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  لمستخدمني من األفراد والشركاتاالتصاالت ل لتيسري خدمات

 10/11/2021القاهرة يف 

ملستخدمي احملمول لتيسري خدمات االتصاالت  My NTRAتطبيقه التفاعلي  القومي لتنظيم االتصاالت أطلق اجلهاز
ية من جمموعة من اخلدمات التفاعل احلصول على ميكن من خالله والذي، للمستخدمني من األفراد والشركاتاألساسية 

أييت هذا و كز االتصال أو االنتقال إىل أفرع الشركات،ا خالل استخدام اهلاتف احملمول دون احلاجة إىل التواصل مع مر 
املًيا ات املستخدمني ابلسوق املصري، ويعد من التطبيقات الرائدة عالتطبيق نتاج ملا رصده اجلهاز من شكاوى واحتياج

ري طرق تيس حرص اجلهاز علىوأييت ذلك يف إطار ، من حيث عدد اخلدمات املقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي
التحول ة الدولة يف دعم عمليمع سياسة  اومتاشيً  تعزيز طرق التواصل مع املستخدمنيو  خدمات االتصاالتاحلصول 
 . الرقمي

لحصول توفري اجلهد والوقت واختصار الفرتة الزمنية ل التيسري على املستخدمني من خالل على My NTRAيعمل تطبيق و 
العديد على  My NTRAتطبيق  حيتوي، حيث احملمولابستخدام اهلاتف  بشكل الكرتوين احلصول عليهاو على اخلدمات 

من  ستخدميستطيع امل ( واليتمنظومة الشكاوى) هي اخلدمة األوىل للمستخدمني من األفراد، من اخلدمات التفاعلية
تصعيد شكوى للجهاز من مشغل اخلدمة يف حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو االستعالم عن  خالهلا

االستعالم ن خالهلا م املستخدمواليت يستطيع ( نقل األرقام)اخلدمة الثانية هي و الشكاوى املقدمة ابلفعل ومتابعتها، 
ساعة، واخلدمة الثالثة هي  24عن حالة طلب التحويل بني الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم جماًًن وخالل 

هلاتف احملمول املتصلة ابوقياس سرعة خدمات االنرتنت اختبار من  واليت متكن املستخدم( اختبار سرعة االنرتنت)
 للمستخدم تتيحواليت  (خريطة اجلودة للمشغلني) ، واخلدمة الرابعة هيأو االنرتنت احملمول WiFiــالسواء من خالل 

ينه من احلصول كلتم حيددها بواسطة خريطة تفاعلية،الصوت والبياًنت ابملنطقة اليت مستوى جودة خدمات  معرفة
عالم عن أو إلغاء االست من خالهلا املستخدمواليت يستطيع  (تعريفيتواخلدمة اخلامسة هي )، اخلدمة األفضل لهعلى 

ستهال  الشهري اال وأ لقدرته الشرائية األنسبكافة الباقات واألنظمة التعرف على   اخلدمات الرتفيهية للمحمول، وأيًضا
من  تخدمواليت يستطيع املس (أرقاميواخلدمة السادسة هي )العاملة ابلسوق املصري،  شركات احملمولاخلاص به لدى 



 

ك ابستخدام وذل العاملة ابلسوق املصري لدى كل شركة من شركات احملمول املسجلة ابمسهمعرفة عدد اخلطوط  خالهلا
  .االحتياالت، وهي اخلدمة اليت من شأهنا احلفاظ على خصوصية املشرتكني واحلد من الرقم القومي

ابلتطبيق دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات االتصاالت  القومي لتنظيم االتصاالت هذا وقد أاتح اجلهاز
للجهات خلدمات الطوارئ و ( والذي حيتوي على قائمة بكافة األرقام املختصرة أرقام هتمكابلسوق املصري، وقسم )

أماكن منافذ بيع  زيعتو  ( والذي يتضمن دليل عنمنافذ البيعاحلكومية اليت قد حيتاج املستخدم التواصل معها، وقسم )
 .املشغلني

يص اهناء كافة اإلجراءات اخلاصة بتصاريح وتراخيتضمن التطبيق قسم خلدمات الشركات والذي ميكن من خالله  كما
 كرتوين، وتشمل هذه اخلدماتاالتصاالت وإجراءات االفراجات اجلمركية واحلصول على خدمات اجلهاز بشكل ال

 ، مع إمكانية متابعة حالة الطلباتتصاريح استرياد أجهزة ومعدات االتصاالتخدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار 
 املقدمة مسبًقا. 

يحة لتطبيق، يتطلب من املستخدم التسجيل من خالل تقدمي البياًنت الصحالتفاعلية لدمات اخلمن كافة  ةولالستفاد
ملستخدمي أنظمة  My NTRAتطبيق  حتميلوميكن اخلاص به،  املتمثلة يف رقم اهلاتف احملمول والرقم القومي

 Appمن خالل املتجر االلكرتوين  iOSنظمة تشغيل ألو  Play Storeخالل املتجر االلكرتوين من   Androidتشغيل

Store .ويدعم التطبيق اللغتني العربية واالجنليزية وفًقا إلعدادات اللغة ابهلاتف احملمول ، 

اهلاتف احملمول  تطبيقالرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت أبن إطالق  املهندس حسام اجلمل أوضح
My NTRA  عها لتطوير التحول الرقمي وتبين التكنولوجيات املتقدمة وتطوي دعم عمليةأييت متاشًيا مع توجه الدولة يف

 إىل اجلمل أشار املهندس حسام كما،  مستخدمي خدمات االتصاالتأداء األعمال وبناء منظومة عمل رقمية خلدمة 
لى إثراء جتربة عكان حريًصا   أن اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ويف إطار القيام بدوره حبماية حقوق املستخدمني

علومات اخلاصة بكافة امل ميدهمابستخدام اهلاتف احملمول و  ييسر احلصول على اخلدمات طالق تطبيقني وااملستخدم
يف حل شكاوى  مدعمهابإلضافة إىل  ماختيار مشغل اخلدمة األفضل هل تعزيز قرارما يلزم من معلومات ل يقدمابخلدمة و 

 وانطالقا من مبدأ تيسري احلصول على اخلدمات للمستخدمني، قام اجلهاز إبصدار دلياًل خدمات االتصاالت. 



 

 والذي حيتوي على كيفية التسجيل واحلصول على اخلدمات وكذلك مجيع التفاصيل اليت التطبيق اجلديدملستخدمي 
 ت. تيسر على العمالء استخدام اخلدمات وذلك على املوقع الرمسي للجهاز القومي لتنظيم االتصاال


