
17%

44%

القاهرة الكبرى

الدلتا28%

اإلسكندرية8%

الصعيد

3% القناة 

قا وفالُمتلقاهنسبة الشكاوى 

للمناطق الجغرافية

2022لعام النصف الثاني تقريراالتصاالتخدماتمستخدميمنظومة متابعة شكاوى 1

184,212

إجمالي الشكاوى

نصوفبو  المسوتمدمين تجواق مقودم  مودماتهم مو   المون    التصواال تنظويم اللجهاز القووم  لألف شكوى184أكثر من م تصعيدت

ا للتواصو  2022من عام الثان   ، المو وس اإللكترونو ، تيبيو  155مركوز االتصوا  )، وذلو  باسوتمدام ابربوس وسوال  المتااوة االيوا

اسوتجابة المشوغلين للشوكاوى فو  النصوفبلغو  نسوبة، و(My NTRAباإلضافة إلو  تيبيو  الجهواز ( الواتس اب)الدردشة الفورية 

.يوم2.4، كما بلغ متوسي زمن االستجابة للشكوى %89الثان  من العام 

شكاوى المستخدمين وفقا للخدمة المقدمة

وفقا للمناطق الجغرافيةوفقا لوسيلة تلقي الشكوى

توزيع شكاوى المستخدمين

2022-الثانيخالل النصفشكاوى مستخدمي خدمات االتصاالتنظرة عامة عن 

االتصاالتخدماتمستخدميىمنظومة متابعة شكاو
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مؤشرات متابعة واستجابة شكاوى أجهزة المحمول. 1

مو س الجهاز

Call

155

7%

عبر الُمتلقاهنسبة الشكاوى 

الوسائل المختلفة

87%

3%

3%

مركز االتصا  

MY NTRAتيبي  

واتس اب

64,676
محمولشكوى خدمات هاتف

35%

61,663
خدمات إنترنت ثابتشكوى

34%

55,437
شكوى هاتف ثابت

30%

2,436
جهاز محمولشكوى

1%

ي  التظلم من فاص  الوك

الفن 

55%

مشكلة ف  عملية الصيانة

17%

توزيع الشكاوى وفقا للنوع

4.23

3.82

1.90

1.88

1.12

سكاي

رؤية

i2

صافي

راية للتوزيع

ل لك(  يوم)متوسط زمن االستجابة للشكوى 

وكيل

االستجابة بلغ  نسبة، و2022شكوى م   النصف الثان  لعام 2,436بلغ إجمال  عدد الشكاوى الت  تم تصعيدها من   ب  مالك  أجهزة المامو  تجاق الوك ء 

..يوم2.4وبلغ متوسي زمن االستجابة للشكوى ، %99إل  الشكاوى 

رفض االستبدا 

28%



2

تجاه مقدمي الخدمةشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول 

مؤشرا  متابعة شكاوى مدما  الهاتف المامو . 2

نسبة االستجابة للشكوى

95%

متوسط زمن االستجابة للشكوى

0.43
يوم

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

63

%21، محفظة األموال

%7خدمة العمالء، 

%20رصيد، /فواتير

17% نقل االرقام،

توزيع الشكاوى وفقا للمناطق الجغرافية اهم الشكاوى وفقا لنوع الشكوى

فودافون

0.15

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

اشراك المستخدم في خدمات بدون علم 

%10, (خدمات ترفيهية)

