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 13/2/2022   التاريخ:

 2/2022/2002صالرقم: 

 
 / محافظة الخليلرابطة الجامعيين

 جامعة بوليتكنك فلسطين
 مدرسة رابطة الجامعيين النموذجية

 لجنة العطاءات المركزية
 

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 تهااللتأمين على ممتلكات الرابطة ومؤسس
 (2023- 2022لعام )

 
 شيكل ثالثمائة( 300 ) ثمن الكراسة مبلغ

 

 13/2/2022 األحد يوماستالم كراسة الشروط 

  21/2/2022تسليم كراسة الشروط يوم األحد 

 صباحا   10:00الساعة 
 

 مع أطيب أمنيات
 المشترياتو  العطاءات دائرة مدير

 والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 
 أبو زينة سعدي األستاذ محمد رياض
 

riyad@ppu.edu 

  
 المشتريات لعطاءات و ا دائرة
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 إعـالن عن
 عطاء تأمين على ممتلكات الرابطة ومركبات ومصاعد كهربائية

 28/2/2023حتى  1/3/2022الفترة 
  2002/ 2/2022الرقم: ص

طرح عطاء تأمين مقرها وموظفيها وجميع المؤسسات التابعة لها بما فيها جامعة بوليتكنك فلسطين في ترغب رابطة الجامعيين 
الرابطة والطلبة والعاملين واألجهزة واألثاث وتأمين على الزائرين وتأمينات على أخطار المهنة للمختبرات ولفاحصي المركبات  ةومدرس

 .بالظرف المختوم عاموالمركبات والمصاعد الموجودة لدى مؤسساتها لمدة 
و أ المشترياتو  العطاءات دائرة مديرالعطاء مراجعة وترغب في المشاركة في هذا  يا  فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسم

الستالم كراسة ووثائق العطاء كاملة وأثناء  13/2/2022 االحد من يوم اعتبارا  العطاءات / قسم  (www.ppu.eduموقع الجامعة )
 الدوام الرسمي وفق الشروط التالية: _

غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة في البنك  ئة شيكلثالثما( 300)ثمن الكراسة  .1
 .30300اإلسالمي الفلسطيني رقم الحساب 

 الضرائب.رسوم األسعار بالشيكل تشمل جميع  .2
 إحضار فاتورة ضريبية وشهادة الخصم من المصدر. .3
 إرفاق شهادة مزاولة مهنة. .4
 ( يوما .120يمة العطاء سارية المفعول لمدة )( من ق%10إرفاق كفالة تأمين دخول عطاء بقيمة ) .5
 إرفاق بوليصة إعادة التأمين لدى إحدى شركات التأمين الدولية. .6
 يعتبر هذا اإلعالن جزءا  من وثائق العطاء، وتكاليف اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .7
 يحق للجنة العطاءات تجزئة العطاء. .8
 ألسعار وبدون إبداء األسباب.لجنة العطاءات المركزية غير ملزمة بأقل ا .9

على الشركة تقديم عرضين لجميع المركبات: عرض لـ )التأمين الشامل( وعرض لـ )التأمين اإللزامي والطرف  .10
 الثالث( كل في عرض منفصل.

 .2021 – 2020على الشركات الراغبة بالمشاركة في العطاء إرفاق الميزانية العمومية المصدقة لعام  .11
ولن يقبل أي  صباحا ، 10:00الساعة  21/2/2022الموردين يوم األحد العروض من  آخر موعد الستالم .12

 عرض بعد هذا الموعد.
 االلتزام بالمواصفات ووفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء.  .13

 

هاتف رقم  لمزيد من االستفسار حول المواصفات الفنية يمكن االتصال هاتفيا  مع رئيس دائرة الخدمات العامة والديوان على
 0598844429أو جوال:  2233050/02

 

 والمشتريات تمدير دائرة العطاءا

 محمد رياض سعدي أبو زينة           
 

mailto:riyad@ppu.edu
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 مالحظات عــــامة
 -يرجى مراعاة اآلتي:

 يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة. .1
 . 28/2/2023حتى و  1/3/2022التأمين من فترة  .2
 ي كراسة العطاء.االلتزام بالبنود الواردة ف .3
 .سارية المفعول المصدر من خصمالوشهادة  ائبالضر  ة جميع أنواعاألسعار بالشيكل شامل .4
  -على النحو اآلتي: مينية( على ثالث دفعاتأالسنة التيتم الدفع خالل ) .5

 التأمين وكافة معززات الصرف.  بوالص الدفعة االولى عند استالم 
  7/2022الدفعة الثانية خالل شهر . 
 1/2023لدفعة الثالثة خالل شهر ا . 

