقديرات شركة التأمين

  ( سبعمائة وخمس 750يشمل التأمين االضرار التي تلحق بمركبات الجامعة داخل الموقع لغاية ) ون دينارا

 ن تقرير شرطة ولمرة واحدة للمركبة ) ضد مجهول (بدو

  ( ثالثة اال 3000تغطية الزجاج لكافة الحافالت المؤمنة بما ال يزيد عن كلفة سنوية لغاية )ف دينار 

 خدمة المساعدة على الطريق للصالون والنقل المشترك والبكبات 

 الخذ بعين ية كل ستة اشهر ، مع اتكون آلية تسديد األقساط على دفعتين وبواقع دفعة واحدة مع بدا

 االعتبار بداية الـامين لكل مركبة 
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  عن حسب المعادالت ادناه :10تمنح الشركة مشاركة باالرباح نسبة % 

 
 %100*  (( األقساط التكميليةالمستردات ( / صافي  –معدل الخسارة = )) التعويضات المدفوعة + التعويضات الموقوفة      

 

الرباح وفق % ، يتم منح مشاركة با70% ولغاية 0الخسارة حسب المعادلة أعاله يتراوح بين  في حال كان معدل -

 المعادلة التالية :

 % * معدل الخسارة * صافي األقساط التكميلية10           

 

 كشف السيارات واالليات الموجودة في الجامعة 

 (1مركبات شهر كانون ثاني )

 المركبةنوع  رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 421.20 20000 2009 باص تويوتا كوستر 5/19490 1

 421.20 20000 2009 باص تويوتا كوستر 5/19489 2

 421.20 20000 2009 باص تويوتا كوستر 5/19488 3

 301.28 12000 2008 رافعة شوكية 5/19726 4

 260.33 5000 1988 بكب تويوتا ديانا 5/17840 5

 465.08 15000 1987 قالب مان  5/17787 6

 492.86 26000 1995 حافلة مرسيدس  5/17796 7

 CASE 2000 8000 277.88جرافة كيس  5/17873 8

 CASE 2000 8000 277.88جرافة كيس  5/17872 9

 274.95 10000 2004 بكب ايسوزو دبل كابين 5/17467 10

 JCB 1987 5000 260.33باكهو لودر  5/17591 11

 808.76 80000 2009 حافلة إلباهاوس 5/16655 12

 150.64 10000 2008 تويوتا كوروال 5/17710 13

 374.40 12000 1999 باص تويوتا كوستر 5/17590 14

 374.40 12000 1999 باص تويوتا كوستر 5/17588 15

 213.53 7000 2008 بكب نيسان 5/17468 16

 150.64 10000 2008 تويوتا كوروال 5/17703 17

18 5/19780 
حافلة مرسيدس مفصلية 

O405GN  
1996 20000 457.76 

 432.90 22000 2017 باص تويوتا هايس 5/26248 19

 508.95 35000 2017 باص تويوتا كوستر 5/26251 20

    357000 7346.14 

      

 (2)مركبات شهر شباط 
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 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 109.69 3000 1994 تويوتا كوروال 5/17687 21

 190.13 3000 1987 بكب ميتسوبيشي  5/18059 22

 318.83 15000 2003 اسعاف فورد 5/17279 23

 106.76 5000 1995 تركتور كوبوتا  5/17970 24

 106.76 5000 1995 تركتور كوبوتا  5/17969 25

 106.76 5000 1995 تركتور كوبوتا  5/17968 26

 106.76 5000 1995 تركتور كوبوتا  5/17892 27

 362.70 10000 2009 باص هونداي ستاركس 5/19907 28

 598.16 44000 2009 حافلة دايــــــــــو  5/20772 29

 598.16 44000 2009 حافلة دايــــــــــو  5/20771 30

 598.16 44000 2009 حافلة دايــــــــــو  5/20766 31

 428.51 15000 1989 حافلة مرسيدس 5/18042 32

    198000 3631.39 

      

 (3مركبات شهر آذار )

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 207.68 6000 1999 بكب ايسوزو 5/18056 33

 207.68 6000 1999 بكب ايسوزو 5/18058 34

 201.83 5000 1999 بكب ميتسوبيشي 5/18055 35

 201.83 5000 1999 بكب ايسوزو 5/18057 36

 362.70 10000 1993 باص ميتسوبيشي 5/18054 37

 362.70 10000 1993 باص ميتسوبيشي 5/18053 38

 286.65 12000 2008 بكب ميتسوبيشي كانتر  5/17907 39

 201.83 5000 1999 بكب ميتسوبيشي 5/19446 40

 383.18 26000 2008 جرافة باكهو لودر 5/20047 41

    85000 2416.05 

      

 (4مركبات شهر نيسان )

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

التأمين قيمة 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 E200 1999 7000  133.09مرسيدس  5/16117 42