%17نقل االرقام، 

%17, انقطاع الخدمة

اورنج

0.82

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

اتصاالت

0.40

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

وي

0.36

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

63

77

52

58

%11عروض تسويقية، 

96%

93%

95%

95%

% 24رصيد، /فواتير

االتصاالتخدماتمستخدميىمنظومة متابعة شكاو

% 27، نقل االرقام

%6اإلسكندرية، 

%32الدلتا، 

%21الصعيد، 

%4القناة، 

%37القاهرة الكبرى، 

%22الصعيد، 

%24الدلتا،

%14اإلسكندرية، 

%6القناة، 

%34القاهرة الكبرى، 

%6اإلسكندرية، 

%19الدلتا، 

%25الصعيد،

%3القناة، 

%47القاهرة الكبرى، 

%10اإلسكندرية، 

%31الدلتا، 

%18الصعيد، 

%5القناة، 

%36القاهرة الكبرى، 

%14، محفظة األموال

%26انقطاع الخدمة،

%16رصيد، /فواتير

25% نقل االرقام،

%5خدمة العمالء، 

%19، خدمة عمالء

%23انقطاع الخدمة،

%15رصيد، /فواتير

%17, نقل االرقام

%11، محفظة األموال

%19, انقطاع الخدمة

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

2022لعام النصف الثاني تقريراالتصاالتخدماتمستخدميمنظومة متابعة شكاوى
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%9، خدمة عمالء

%19رصيد، /فواتير

%38جودة الخدمة ،

3

%11عدم القدرة على الغاء االشتراك، 

%11خدمة عمالء، 

%33، جودة الخدمة

98%0.19

%10رصيد، /فواتير

توزيع الشكاوى وفقا للمناطق الجغرافية اهم الشكاوى وفقا لنوع الشكوى

98%0.36

96%0.26

92%3.66

861

1,858

1,036

495

االنترنت الثابت تجاه مقدمي الخدمةشكاوى مستخدمي خدمات 

االتصاالتخدماتمستخدميىمنظومة متابعة شكاو

مؤشرا  متابعة شكاوى مدما  االنترن  الثاب . 3

نسبة االستجابة للشكاوى

94%

متوسط زمن االستجابة للشكوى

2.49
يوم

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

616

فودافون

اورنج

اتصاالت

وي

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

نسبة االستجابة 

للشكوى

%8اإلسكندرية، 

%29الدلتا،

%13الصعيد، 

%3القناة، 

%47القاهرة الكبرى، 

%13الصعيد، 

%31الدلتا،

%41القاهرة الكبرى، 

%12الصعيد، 

%34الدلتا،

%8اإلسكندرية، 

%3القناة، 

%43القاهرة الكبرى، 

%7اإلسكندرية، 

%30الدلتا،

%15الصعيد، 

%3القناة، 

%45القاهرة الكبرى، 

%27حجز الخط بدون معرفة العميل،

%33، جودة الخدمة

%16رصيد، /فواتير

%12عدم القدرة على الغاء االشتراك، 

%15خدمة عمالء، 

%7عدم القدرة على الغاء االشتراك، 

%71جودة الخدمة ،

%6رصيد، /فواتير

%16خدمة عمالء،

%2عدم القدرة على الغاء االشتراك، 

%15حجز الخط بدون معرفة العميل،

%17حجز الخط بدون معرفة العميل،

%2حجز الخط بدون معرفة العميل،

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

متوسط زمن االستجابة 

يوم/للشكوى

2022لعام النصف الثاني تقريراالتصاالتخدماتمستخدميمنظومة متابعة شكاوى
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%11اإلسكندرية، 

%4القناة، 



19%
81%

4

االتصاالتخدماتمستخدميىمنظومة متابعة شكاو

نسبة االستجابة للشكوى

70%

متوسط زمن االستجابة للشكوى

4.6
يوم

الف 100عدد الشكاوي لكل 

مشترك

478

توزيع الشكاوى وفقا للمناطق الجغرافية اهم الشكاوى وفقا لنوع الشكوى

%1رصيد، /فواتير

%2خدمة العمالء، 

77% اعطال التليفون،

%9تأخر توصيل الخدمة، 

%8جودة الخدمة، 

%49القاهرة الكبرى، 

%28الدلتا، 

%15الصعيد، 

%6اإلسكندرية، 

%2القناة، 

اشتراك خدمات دون رغبة 

المستخدم

39%
مكالمات محمول 

(رصيد–فاتورة )

