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 المملكة األردنية الهاشمية
 طة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةلس

 المالية  ن شؤوال مديرية
 قسم اللوازم واألشغال

 

 
و تشغيل سيارات التكسي  بادارة الخاص (16/2019 ) لوازم رقم اءالعط

 ةتطبيقات الذكيالمن خالل 
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 موضوع العطاء. :    أوال 
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . :  ثانيا 
 الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 سن التنفيذنموذج كفالة ح 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    

 الشروط العامة .   رابعًا :
  . الخاصة بالعقد الشروطخامسًا: 
 الفنية. المواصفاتسادسًا: 

 Compliance sheet : سابعاً 
 .الخالصة النهائية ثامنًا  :

 
 

 
 (16مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -: المطلوبةاألعمال  -1

 

حسب تعليمات ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

( من قانون منطقة العقبة العقبة 15)م( من المادة ) ( صادرة بمقتضى الفقرة2017( لسنة )172رقم )

 و تعديالته. 2000( لسنة 32االقتصادية الخاصة رقم )

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالتعاقد مع  (  2019  /  16 ) رقم عطاء لوازم المن خالل  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر  
و تشغيل سيارات التكسي المرخصة من خالل تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة  ادارةمجال في  شركة متخصصة

 في وثائق العطاء.والشروط الواردة حسب المواصفات الفنية ،بهذا الموضوع 
 

  
، معلومات الشركة المتقدمة غرامات التاخير و العقوبات، طريقة الدفع،  موقع ومدة العمل-2

        -: للعطاء
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 16 من 4 صفحة

 للمشتركين بالمناقصة ثانيا: التعليمات
: سلللطة منطقة العقبة االقتصللادية الخاصللة، ما التعليمات(كلمة السلللطة )حياما وردت في هذ   تعني -مالحظة: 

 القرينة على غير ذلك. لم تدل
ونفقت  الخاصللة على يميع  مسلللوليةينبغي على من يرغب في االشللتراب بهذ  المناقصللة حص يحصللل بنفسلل  وعلى 

المعلومات الالزمة ل  لتقديم العرض واص يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصلللللللللللة حو تلك التي تلثر 
 . حسعار على وضع 

نموذج عرض المناقصلللللللللللللللة المدرج في هذا العطاء ويقوم المناقج بتعب ة النموذج يقدم العرض على  -ح -1
 ويداول الكميات واألسعار ويوقع ويلرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .

 يشترط حص يكوص تعب ة خانة حسعار الوحدة في يداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب
وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقديم عرض  ال يجوز إدخال أي تعديل على -ج

بديل أو إضاااابع بعض المات ا  ، بان باااااتطاعتق أن يقدم ذلذ بة مذصر  خاصاااع من صااالع تربق 
بالعرض ، شريطع أن يتقدم بالعرض األصلة صما هو مطلوب وللجنع اللوازم واألشغال بة الالطع 

 ديل أو تربضق .المختصع أن تن ر بة عرضع الب
 -يجب على المناقص أن يقدم البيانا  والمعلوما  التاليع :   -2

 الم وض بالتـــوقيع عنها . للمائولوضع منشا  المناقص بردا" صان أو شرصع ، وصتاب الت ويض  -أ
يربق مع العرض المقدم ص الع ماليع أو شاايذ مصاادا لصااالط الااالطع وألمرها بالمبل  المتدد بة    -ب

صدليل على تااااان نيع المناقص للدخول بة باااااام المناقص أو الشاااارصع )ملتق عرض المناقصااااع   
المناقصااع وعلى أن يصون ذلذ من مصاار  أو م ااااااع ماليع مرخصااع للعمل بة األردن وتعاد هذ  

  أيام من تاريخ قرار 7الاااالطع خال ) تقرر لمناقصاااين الذين لم يتال عليهم العطاء تاااابما الص الع ل
إتالع العطاء ، أما المناقص الذي يتال عليع العطاء بتعاد إليع هذ  الص الع بعد أن يقدم ص الع تاااااااان 