 E200 1999 7000  133.09مرسيدس  5/16108 43
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 248.63  3000 2001 دنبر بنفورد 5/16860 44

 435.83  35000 2016 ضاغطة نفايات دايــو 5/24150 45

    52000 950.63 

      

 (5أيــــار )مركبات شهر 

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 231.08  10000 2001 فان مرسيدس  5/16799 46

 201.83  5000 1997 بكب تويوتا ديانا 5/17922 47

 E200K 2008 18000  197.44مرسيدس   5/18694 48

 336.38  18000 2010 نفايات طبية ايسوزو ضاغطة 5/20232 49

 336.38  18000 2010 ضاغطة نفايات طبية ايسوزو 5/20235 50

    69000 1303.09 

      

 (6مركبات شهر حزيران )

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 201.83 5000 1999 تويوتا هايلوكسبكب  5/16355 51

 213.53 7000 2002 بكب ايسوزو  5/16354 52

 213.53 7000 2003 بكب نيسان 5/16356 53

 CAT 950 1987 15000 318.83جرافة كتربلر  5/16806 54

 272.03 7000 1976 3م 12صهريج ماء  5/16808 55

 362.70 10000 1999 باص ميتسوبيشي روزا 5/16802 56

 150.64 10000 1999 باص ميتسوبيشي روزا 5/16803 57

 E200K 2006 12000 242.78مرسيدس   5/16215 58

 190.13 3000 1997 كادي فان 5/16730 59

 4x2 2009 9000 225.23بكب ايسوزو  5/17589 60

 4x2 2009 9000 225.23بكب ايسوزو  5/17093 61

 4x2 2009 9000 225.23بكب ايسوزو  5/17082 62

 4x2 2009 9000 225.23بكب ايسوزو  5/17088 63

 4x2 2009 9000 225.23بكب ايسوزو  5/19492 64

 4x2 2009 9000 225.23بكب ايسوزو  5/16818 65

 4x2 2009 9000 225.23بكب ايسوزو  5/20480 66

 254.48 14000 2009 بكب ايسوزو ديانا 5/20637 67

 301.28 12000 2009 رافعة شوكية 5/20591 68

 E200K 2009 20000 209.14مرسيدس  5/20741 69
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 231.08 10000 2008 بكب ايسوزو  5/20530 70

 150.64 10000 2009 تويوتا كوروال 5/20638 71

 150.64 10000 2009 تويوتا كوروال 5/20738 72

 1218.26 150000 2017 حافلة مفصلية 5/27982 73

    365000 6258.04 

      

 (7مركبات شهر تمــــوز )

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

  106.76 5000 1995 تركتور كوبوتا 5/16926 74

 127.24  6000 2000 كرايسلر فويجر 5/16276 75

 266.18  6000 2009 دنبر ثيوتس 5/20764 76

 479.70  30000 2016 باص تويوتا كوستر 5/25124 77

 479.70  30000 2016 باص تويوتا كوستر 5/25127 78

 421.20  20000 2016 باص تويوتا هايس 5/25130 79

 136.01  10000 2016 تركتور برانسون 5/25154 80

 1218.26  150000 2018 حافلة إلباهاوس 5/27929 81

      

    365000 6258.04 

 

 
 

 

 (8مركبات شهر آب )

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 E200 2003 10000  150.64مرسيدس  5/16954 82

 289.58  10000 2000 كانسة بوتشر 5/17170 83

 345.15  7000 2002 باص تويوتا هايس 5/17169 84

 207.68  6000 2002 بكب تويوتا هايلوكس 5/17041 85

 207.68  6000 2002 بكب تويوتا هايلوكس 5/17146 86

 207.68  6000 2002 بكب تويوتا هايلوكس 5/17126 87

 115.54  4000 1987 200مرسيدس  5/16813 88

 M.A.N  1995 25000  487.01حافلة مان  5/17877 89

 O404 1996 25000  487.01حافلة مرسيدس  5/17876 90

 95.06  3000 1985 تركتور ماسي فيرجسون 9259//5 91

 421.20  20000 2017 باص هيونداي ستاركس 5/25178 92

 585.00  48000 2019 باص تويوتا كوستر 5/27498 93
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    170000 3599.21 
      

 (9مركبات شهر ايلــــول ) 

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 345.15  7000 2003 باص تويوتا هايس 5/17259 94

 345.15  7000 2003 باص تويوتا هايس 5/17257 95

 457.76  20000 2003 راكب 42حافلة دايـــو  5/17258 96

 399.26  10000 1991 حافلة مرسيدس مفصلية 5/17289 97

 399.26  10000 1991 حافلة مرسيدس مفصلية 5/17288 98

 207.68  6000 2003 بكب نيسان 5/17178 99

 207.68  6000 2003 بكب نيسان 5/17188 100

 207.68  6000 2003 بكب نيسان 5/17177 101

 207.68  6000 2003 بكب نيسان 5/17182 102

 207.68  6000 2003 بكب نيسان 5/17145 103

 190.13  3000 1992 بكب نيسان 5/17085 104

 190.13  3000 1992 بكب نيسان 5/17089 105

 124.31  8000 2008 تركتور كوبوتا 5/18386 106

 87.75  3000 2008 دراجة هوندا 5/20457 107

 406.58   30000 2009 سيارة اسعاف فورد 5/20744 108

 415.06  60000 2017 تسال 5/516 109

    191000 4398.91 

 

