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التكنولوج للخدمات المالية ،أصبح
مع التطور
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ي
الكثيون يعتمدون عىل المحافظ المالية اإللكيونية ،ي
رن
الفواتي ،بدون كارت وبسهولة
اآلل ،وسداد
تتيح
ر
للمستخدمي سحب وإيداع األموال من ماكينات الرصاف ي
ً
ن
ر
ن
ن
األخية اكتشف البعض وجود
فف الفية
ر
وف أي وقت ،لكن تلك الخدمات لها ر
ي
مميات وب ها عيوب أيضا ،ي
محافظ ر
إلكيونية مر عليها وقت طويلة ولم تعد تستخدم ،لذا قد تصبح مشكلة خاصة أن القانون يسمح
للمواطني بالحصول عىل  3محافظ ر
رن
الرسم لوزارة
القوم ،وفق الموقع
أقص ببطاقة الرقم
إلكيونية كحد
ي
ي
ي
االتصاالت.
ن
ر
الت تقدمها للقراء عىل مدار اليوم ،خطوات
ي
وف السطور التالية ،تعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها ي
ر
القوم وإلغائها من خالل تطبيق ماي رنيا
اإللكيونية المسجلة عىل بطاقة الرقم
االستعالم عن المحافظ
ي
القوم لتنظيم االتصاالت.
MyNTRAالتابع للجهاز
ي
تطبيقMyNTRA
ً
ن
ر
القوم لتنظيم االتصاالت يف نوفمي
الت أطلقها الجهاز
ي
يعتي تطبيق  MyNRAواحدا من أهم اليامج ي
ن
كبي من الخدمات لألفراد ر
والشكات والخاصة بقطاع االتصاالت ،ومنها معرفة عدد
الماض ،ويقدم عدد ر
ي
ن
الخطوط المسجلة باسمك يف رشكات االتصاالت ،ونقل األرقام من رشكة ألخرى ،باإلضافة ألماكن منافذ
وفروع خدمة العمالء.
ر
اإللكيونية
خطوات االستعالم عن المحافظ
ر
اإللكيونية عي الخطوات التالية:
ويمكن عن تطبيق ماي رنيا  MyNTRAاالستعالم عن المحافظ
 بعد تثبيت التطبيق عىل الهاتف عىل جهاز الهاتف ،وفتح التطبيق والتسجيل.الضغط عىل أيقونة األفراد.ر
خدمات.
اختيار عىل اختياري
ر
اإللكيونية.
-يتم الضغط عىل المحافظ

سيسل التطبيق رمزا إل الهاتف المحمول المسجل ،للتأكد من بيانات مستخدم التطبيق.
 رن
ر
القوم الخاص بالمستخدم.
اإللكيونية المسجلة عىل الرقم
 يف النهاية ،ستظهر عدد المحافظي
ن
ن
ر
غي مستخدمة أو ال ترغب يف استخدامها يمكنك تقديم طلب
 يف حالة اكتشاف وجود محفظة إلكيونية رإللغائها.
ن
القوم
وف حالة واجهت مشكلة خالل استخدام التطبيق يمكنك االتصال عىل الخط الساخن للجهاز
 يي
لتنظيم االتصاالت.