25%

ردها لشكاوى الفواتير والرصيدالمبالغ  الت  تمتوزيس

طالبات غير صحيحةم 35%

المبالغ التي تم ردها إلى المستخدمين بعد ثبوت احقيتهم من قبل الجهاز

ثابتشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف ال

مؤشرا  متابعة شكاوى مدما  الهاتف الثاب . 4

لفاتورة تجوا

1%

2022لعام النصف الثاني تقريراالتصاالتخدماتمستخدميمنظومة متابعة شكاوى

ي
ان
لث
 ا
ف

ص
ـن
 ال

ـر
ري

قـ
ت

-
2

0
2

2

3.3
مليون جنيه

إلىوليويمنلفترةاخاللالجهازقبلمنشكواهمةاحقيثبوتبعدللمستخدمينردهمتمجنيهمليون3.3

نسبهبالمحمولالهاتفمحافظلشكاوىردهاتمالتيللمبالغاألكبرالنسبةوكانت،2022لعامديسمبرآخر

81%.

ردها للمستمدمين وفقا للشكوى المبالغ  الت  تمتوزيس 

محافظ هاتف 

رصيد-فواتير محمول



5

اإلجراءات التي اتخذها الجهاز لدعم حقوق مستخدمي خدمات االتصاالت بعد رصد شكواهم

االتصاالتخدماتمستخدميىمنظومة متابعة شكاو

 #1234*العمالءلطلب االتصال بخدمة تخصيص كود موحد مجاني للمستخدمين من كبار السن .1

يتيح(فأكثرعام65)السنكبارمنللمستخدمينموحدكودبتخصيصاالتصاالتلتنظيمالقوميالجهازقام

يتمسانهتفيدبرسالةالكودطلببعدالمستخدمينعلىالرديتمحيث،(#1234*)مجانًاالعمالءخدمةطلب

سهلبشكلالسنكبارمنللمستخدمينالخدماتوصوللضمانوذلكفقط،دقيقة15خاللبهماالتصال

.وميسر

2022لعام النصف الثاني تقريراالتصاالتخدماتمستخدميمنظومة متابعة شكاوى
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لالستعالم عن او إلغاء الخدمات الترفيهية* 155#مليون عملية استخدام للكود الموحد 4.38.8

لخدمةإلغاء/استعالمعمليةمليون38.8(#155*)المجانيالمختصرالكودالستخداماإلجماليالعددبلغ

الجهازقاموقداآلن،حتى2020ينايرفيالخدمةإطالقمنذوذلك،(...العاب،اخبار،اغانى،)ترفيهيه

.رغبتهماوعلمهمبدونخدماتفيالمستخدميناشراكظاهرةمنللحدالموحدالكودخدمةبإطالق

اعتماد آلية لتعويض مشتركي خدمات اإلنترنت الثابت عند انقطاع الخدمة. 2

حالةفيليالمنزالثابتاالنترنتخدماتمستخدميلتعويضجديدةآلياتاالتصاالتلتنظيمالقوميالجهازأقر

أقليةزمنلفترةالخدماتانقطاعحالةفيالشركاتإلزامالجديدةاآللياتوتتضمنالخدمات،تعطلأوتوقف

أواالنقطاعلزمنمماثلةزمنيةبفترةسواءالمستخدملصالحللتعويضأدنىحدبتقديمساعة،24من

ألزمساعة24تتجاوززمنيةلفترةالخدمةانقطاعحالةفيامافيها،المشتركللباقةاالستهالكحجمبمتوسط

.عطليوملكلالمستحقالتعويضقيمةبمضاعفةالشركاتالجهاز

2022مليون جنيه في النصف الثاني لعام 35.7تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول . 3

مليوون 35.7قام الجهاز القوومي لتنظويم االتصواالت بإصودار غراموات لمقودمي خودمات الهواتف المحموول بمبلوغ 

، وذلك لمخالفوة شوركات المحموول معوايير االسوتجابة لشوكاوى مسوتخدمي 2022جنيه خالل النصف الثاني لعام 

.خدمات الهاتف المحمول المتفق عليها ومخالفة ضوابط نقل األرقام