 التن يذ ويوقع العقد . 
مة الذي توجق إليق صابع الراااااائل عنوان المناقص الصامل الرااااامة بة األردن ليعتبر عنوانق الرااااا -ج

واإلشااعارا  وصل إشااعار أو راااالع تبعة ماااجلع على هذا العنوان تعتبر وصسنها قد ااالم  إليق أي 
معلوما  أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرباقها بعرضااااااق إذا ورد لها ذصر بة الشااااااروط أو 

 التعليما .المواص ا  أو هذ  
لمناقص أمام أي بند من البنود الوارد  بة جداول الصميا  على أنها القيمع تعتبر األاااااااعار التة يدونها ا -3

اليم وأنها تشمل صذلذ أرباح المناقص وتعويضق عن أي  شاملع لذلذ البند بصور  جاهز  للت الصاملع وال
 التزاما  أخرى قد يتتملها وبقا لهذا العقد .

ذ تاجع لااااات ااااار عن أي توضااايط لوثائق توضااايط االلتبا  : إذا صان هناذ أي التبا  أو صان  هنا -4
العطاء بعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطة إلى رئي  مجل  الم وضاااااااين من اجل التوضااااااايط وإزالع 

  أيام ويتم توزيع اإلجابا  على 7االلتبا  بة موعد يااابق التاريخ المتدد ل تط العطاء بما ال يقل عن )
 للعطاء  االات اارا  على جميع المناقصين المتقدمين 
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 على نسختين مختومتين أصل وصورة بشكل منفصل ) فني ، مالي ( وإيداع العروض: يقدم العرض  -5
 -في ظرف مختوم مكتوب علية من الخارج :

 المفوضمممين واسمممم المناقص ويودع في صمممندوا العطاءات ومعنون إلى رلي  م ل  عطاءرقم واسمممم ال

موعد تقديم العروض  المفوضلللللللين ت ييل ويمصن لرئي  مجل  لإليداعوذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين 
حصلللوا على وثائق العطاء ولن تنظر السلللطة  بإشللعار خطي يبعب ب  ىلى كل من المناقصللين الذين كانوا قد

المحدد لذلك ىال ىذا اقتنع رئيس مجلس المفوضللللللين بويود مبرر قوي لذلك  في حي عرض يصلللللللها بعد الوق 
 .الت خير 

 

مغلف العرض الفني ويكتب عليه " العرض الفني " واسم الشركة مقدمة العطاء  •

 ويكون مغلقا ومختوما بختم الشركة.

مغلف العرض المالي ويكتب عليه " العرض المالي " واسم الشركة مقدمة العطاء  •

 ويكون مغلقا ومختوما بختم الشركة.

ء " واسم الشركة مقدمة العطاء مغلف الكفالة البنكية ويكتب عليه " كفالة دخول العطا •

 ويكون مغلقا ومختوم بختم الشركة.

توضع جميع المغلفات في مغلف واحد مغلق ومختوم بختم الشركة ويوضع في صندوق  •

 .العطاءات الموجود في السلطة 

 
ويظل  تقديم يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقج وال يجوز سللللللللللللللحب هذا العرض بعد  العروض:ىلزامية  -6

( يوما ابتداء من آخر موعد تم تحديد  إليداع العروض 90لفترة ) ب ملزما للمناقج الذي تقدم العرض 
 ىال ىذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام حطول من هذ  المدة . 

 

 .على المبيعا  غير شاملع الضريبع العامععلى المناقص تقديم أاعار  بالدينار األردنة  -7

 

تقييم العروض : يتم درااع عروض المناقصا  وتقييمها بموجب ن ام اللوازم واألشغال لالطع منطقع  -8
  من قانون منطقع العقبع 56الصادر بمقتضى الماد   ) 2001  لانع 4العقبع االقتصاديع الخاصع رقم )

 أنلذي ي ترض وتعدياتق والتعليما  الصااادر  بموجبع وا 2000  لااانع 32االقتصاااديع الخاصااع رقم )
 و تاب ما يلة : يصون المناقص على اطاع ومعربع بها 

 يتم فتح جميع العروض الفنية المستكملة لشروط العطاء -

فما  في العرض الفني (120من أصل  60سيتم فتح العرض المالي للشركات الحاصلة على عالمة ) -

 فوق فقط.