 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار. .6
يتم تجميد بوالص المركبات )باصات المدارس( خـالل العطلـة الصـيفة المقـررة مـن قبـل وزارة التربيـة  .7

 والتعليم من خالل كتاب رسمي.
ملزمـــة وال جـــزءا  مـــن  أي مالحظـــة تقـــوم شـــركة التـــأمين بكضـــافتها علـــى كراســـة العطـــاءات ال تعتبـــر .8

 شروط كراسة العطاء.
 يكون السعر وفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء. .9

 .معا   أالتفاقية وحدة واحدة وتقر اإلعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا .10
 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .11
 د الموجودة في العطاء.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض البنو  .12
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .13
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  رابطة الجامعيين ومؤسساتها: عطاء تأمين على ممتلكات الموضوع
 2/2022/2002عطاء رقم: ص

 والتزامتعهد  

ا مهم / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاما  كامال  أنا الموقع اسمي أدناه

وفي حال مخالفة بوالص التأمين لكراسة العطاء فكننا نلتزم بالشروط الواردة في كراسة  ،كانت الشروط

وأتعهد بتقديم  ،وألتزم باألسعار المقدمة من قبلي ،تزويدكم بها تم التي العطاء وإن خالفت بوالص التأمين

كما تعتبر هذه  تورة الرسميةمن ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفابراءة ذمة )خصم مصدر( 

 أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد.الثبوتيات 

 على ذلك تمت المصادقة والتوقيع. وبناء  

  _:_____________________________________________________/ الشركةالسادة

  __________________________________________________رقم المشغل المرخص:

  :___________________________________________________________نوانالع

  _____________________________جوال رقم: :___________________رقم الهاتف

 _________________:_______________________________________رقم الفاكس

              التوقيع والختم                                                                                
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 شركات التأمين المحترمين : السادة ةحضر 

 تعليمات للمشاركين بالعطاء الموضوع:

 اسم العطاء: عطاء التأمين على ممتلكات ومركبات الرابطة ومؤسساتها.

 -على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي:
 
 .معا   رآنأ وتقتجز يال  تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واإلعالن بالجريدة جزء   .1

 مؤسسات الرابطة التي يشملها التأمين بكافة محتوياته وتفاصيله هي: .2

 مقر رابطة الجامعيين. ( أ

 جامعة بوليتكنك فلسطين بجميع مرافقها. ( ب

 مدرسة رابطة الجامعيين النموذجية. ( ت

 )فرع الخليل وبيت لحم ودورا(.مراكز فحص المركبات  ( ث

 مبنى الخدمات. ( ج

 وبتمعن. دراسة كراسة العطاء دراسة وافيةشركة التأمين على  .3

قـرأ هـذه الوثـائق تلنماذج والوثائق المرفقـة بعـد أن على الجداول وا اوأسعاره اعرضه شركة التأميند عت   .4
تحمـل تلعـروض كاملـة علـى أن من اقـدمها ضـتوقـع كافـة الوثـائق و تخـتم و تتفهم جميع ما ورد فيها و تو 

 .الصحيحة الصورةبالتدقيق واالستكمال ب هاة النتائج المترتبة على عدم قيامكاف

ف حســب الشــروط يعتبــر الســعر المقــدم مــن المنــاقص شــامال  رســوم الضــرائب وجميــع المصــاري .5
 .الواردة في الكراسة

لجنــة العطــاءات ات مــا لــم تقبــل عتمــد أي تعــديل فــي الكراســة بســبب مــا يدونــه المتقــدم مــن اشــتراطال ي   .6
 ذلك صراحة .المركزية 

 عن األعمال التي تقوم بها.  ا  يجب على كل مشارك تقديم سيرة ذاتية عن الشركة وبيان .7