 (10مركبات شهر تشرين أول ) 

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 345.15  7000 2001 باص تويوتا هايس 5/17290 110

 410.96  12000 2000 1520حافلة الباهاوس  5/17369 111

 410.96  12000 2000 1520حافلة الباهاوس  5/17397 112

 201.83  5000 2006 بكب رينو 5/17210 113

 M.A.N SR280 1987 10000  399.26باص مان  5/17108 114

 190.13  3000 1987 بكب تويوتا هايلوكس 5/17106 115

 CAT 966E 1988 30000  406.58جرافة كتربلر  5/17104 116

 121.39  5000 1994 200مرسيدس  5/17100 117

 190.13  3000 1987 بكب تويوتا هايلوكس 5/17105 118

 207.68  6000 2005 بكب نيسان 5/17218 119
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 L200 2008 9000  225.23بكب ميتسوبيشي  5/19408 120

 L200 2008 9000  225.23بكب ميتسوبيشي  5/18383 121

 L200 2008 9000  225.23بكب ميتسوبيشي  5/18803 122

 L200 2008 9000  225.23بكب ميتسوبيشي  5/19018 123

 L200 2008 9000  225.23بكب ميتسوبيشي  5/18804 124

 L200 2008 9000  225.23بكب ميتسوبيشي  5/19324 125

 L200 2008 9000  225.23بكب ميتسوبيشي  5/18583 126

 374.40  12000 2009 باص تويوتا هايس 5/18525 127

 327.60  4000 2003 باص مرسيدس 5/17445 128

 421.20  20000 2019 بكب تويوتا هايلوكس 5/27909 129

    192000 5583.83 

 

 

  

 (11مركبات شهر تشرين ثاني )

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 231.08  10000 2006 بكب تويوتا ديانا 5/17451 130

 201.83  5000 1993 بكب تويوتا هايلوكس 5/17114 131

 133.09  7000 1995 200مرسيدس  5/17117 132

 457.76  20000 1996 حافلة مرسيدس مفصلية 5/17449 133

 O350  1998 40000  574.76حافلة مرسيدس  5/17470 134

 362.70  10000 2004 ميتسوبيشي باص 5/17500 135

 362.70  10000 2004 باص ميتسوبيشي 5/17482 136

 213.53  7000 2006 بكب نيسان 5/17283 137

 213.53  7000 2006 بكب نيسان 5/17286 138

 213.53  7000 2006 بكب نيسان 5/17285 139

 124.31  8000 2009 تركتور كوبوتا 5/20757 140

 106.76  5000 2010 تركتور أكتيمو 5/16068 141

 GMC Sera 2017 15000  179.89جيمس سيرا    5/27211 142

    151000 3375.45 

 (12مركبات شهر تشرين ثاني ) 

 نوع المركبة رقم المركبة الرقم
موديل 

 المركبة

قيمة التأمين 

السوقية 

 للمركبة

قيمة 

قسط 

 التأمين

 190.13  3000 1996 فان فولكس فاجن / كادي 5/17181 143

 348.08  20000 2000 ضاغطة نفايات مرسيدس 5/19701 144

 482.63  18000 2002 راس قاطرة مرسيدس اكتروس 5/19731 145
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 318.83  15000 2009 قالب ايسوزو شحن 5/13472 146

 421.20  20000 2011 باص تويوتا كوستر 5/13817 147

 487.01  25000 2012 راكب 35باص دايـــــو  5/21898 148

    101000 2247.86 

 

 اإلجمالي الكلي 

 

 

2188000 

 

44345.64 

 

 

 عضو

 رعد محافظة
 مدير دائرة العطاءات

 عضو

 

 د. رويدة المومني

 نائب رئيس اللجنة 

 م. نصر العريان
 مدير وحدة اللوازم المركزبة

 

 

 

  

 

 عضو

 فيصل عبابنة
 الماليةق. أ. مدير وحدة الشؤون 

 

 مراقب ديوان المحاسبة     

 

 رئيس اللجنـة

 أ.د. وائل طيفور

 

 
 نائب رئيس الجامعـة

 ممثل الجهة الطالبة

 عالء العمري

 

 

                                                                              

 مصــدق

 ـةــــــــــــــــــــــــــس الجامعرئي                                                                                           

 

 

 

 تاذ الدكتور صائب خريسات األس                                                                                          
 

      تم تصديق القرار بتاريخ      /       / 
 

 ع . ع / ر . ج