 المتقدمين مغلقة. العروض المالية التي لم تجتاز التقييم الفني تعاد الى -

 .% للعرض المالي25% للعرض الفني 75معيار التقييم الكلي هو  -
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 التقييم الفنيمعايير 

       

الغايات 
المرخصة 
بتكنولوجيا 
 المعلومات 

 الخبرة
الداخلية 

و 
 الخارجية
السابقة 
في هذا 
 المجال 

أنظمة 
التشغيل 

والتطبيقات 
الداعمة 
للمعابر 
  الحدودية

خطة 
الموارد 
البشرية 

 تدريبالو
و 

  التأهيل  

و الدعم الفني 
  الصيانة للتظام

الخطط 
 الترويجية 

الخطط 
 المستقبلة 

فترة تسليم 
المشروع 

 يوم  30
 المجموع

العالمة 
 10من 

العالمة 
 35من 

العالمة من 
20 

العالمة 
 10من 

العالمة من 
10 

العالمة 
 10من 

العالمة 
 10من 

العالمة من 
15 

120 

 

 التقييم الماليمعايير 

 

 (. العالقة طردية.%5حصة السلطة: )

 (. العالقة طردية.%5حصة السائق: )

 (. العالقة عكسية.%15نسبة االضافة على األجرة المقررة: )

 

 –سيتم التعامل مع العروض المالية وفق االسس والشروط التالية  -

 يتم االعالن عن نتائج التقييم الفني للعروض المقدمة. -

 يتم احتساب العالمة النهائية للعرضين فني ومالي. -

 سيتم االحالة على المتقدم الذي يحصل على اعلى عالمة. -

 -العروض:أالوب تدقيق    -9

تكوص علية هذ   حصىذا ويد في العرض خطا حو تناقض بين حسلللللللللللللللاب يملة حي مبل  وما يجب  -ح
سلللللللللطة الحق بتعديل يملة المبل  بما يتفق وتطبيق سللللللللعر الوحدة الالجملة بتطبيق سللللللللعر الوحدة ف

 اإليمالي للعطاء . حو المبل وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار 
 ىذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 لذلك.الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا 

يتم تصللحيح المجموع ويكوص المجموع المصللحح  ف نةي من العمليات الحسللابية ىذا ويد خط  في ح -ت
 للمناقج.ملزما 

ترفض عرضللة حو حص تقوم  حصلجنة الف فيها،ىذا قام المناقج بتسللعير بند بصللورة مغلوطة حو مبال   -ث
  اآلخرين.المناقصين  وحسعار بتصحيح الغلط مست نسة ب سعار السوق الرائجة 

تحتفظ  بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كماتحتفظ السللللللللللطة   -10
مناسلللللبا  و  تراهالذي بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسلللللباق ويحل للسللللللطة اختيار العرض 

إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، كما يحل للسللللللللطة إحالة العطاء علئيا وعلم أ ثر من 
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 16 من 7 صفحة

ذلك دون أن يكون ألي  مناقص لم يفل بالعطاء أي حل في مطالبة السللللللللللطة  بأي مناقص ويتم كل 
 . تعويض

حسب تعليمات ترخيج خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية في منطقة العقبة كفالة حسن التنفيذ :  .1
قانوص منطقة ( من 15( صادرة بمقتضى الفقرة )م( من المادة )2017( لسنة )172االقتصادية الخاصة رقم )

 و تعديالت . 2000( لسنة 32العقبة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 
 
 

 

 -: التالييجب إرسال العرض إلى العنوان  -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة   

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

واألشغالقسم اللوازم   

 

 نماذج المناقصة والكفاالت والصيانة واالتفاقية :ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 االتفاقيةنموذج  5-ج    
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 16 من 8 صفحة

 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين
بعد حص قمنا بدراسة دقيقة للشروط ومواصفات ويداول الكميات ويميع وثائق العطاء وتعليمات المناقصة  -1

