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اطلقت هيئة تنظيم النقل البري تطبيقا الكترونيا عبر الهواتف الذكية ،يتيح الاستعلام عن عدد من
.الخدمات التي تقدمها الهيئة
وجاء الإعلان عن إطلاق التطبيق في مرحلته الاول خلال اجتماع عقد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات تم خلاله بحث اهم الخدمات التي يقدمها قطاع النقل البري والتي يمكن التركيز عليها
.لتحويلها الى خدمات الكترونية
وحضر الاجتماع كل من وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد
شويكة ووزير النقل المهندس حسين الصعوب وامين عام وزارة الاتصالات المهندس نادر الذنيبات ومدير
 .عام هيئة النقل البري المهندس صلاح اللوزي ومدير عام شركة جيفنة لصناعة البرمجيات منصور منصور
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ان الهدف من
اطلاق الخدمات والتطبيقات الالكترونية عبر الهواتف الذكية يأتي بهدف التسهيل على المواطنين
ولتمكينهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بكل سهولة مشيرة الى ان التطبيق الذي تم اطلاقه
.اليوم هو استعلامي وسيتم تطويره لتقديم خدمات اكثر شمولية عبر هذا التطبيق
واكدت الوزيرة شويكة ان الوزارة وبدعم من الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالشراكة مع القطاع
الخاص ماضية في اطلق المزيد من الخدمات والتطبيقات الالكترونية التي تلامس الحياة اليومية
للأفراد والشركات وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على اطلاق الخدمات الاكثر احتياجا و ذات
.الاثر المباشر في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للأفراد والشركات
من جانبه اكد وزير النقل المهندس حسين الصعوب على اهمية الشراكة الفاعلة مع وزارة الاتصالات
التي تقود عملية التحول الى الخدمات الالكترونية لنتمكن في وزارة النقل من اطلاق خدمات
.الكترونية لهذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة المواطن اليومية
وقال ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق خدمات الكترونية لوزارة النقل والتي من شأنها التسهيل على
.المواطن في الحصول على الخدمات الاستعلامية والإجرائية
الى ذلك اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ان الهيئة تدرس حاليا تقديم حلول
وخدمات الكترونية مبتكره في قطاع النقل البري مشيرا الى ان هذا التطبيق هو الخطوة الاولى فيما
.سيتم البناء عليه لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين
ومن ابرز الخدمات الاستعلامية التي سيقدمها التطبيق الالكتروني عبر الهواتف الذكية في مرحلته
الاولى وعلى مدار الساعة معرفة معلومات المجمعات وخطوط الباصات والأجرة المقررة وفئة المركبات
المستخدمة في النقل العام وامكانية البحث عن شركات تأجير السيارات السياحية والنقل السياحي
.المتخصص والتواصل مع هيئة النقل بإرسال الشكاوى والاقتراحات
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