علـــى النمـــوذج ويـــرفض أي عـــرض يحـــدث فيـــه  علـــى شـــركة التـــأمين أن تضـــع أســـعارها رقمـــا  وكتابـــة   .8
أيـــة أخطـــاء قـــد يرتكبهـــا المتقـــدم فـــي وضـــع المتقـــدم تشويشـــا  فـــي أســـعاره واللجنـــة غيـــر مســـؤولة عـــن 

 األسعار. 
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 ( من اليوم الذي يلي فتح العطاء. يوما   90مدة صالحية األسعار ) .9

للــدخول فــي العطــاء )كفالــة  ا  علــى كــل شــركة تــأمين أن ترفــق بالعطــاء لصــالح رابطــة الجــامعيين تأمينــ .10
وال ينظـــر فـــي  ة العطـــاء،( مـــن قيمـــ10بقيمـــة )%ل البنـــوك المحليـــة( بـــبنكيـــة أو شـــيك مصـــدق مـــن ق

 العروض غير المعززة بتلك التأمينات.

في حالة تأخر شركة التأمين عن تقديم بوالص للبنود المحالة عليها تحسب غرامات التأخير بنسبة  .11
ويتم مصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء ( أيام فعلية، 5وبحد أقصى ) عن كل يوم تأخير(1.5)%

 لى أن تتحمل الشركة كافة التزامات التأمين المترتبة على التأخير.، وعوقيده إيراد للرابطة

مباشرة على الشركة التي تليها ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بكحالة العطاء 11الحقا  لبند رقم ) .12
، على أن تقوم الشركة غير باألسعار والشروط المناسبة للتأمين على ممتلكات الرابطة ومؤسساتها

ِحب منها العطاء بتغطية فروق األسعار بينها الملتزمة والت  وبين الشركة التالية لها في العطاء.ي س 

 يعتبر التأمين ساري المفعول فور إصدار أمر الترسية من قبل لجنة العطاءات المركزية. .13

عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة   .14
لتزامات الفنية للشركة المنفذة في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض حتى إتمام اال

 يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية . 

رغب المناقص  نيقدم العرض على النموذج أدناه وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء وإ .15
ك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذل

 ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها . ،األصلي كما هو

بوالص التأمين  مينية( على ثالث دفعات وتكون الدفعة االولى عند استالمالسنة التأيتم الدفع خالل ) .16
 .1/2023ثالثة خالل شهر الدفعة ال و 7/2022كافة معززات الصرف والدفعة الثانية خالل شهر و 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا  بصورة كافية أو يحتمل أكثر من  .17
في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على  تفسير أو كان ناقصا  

 النموذج المقرر المرفق بالعطاء. 

ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود ال يجوز تحميل بند على بند آخر   .18
 األخرى ملزمة للمناقص. 

لهذه الشروط في  مكمال   تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزء   .19
 عطاءات رابطة الجامعيين . 
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المشتريات العطاءات و ة تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات لدى دائر  .20
المركزية في رابطة الجامعيين في الخليل / شارع عين سارة  قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل 

 عرض ال يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديمه ال ينظر فيه ويعاد الى مصدره مغلقا .

لعطاءات قبل الموعد يجوز ألي شركة سحب عرضها بمذكرة موقعة منها وتودع في صندوق ا .21
 المحدد لفتح العطاء . 

ال يجوز لمقدم العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه مقدم  .22
 والتوقيع عليه وختمه.  العرض عليه إعادة كتابته رقما  وكتابة  

من قائمة  (10)% إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من .23
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض .

 ملزما  له .  صيعتبر العرض المقدم من المناق .24
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 الرابطة ومؤسساتهاعلى ممتلكات الموضوع: الشروط الفنية للتأمينات 
 تحية طيبة وبعد ,,,

لتأمينات المختلفة والمدرجة تفاصيلها فيما ليسر رابطة الجامعيين ومؤسساتها دعوتكم لتقديم عروض 
 يلي: 

 أوال : تأمين إصابات العمل والعمال :
يغطي التأمين إصابات العمل التي تلحق بالموظفين وعمال الرابطة ومؤسساتها أثناء قيامهم بعملهم 