 بتوريد................................................الخاصة 
المذكورة حعال  وتفهمنا ماهيتها ويميع الظروف المحيطة بها وغيرها من األمور التي لها عالقة بها ف ننا 
نحن الموقعين حدنللللا  نعرض بللللللللاص نقوم بتوريللللللللد هذ  اللوازم وفقاـ لشروط ومواصفللللللللات العطللللاء وباألسعار 

حو حي مبل  آخر يصلللللبح مسلللللتحقا بمويب  درة دينار حردنيقورة في يداول الكميات بمبل  ىيمالي و المذك
 العطاء.شروط هذا 

خللللللللللللالل المدة التي     ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا حص نللللللللللللورد ونسلم اللوازم المشمولللللللللللللة في العقد  -2
 اإلحالة.نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار 

حسب تعليمات ترخيج خدمة نقل الركاب باستخدام المطلوبة  تحالة قبول عرضنا حص نقدم الكفاال ونتعهد في .2
( صادرة بمقتضى الفقرة )م( 2017( لسنة )172التطبيقات الذكية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 و تعديالت . 2000( لسنة 32م )( من قانوص منطقة العقبة العقبة االقتصادية الخاصة رق15من المادة )

يوم ابتلللداء من التلللاريخ المحلللدد لفتح العطلللاء ويبقى هلللذا  90ونوافق على حص نلتزم بهلللذا العرض لملللدة  -3
 العرض ملزما لنا طيلة هذ  المدة .

والى حص يتم ىعداد اتفاقية العقد الرسلللللللللمية والتوقيع عليها فاص عرضلللللللللنا هذا مع قرار اإلحالة يشلللللللللكل عقدا  -4
 بيننا .ملزما 

 علينا و دوص ابداء االسباب ونعلمكم كذلك ب نكم غير ملزمين بإحالة العطاء  -5

 حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر .....................
 ..وخاتمة.............. توقيع اسم المناقج .................................................

 باعتبار  ....................................................................................
 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عن المناقج .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنواص
 ..................................................................... وعنوان  مكاص عملة
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 16 من 9 صفحة

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى الااااااد  )صاااااتب العمل : ........................................................... لقد تم إعامنا أن المناقص 
شاارصع: ......................................................................... ااايتقدم بعرض للمناقصااع للمشااروع 

ء، ولما صان  شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بص الع مناقصع المنو  عنق أعا  ااتجابع لدعو  العطا
 ماااااااااع عااااااااارضاااااااااااااااق، وبااااااااانااااااااااء عااااااااالاااااااااى طااااااااالاااااااااباااااااااق، بااااااااا ن مصااااااااااااااارباااااااااناااااااااا: 
بنااذ ........................................................................ يص اال بتعهااد ال رجعااع عنااق أن ياادبع لصم 

............ عند ورود أول طلب خطة منصم وبتية يتضااااااامن الطلب ما مبل : ....................................
 يلة:

 
أن المناقص، بدون موابقع منصم، قام باتب عرضق بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء      -أ 

   يوما، أو90صاتيع العرض المتدد  بـ)
  من شروط العقد، 1/6إبرام ات اقيع العقد بموجب الماد  )أنصم قد قمتم ب تالع العطاء عليق، ولصنق أخ ق بة     -ب

 أو
  من شروط 4/2) أنصم قد قمتم ب تالع العطاء عليق ، ولصنق أخ ق بة تقديم ضمان األداء بموجب الماد       -ج

 العقد.
 

صما أن هذ  الص الع   يوما ويتعين إعادتها إلينا، 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مد  صاتيع الص الع البالغع )
 تتصمها القوانين المعمول بها بة األردن.

 
 توقيع الص يل / البنذ: ...........................................

 .........................................     الم وض بالتوقيع:

 ...........................................             التاريخ:
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 16 من 10 صفحة

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
إلى الااد : .................................................................................... يارنا إعامصم بسن 

 ...................... قد ص ل بص الع ماليع، المقاول: .............................مصربنا: 

 المتعلق بمشاااااااروع: ........................................ بمبل : )        /        بخصاااااااوص العطاااء رقم )

لضاااامان تن يذ العطاء المتال عليق تاااااب  وذلذ  ........................   دينار أردنة............................

