
 

 شركة فودافون مصر قيادات اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت يستدعي 

 يف وجود املستخدم صاحب واقعة املشاجرة
 21/11/2021القاهرة يف 

يف إطار قيام اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت بدورة يف محاية حقوق املستخدمني وحتقيق العالقة املتوازنة 
 ياداتقاملهندس حسام اجلمل برائسة  ، استدعى اجلهازومقدميهاما بني مستخدمي خدمات االتصاالت 

 تداواها مخخراا واليت مت وقعت أبحد فروع الشركةشركة فودافون مصر للتحقيق يف حادث املشاجرة اليت 
وذلك (، اجرةعة املشصاحب واقاملستخدم )وذلك حبضور السيد أمحد بيومي بوسائل التواصل االجتماعي 

لتعامل مع املطبقة ابلشركة واخلاصة ابسياسات الجرااات و اإلللوقوف على مالبسات تلك الواقعة ومراجعة 
 . مع املستخدمني أي قصور قد يخثر بشكل سليب على العالقة والكشف عناملستخدمني 

وشدد اجلهاز على أن التعليمات التنظيمية واإلجرااات اليت يفرضها على الشركات العاملة ابلقطاع هي 
رامه بني بلح الذي مت إجانب آخر فقد أطلع اجلهاز على حمضر الص  إجرااات ملزمة وال هتاون فيها. ومن 

وجود أي  ستخدم وبدونلح متت بشكل طبيعي وبرضا املالشركة واملستخدم والتأكد من أن عملية الص  
 . مخثرات خارجية ضغوطات أو

جرااات التعامل إكما أكد اجلهاز على الشركات العاملة يف السوق املصري بضرورة املراجعة الدورية لتطبيق 
اجلمهور بفروعها أو من خالل مراكز االتصاالت، وضرورة أتهيل املوظفني على التعامل مع املستخدمني  مع

 . لتنظيم االتصاالت ياملِقرة من اجلهاز القوموفقاا للبياانت واإلجرااات 

 مصر بشركة فودافون القانونية قطاع العالقات اخلارجية والشئون رئيس أمين عصام وجه السيدومن جانبه 
ا على أن ما ، متدخله السريع ووقوفه على احلقيقة كاملةل الشكر للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت خكدا

لشركة أن سياسة او وال متثل الشركة، ال يصح ان حتدث حدث مع السيد أمحد بيومي هو واقعة فردية 
مليون مستخدم، هو أمر لن حتيد عنه  44ـ اخلاصة حبقوق العمالا واليت كان من شأهنا تقدمي اخلدمة لـ

 الشركة. 



 

صاحب واقعة املشاجرة أنه على قناعة أن ما حدث هو حادث فردي  أمحد بيوميومن جانبه أشار السيد 
وليس حادث مخسسي، وأنه على ثقة يف نزاهة التحقيقات وإجرااات املراجعة الداخلية اليت جتريها الشركة 

بدور اجلهاز القومي لتنظيم  أمحد بيوميهذا الشأن، كما أشاد السيد مع موظفي خدمة العمالا يف 
  . االتصاالت واستجابته ملا حدث

 

 