ت وذهابهم الى العمل من مكان إقامتهم وعودتهم منه الى مكان إقامتهم وكذلك أثناء أي نشاطا
أثناء ساعات العمل  مسؤوليهميشتركون فيها بصفتهم الوظيفية وأية مهمة رسمية يكلف بها من قبل 

 الرسمية والساعات اإلضافية داخل الضفة الغربية حسب قانون العمل الفلسطيني ساري المفعول . 
 النطاق الجغرافي 

 أثناء تأديتهم لمهام عملهم في مكان العمل  .1

 ة موكلة إليهم حتى لو كانت خارج أماكن عملهم أثناء تأدية مهام رسمي .2

  .تنقلهم من والى عملهم  .3

 :ن بالتغطية والمشمول   
ومؤسساتها البالغ وعمال رابطة الجامعيين  وومستشار  وأساتذة وموظف ن بالتغطية :ون المشمولوالعامل

 موظفا  وعامال  وعدد الموظفين كما يلى : 310عددهم 
 الراتب السنوي  شهري لالراتب ا ددالع الوصف الوظيفي الرقم

 2827200 235600 190 مدرسين    .1
 1161600 96800 110 إداريين    .2
 244800 20400 34 عمال     .3

 4233600 352800 334 المجموع بالدينار االردني **
 الشروط :_

أن يـــتم عمـــل اتفاقيـــة م توبـــة بـــين شـــركة التـــأمين تكـــون بـــالمستشـــفى آليـــة الـــدخول والعـــال  فـــي  .1
والمستشفى تنص على استقبال طالب وموظفي الرابطة ومؤسساتها تلقائيـا دون دفـع أر رسـوم مـن 
قبل المؤمن )حيث أن قيمة اإلعفاء صفر( ودون الطلب منه الحصول على موافقـة الشـركة المؤمنـة 

 المصاب.  ويتم إعالم الشركة بالحادث واسم

 .وبغض النظر عن زمان وم ان العال اإلقامة في المستشفى بالغة ما بلغت بدون تحديد   .2

   .يغطي التأمين الموظف ابتداء من خروجه للعمل من بيته وحتى عودته للبيت .3
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 .يغطي التأمين الموظف أينما تواجد إذا كان م لفا بعمل رسمي  .4

 ي ووصـوالت المصـاريب ب امـل الراتـبالتقريـر النهـائيتم التعويض خالل أسبوعين مـن تـاريت تسـليم  .5
 عن كل شهر.

 القانون الفلسطيني ايهما اكثر. جدول عجوزات او دنية حسبيغطي التأمين اإلصابة الب .6

 .من لحظة وقوع الحادث وحتى تمام الشفاء التامين تغطيةفترة  .7

 .قيمة اإلعفاء صفر .8

 

 : مين الحوادث الشخصية )طالب(أ: تثانيا  
 : الجغرافي النطاق
مين اإلصابة البدنية الناتجة عن حوادث أخر تندبه إليه اإلدارة ويغطي التوأر م ان آ مؤسسات الرابطةداخل 

قد تلحق بالطالب أثناء تواجدهم في الرابطة ومؤسساتها في محافظة الخليل أو اشتراكهم في نشاطات خار  
 لب .طا 5700إشرافها وعدد الطالب الرابطة ومؤسساتها وتحت 
 مبالغ التأمين :_

بحيث يتم توفير جدول عجوزات مفصل بالتغطيات من قبل  الوفاة والعجز نتيجة الحادث - أ
 الشركة لدراستها.

اإلقامة في المستشفى بالغة ما و  الطبية الناتجة عن حادثالمصاريب يغطي التأمين  - ب
 بلغت بدون تحديد وبغض النظر عن زمان وم ان العال .