بمجرد ورود أول طلب خطة منصم المبل   –الشاااااروط الوارد  بة وثائق عقد المقاولع، وأننا نتعهد بسن ندبع لصم 

مع ذصر األااااباب الداعيع لهذا الطلب بسن المقاول  –المذصور أو أي جزء تطلبونق منق بدون أي تت   أو شااارط 

وذلذ بصاار  الن ر عن أي اعتراض أو مقاضااا   –ذ أي من التزاماتق بموجب العقد قد ربض أو أخ ق بة تن ي

من جانب المقاول على إجراء الدبع.وتبقى هذ  الص الع ااريع الم عول من تاريخ إصدارها ولتين تالم األشغال 

........... ما لم يتم المنجز  بموجب العقد المتدد مبدئيا بتاريخ ........... شاااااااهر ............... من عام .....

 تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاتب العمل.

 توقيع الص يل / مصر : ..............................

 الم وض بالتوقيع: .....................................

 التاريخ: ..............................................
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 16 من 11 صفحة

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(
Defects Liability Guarantee 

 

إلى الااااااااد : ....................................................................... يااااااارنا إعامصم بسن مصااااااربنا: 

 قد ص ل بص الع ماليع، المقاول: ........................ ..................................

         /        خصوص العطاء رقم )

لمتعلق بمشااروع:......................بمبل :) .................   دينار أردنة ........................ وذلذ ضاامانا 

اإلصاااتا  والصاايانع بموجب أتصام عقد المقاولع.وإننا اللتزام المقاول لتن يذ جميع التزاماتق بيما يخص أعمال 

المبل  المذصور أو أي جزء تطلبونق منق بدون أي  –بمجرد ورود أول طلب خطة منصم  –نتعهد بسن ندبع لصم 

تت   أو شااااااارط، مع ذصر األااااااااباب الداعيع لهذا الطلب بسن المقاول قد ربض أو أخ ق بة تن يذ التزاماتق بيما 

صاااااتا  والصاااايانع بموجب العقد، وصذلذ بصاااار  الن ر عن أي اعتراض أو مقاضااااا  من يخص أعمال اإل

جانب المقاول على إجراء الدبع.وتبقى هذ  الص الع ااااااريع الم عول من تاريخ إصاااادارها ولتين التااااالم النهائة 

ها أو تجديدها بناء لألشاااغال بموجب العقد وقيام المقاول ب صمال النواقص واإلصااااتا  المطلوبع ما لم يتم تمديد

 على طلب صاتب العمل.          

 توقيع الص يل / مصر : ...........................                                        

 الم وض بالتوقيع: ..................................

 التاريخ: ............................................
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 16 من 12 صفحة

 رابعا: الشروط العامة
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4نظام اللوازم واألشغال رقم ) العامة في تعتبر الشروط      

الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء ويميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامة لهذا العطاء وحص تقديم عرض 
 بنودها.قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع المناقج يعتبر التزامًا من  ب ن  

 
 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامساً 

 .العامة على المبيعاتاألسعار بالدينار األردني غير شامل الضريبة  -

التزام الشركة بتعليمات ترخيج خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية في منطقة العقبة االقتصادية  -
( من قانوص منطقة العقبة العقبة 15( صادرة بمقتضى الفقرة )م( من المادة )2017) ( لسنة172الخاصة رقم )

 و تعديالت . 2000( لسنة 32االقتصادية الخاصة رقم )

 يجب اص يلتزم المناقج بتقديم عرض مالي واضح ومباشر. -

او يستانى من العطاء  العطاءمع البنود السابقة األوراق التي تاب  كافة الوثائق مالحظة: يجب تقديم 
. 
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 16 من 13 صفحة

 المواصفات الفنية -سادسا:
 

يجب ان يحتوي نظام التطبيقات الذكية الخاصةةة لالتكسةةي على الخصةةائل التالية كحد ادنى و على سةةبيل الم ال 

 ال للحصر:
 

 : mobile App  خصائص تطبيق الهواتف الذكية

 

