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   ثانيا : الخطط والتشغيل واالنظمة المستخدمة

01 

    أـ الخطة التشغيلية :

بحيث  اعاله 5- 6بحيث تحقق ما ورد في البند  الخطة التشغيلية

 تكون الخطة شاملة ومتكاملة وتشمل على :

 
  كيفية تقديم الخدمات ضمن الترددات والمواصفات والمعطيات

لهذه الدعوة ومالحقها آخذة بعين االعتبار خدمة األحياء 

        والمدارس الحكومية وأعداد الحافالت وتوقفها للصيانة. 

 عالمة( 2)

  أعداد السائقين والفنيين واإلداريين وأجهزة الرقابة والتفتيش

 عالمات( 3)  وساعات العمل اليومي في الخطة التشغيلية

 (2) وتناسبهاالخطة المقترحة واالنظمة المقترحة  يةشمول 

  أجهزة الرقابة والتفتيش وساعات العمل اليومي في الخطة

 (2).التشغيلية

 عالمة( 7ت وتوزيع الحافالت)اجداول العمل والمناوب 
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 1  *نظام االتصال ما بين الحافالت والميدان وادارة العمليات -2

   نظام الشركة -ب 
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  مييالهيكل التنظ -0
 ( عالمة0.)توفيرالهيكل التنظمي  -
توزيع الهيكل التنظيمي ومهام كل قسم / وحدة مع المطلوب  -

 عالمة( 2).من الدعوة
 عالمة( 2) مع العمل المطلوبتناسب الهيكل  -

1 

 :اعداد السائقين  -2
 عالمة(3)اعداد السائقين. -

وتناسب اعدادهم  مع  توزيع السائقين على المناوبات -

 .(2المطلوب)

1 

 :اعداد المراقبين  -3

 (عالمة3)اعداد السائقين.

وتناسب اعدادهم  مع  توزيع السائقين على المناوبات

 ( عالمة2المطلوب)

 

 

 

 

 

1 



 

  خطة الصيانة -ج
جراء الصيانة خطة أو مقترح للكيفية التي سيتم العمل بها إال -0

 عالمات( 5) الدورية

 عالمات( 1)الوقائية للوسائط االجراءات  -7
الطريقة التي سيتم بها تعويض عدم تواجدها بما ال ينعكس  -3

 عالمات( 1)   سلباً على الخدمة
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 :استخدام تكنولوجيا والمعلومات -د
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 :نظام المراقبة والتتبع للحافالت  -0

 2 

 :نظام الشكاوي المقترح -2

 1 

ل المثال ال الحصر : م معلومات الركاب وتشتمل على سبينظا -3

المجمعات، مواقف التحميل والتنزيل و الحافالت و التطبيقات 

 *الذكية .
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وفقا لما ذكر في رح المقدم لتحصيل األجور المقتثالثا " :     
 من هذه الدعوة 01 – 6البند 

01 01 

 " : الخبرة السابقة للشركة في مجال النقل العامرابعا

 1 
         (0-5سنوات خبرة )7 

          سنوات 5اكثر من1 