 .لحظة وقوع الحادث وحتى تمام الشفاءمن فترة التغطية  - ت

 .ء للبندين )أ(،)ب( صفر دوالرالتحمل : اإلعفا  
 

 االخرى: ضد الحريق واألخطارلمؤسسات الربطة  والمعدات واالثاث موجودات واألجهزةمباني و  ثالثا  : تأمين
بسبب حادث ينجم يغطي التأمين األضرار والخسائر التي تلحق بمقر رابطة الجامعيين وجميع مؤسساتها 

 عن األخطار التالية :_
الحريق أو الصاعقة أو انفجار أر من المواد أو الممتلكات المؤمن عليها أو طفح األنابيب أو أر  -أ 

ت بالمبنى وسقوط تسرب للمياه من األنابيب واألجهزة المائية أو خزانات الماء أو اصطدام المركبا
 دوالر  75000كذلك تغطية الزجا  بسقف  ،أية أجسام غريبة

 الزالزل سواء نتج عنها حريق أم ال . -ب 

 الزوابع والعواصف والفيضانات. -ج 

 نجماد واألعاصير.الثلو  والصقيع واال  -د 

 أعمال الشغب واألضرار أو األعمال الكيدية . -ه 
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 كهربائي الالتماس  -و 

 (.Policy of  riskتأمين كامل ) -ز 

 دينار.( 3750400المؤمن عليها ) اجمال قيمة المباني والموجودات
 

  المسؤولية المدنية:رابعا  :  تأمين 
عن أي اصابة الرابطة ومؤسساتها  بجيران وزوارالتي تلحق  المادية والجسديةيغطي التأمين إصابات 

 مادية وجسدية تتسبب بها الرابطة ومؤسساتها. 
 : النطاق الجغرافي

 .مؤسسات الرابطةداخل  -

 جيران مؤسسات الرابطة -
 مبالغ التأمين :_

 القانون الفلسطيني ايهما اكثر. بحسب جدول عجوزات او وفاة والعجز نتيجة الحادثال - أ

اإلقامة في المستشفى وبغض النظر و  الطبية الناتجة عن حادثالمصاريب يغطي التأمين  - ب
 عن زمان وم ان العال .

 .من لحظة وقوع الحادث وحتى تمام الشفاءفترة التغطية  - ت

 حسب  اآلتي :_ لماديةالجسدية وايغطي التأمين اإلصابة  - ث

 25000 دوالر أضرار مادية للحادث الواحد. 

 25000  دوالر جسدية للحادث الواحد 

 50000  و التسمم الغذائي.دوالر بوليصة تأمين المسؤولية المدنية 

  200000حدود التزام الشركة لحد أقصى خالل فترة التأمين$ 

 

 .صفر دوالر لجميع البنودء التحمل : اإلعفا  
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 خامسا : تأمين المصاعد 
 : (جدول يوضح أماكن ومواصفات المصاعد) مصاعد  6 ويغطي جميع مصاعد الجامعة وعددها 

  عدد األشخاص كغم-الحمولة عدد المحطات سنة اإلنتا   نوع المصعد اسم المبنى الرقم

 sigma 2010 5 525  7سيجما   مبنى اإلدارة .1

 sigma 2010 2 1600 21سيجما  م التطبيقيةكلية الهندسة وكلية العلو .2

 sigma  2010 6 525 7سيجما  كلية الهندسة وكلية العلوم التطبيقية  .3

 sigma  2004 2 1000 13سيجما  كلية الهندسة  .4

 sigma 2015 5 500 7سيجما  مبنى ابو رمان .5
 sigma  2017 4 1000 13سيجما  المبنى الكوري  .6

 .قيمة اإلعفاء صفر  -دينارا   159500المؤمن عليها :  قيمة المصاعد  
 

  -سادسا : تأمين أخطاء:
 األخطاء المهنية والطبية : - أ

  شيكل.( 175000)الشركة خالل السنة التأمينية  التزامحدود 

 .المنطقة الجغرافية التي تغطيها الوثيقة: داخل حدود المستشفيات والمؤسسات الصحية الفلسطينية 

  صفرالتحمل. 

 (10عدد االطباء.) 

 (96عددالطالب.) 

 األخطاء المهنية والطبية لمدرسي وطالب قسم التمريض : - ب

  شيكل.( 150000)الشركة خالل السنة التأمينية  التزامحدود 

 شيكل للحادث الواحد. 35000 .1

 شيكل لجميع الحوادث خالل فترة التأمين. 150000 .2

  

  حدود المستشفيات والمؤسسات الصحية الفلسطينية.المنطقة الجغرافية التي تغطيها الوثيقة: داخل 

  صفرالتحمل 

 (10عدد المدرسين.) 