  IOS   ،Androidتحميل التطبيق على االجهزة الذكية  -

 ، تاريخ الصنع االطالع على اسم السائق و معرفة رقم المركبة و نوعها  -

 زمان و مكان االنطالق و الوصول  -

 تنقالت كامله السجل  -

 اماكن تواجد اقرب تكسي -

 ( notificationنظام تنبيهات )  -

 قائمة سهلة االستخدام للتنقل داخل التطبيق  -

 ، التكلفة المتوقعى تحديد المسافة و الوقت المقدر  -

 و الحالي ، جدوله الحجز المسبق عملية الحجز المسبق -

 طرق اختيار متعددة النواع السيارات خالل عملية الحجز  -

 امنة مع السائق و محادثة طريقة تواصل  -

 توفر خاصية الدفع االلكتروني و الكاش . -

   activation codeتسجيل دخول للمستخدمين امن من خالل  -

 من قبل الراكب و المركبة  تقييم السائقخاصية  -

 ارتباط عملية تقييم السائق بعمولة الدخل  -

 امكانية تقديم الشكاوي من خالل التطبيق -

 االنجليزية كحد ادنى ان يدعم التطبيق اللغة العربية و -

 

 :web applicationادارة النظام من خالل   خصائص

ل المثال ال للحصر ) تقارير مالية ، تقارير الحركة ، اصدار كافة انواع التقارير الالزمة وعلى سبي -

 تقارير الحجوزات ، تقييمات ، عدد مستخدمي التطبيق ( 

   WEBمراقبة و متابعة كافة اركان النظام باستخدام  -

 على النظام   ADMINتزويد اللجان المختصة بالسلطة بصالحيات  -
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 16 من 14 صفحة

 سابعا  : -

Compliance Sheet  
 

Functional Requirements Comply  Not comply 

Mobil application for both IOS and android 
  

User interface design and user experience to 

ensure that the service is easy to use. 

  

General content structure to make it a friendly 

screen reader. 

  

Design consistent visual elements and 

engineering mobile applications that are 

extensible and expandable 

 
 

Independent mobile application resolution 

that will automatically expand / compress 

itself according to the screen resolution. 

 
 

There is some way for users to provide 

feedback on mobile applications, a quick 

way to report errors. 

 
 

One-time downloading. There is no running 

cost for the user. 

  

The user experience should be very intuitive 

with payment of notifications and smooth 

transition between mobile applications and 

third-party payment services such as 

eFawateercom , e payment , or cash  

 
 

The architecture of the solutions should be 

able to meet the requirements of future 

scalability, in terms of application (to add 

new services), infrastructure and 

background (add more users). 

 
 

The structure of the solution should be very 

accessible and compatible with existing back-

end systems 

  

The solution should impose security at the 

network level and the movement to be 

encrypted using a secure connection 
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 16 من 15 صفحة

The solution should use token-based 

authentication integrated with existing 

system authentication services. Mobile users 

must use the same username and password 

they currently use for the same web version. 

Also 

  

Applications should provide an update 

feature in the case of the newly published 

version 
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 16 من 16 صفحة

 .الخالصة النهائية - :ثامنا

 
الفنية  الشروط والمتطلباتحسب  ادارة و تشغيل سيارات التكسي من خالل التطبيقات الذكية :المشروع

 -:الواردة في وثالق العطاء

 ( يوماً                       )  :ةالفعلي التنفيذمدة 

 

 

 

 الرقم
 وصف البند

 

 المبلغ اإلجمالي
 

 فلس
 
 دينار
 

1 

الشروط حسب  ادارة و تشغيل سيارات التكسي من خالل التطبيقات الذكية
 -العطاء: الفنية الواردة في وثالق  والمتطلبات

 

  

* 
 ( %   )         الخصم:  نسبة 

 %(      نسبة الزيادة :     )      
  

   :كتابة   الم موع النهالي *

 _______________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 __________________________________________________  :          المشغلاسم 

 __ _________________________________________لللللخ :   _______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريللا
 ______________________________________ة:   ____________للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشركلللللختم ال

 ____________________خلوي _____________________هاتف الشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة : ______

 ____________________________________________لشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: _________فاكس ا