 (96عددالطالب.) 
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    .ة لفحص المركباتيخطاء المهناأل - ت

  شيكل.( 250000)حدود مسؤولية الشركة خالل السنة التأمينية 

 صفر :التحمل 

 ( :3عدد الفاحصين.) 

 لمختبرات الخدمات.ة يخطاء المهناألأخطاء المهنة لفحص المركبات  - ث

 ( :2عدد الفاحصين.) 

  شيكل.  (250000) حدود مسؤولية الشركة خالل السنة التأمينية 

  صفرالتحمل. 

 -: تأمين المركبات :سابعا  

 ( ركباتم 6ويغطي جميع مركبات الرابطة وعددها )
 المركبات :_يوضح أنواع  التالي جدولال

عدد  نوع السيارة/الوقود #
 الركاب

سنة 
 الصنع

ثمن 
 المركة

قوة  نوع الترخيص
 المحرك

 نوع التأمين

 +الزامي + شامل منفصل   T.P 6740 خصوصي 10000 2013 1+36 باص يوتنج/سوالر .1

 +الزامي + شامل منفصل   T.P 5960 خصوصي 10000 2010 1+53 باص مان / سوالر .2

 مل منفصل+الزامي + شا  T.P 8650 خصوصي 50000 1997 49+1 سوالر/باص دف .3

 + شامل منفصل +الزامي   T.P 2800 خصوصي 30000 2004 19 والر/سباص ايفكيو  .4

باص فوكس طراز  .5
 سوالر /ترانسبورتر

 +الزامي + شامل منفصل T.P  2800 تجارية موحدة  40000 2000 2+8

سيارة فوكس طراز  .6
 بنزين /باسات 

 امل منفصل+الزامي + ش T.P  1781 خصوصي  40000 2000 4+1

 
 ثالث أو الشامل.المع األخذ بعين االعتبار قيمة اإلعفاء صفرا  لتأمين الطرف 
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 تأمينات على الممتلكات -:Aجدول األسعار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبلغ  البيان الرقم
 بالشيكل 

 مالحظات

   تأمين موظفين  .1

   تأمين حوادث شخصية للطالب  .2

    مباني مؤسسات الرابطة وموجوداتهاتأمين  .3

   تأمين ضد السرقة  .4

   سؤولية المدنيةتأمين الم .5

   6تأمين مصاعد الجامعة عدد  .6

بفرعيه فرع الخليل و  خطاء المهنية لفاحصي السياراتاألتأمين  .7
 وفرع دورا. فرع بيت لحم

  

   لمختبرات لة يخطاء المهناألتامين  .8

   طبيةالخطاء المهنية و األ .9

   يضطبية لمدرسي وطالب قسم التمر الخطاء المهنية و األ .10

 (A ) بالشيكل المجموع *
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B :- :تأمينات على المركبات 

 

 .........................شيكل ............................................................تابة..ك   A+Bالكلي  المبلغ

 

 المتقدمة لشركةباخاص 

 يرجى تزويدنا بما يلي:_
 أسماء شركات إعادة التأمين لشركتكم وتصنيفها.  .1

 شهادة خصم مصدر سارية المفعول. .2

 إرفاق بوليصة إعادة التأمين لدى إحدى شركات التامين الدولية. .3

 المال .  رخصة مزاولة المهنة من رقابة التأمين في سوق رأس .4

 

 ...........................................................................................................اسم الشركة: 

 

 ................................وال رقم:......ج.................. رقم فاكس: ....................رقم هاتف : ..

 

 ............................................................................................................العنوان:.....

 
 .  األسعار التي تقدم هي األسعار النهائية التي ستدفع من الرابطة شاملة جميع الضرائب والرسوم وحسب األصول: مالحظة 

 

  ختم الشركة الرسمي                                                                                                  

 

 

 تأمين المركبات الرقم
 نوع التأمين

 مالحظات
 شامل طرف ثالث إلزامي

     باص يوتنج/سوالر .11

     باص مان / سوالر .12

     باص دف  _ سوالر  .13

     سوالر -باص ايفيكو    .14

     باص فوكس طراز ترانسبورتر _ سوالر .12

     سيارة فوكس طراز باسات _ بنزين  .13

     (B ) بالشيكل المجموع *

     بالشي ل  A+B   المجموع الكلي
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