
 
 

طلق باقة جد�دة من الخدمات المخصصة للعمالء
ُ
 �سل�م ت

 آل�ةخدمات و خدمة العمالء لإضاف�ة مرا�ز الخدمات الجد�دة �شمل                   

، اإلمارات الع���ة المتحدة: أ، 2019د�سم�ب  15 ي كة "�سل�م" المتخصصة أعلنت بوظيب ي إدارة و  �ش
ف�ي حلول تو �ف

�د المركزي  الق�اس وتحص�ل الرسوم كة الوطن�ة للت�ب �د .)ش.م.ع(والمملوكة بال�امل لل�ش كة ت�ب المناطق الرائدة  ، �ش
ي تتخذ من دولة اإلمارات الع���ة المتحدة مقّرا لها  ا عالم��  ي ُتتيح  عن ،اليت ط�ح باقة جد�دة من الخدمات اليت

ف للم �د الشه��ة دون عناء.  تعاملني  فرصة �سد�د فوات�ي الت�ب

كة "�سل�م" تأسست  ي ال�ش
ي  بهدف 2015عام �ف �د اليت تقد�م خدمة عمالء ف��دة ومبتكرة لمستخد�ي خدمات الت�ب

�د  توفرها  كة ت�ب ون�ة البوابة �شمل الذات�ة ةالخدم خ�ارات من واسعة باقة خالل من وذلك �ش  وتطب�قات ،االل��ت
ي  الذك�ة الهواتف  اليت

�
  .  بطرق متعددة وسدادها الفوات�ي   معاينة  ن العم�ل منتمك

ا�د ع� الخدمات الرقم�ة، ُتواصل  ف ف الم�ت ك�ي ي ظل ال�ت
كة و�ف �ة، وذلك من الرقم نطاق خدماتها  توسيع"�سل�م" �ش

ا لذلك. عمالئها ل مجموعة واسعة من الخدمات الذات�ة توف�ي خالل  كة، أطلقت وتحق�ق�   ال�ش
ً
 من الخدمات باقة

ون�ة  �د الشه��ة بكّل سهولة، ف يتيح الذي �ي اآلدفع النظام  �شملاإلل��ت ف �سد�د فوات�ي الت�ب ضً� عن للمستخدمني
ون�ة move in - move outخدمة " حصول بالتقدم للللمستأج��ن  سمحلتوف�ي قدر أ��ب من المرونة �" اإلل��ت

ي أو تطبيق الخدمة من خالل الموقع اع� هذە 
ويف  . لعمالء مرا�ز خدمة ا ز�ارة إ� الحاجة دون ،الذك�ة الهواتفإلل��ت

ي هذا 
�د": الصدد  و�ف كة "ت�ب ، الرئ�س التنف�ذي ل�ش ، وهذا ما الئنا عمرضا نو�ي أهم�ة بالغة ل" ، قال بدر اللم�ي

كة خدمات  توسيع نطاقدفعنا إ�  هم اُ�س ذ إ، لعمالء التلب�ة احت�اجات  خدمةال االرتقاء بمستوىو �سل�م �ش
ي اإلل��ت  والبوابة الذك�ة الهواتف اتوتطب�ق العمالء،خدمة جد�دة لالخدمات المحسنة مثل افتتاح مرا�ز 

ون�ة �ف
كة رفع ي خدمة عمالئنا و�التا�ي  مستوى خدمات ال�ش

 ". موا�بة تطور التكنولوج�ات الرق�مة وتوظ�فها �ف

ي وأضاف: "
�ي خدمات ا من توف، بدء� حلول مبتكرة تنال رضا عمالئنا  تقد�مو تنا امامحفظة خدتوسيع  سنستمر �ف

�د  ف بال�فاءة العال�ةت�ب  الدفعخ�ارات و  يتسم بالشفاف�ةمن ح�ث استهالك الطاقة وصوً� إ� نظام فوترة  تتم�ي
 ". الم��حة

كة "�سل�م" ، قالمن جهته خدمات توف�ي أفضل الإ�  �سل�م: "�س� لينارد س�ج��ست، المدير العام ل�ش
ف  م��ة �سمح ذات تكلفةذك�ة  توف�ي عداداتمن خالل  لعمالئها   تعلق بتعد�لت رش�دةاتخاذ قرارات بللمستهل�ني

 إ� جانب، ةال���ون�البصمة   من والحّد كفاءة الطاقة   ز�ادةما يؤدي إ� موخفض فوات�ي ال�ه��اء،  االستهالكأنماط 
ون�ة و الخدمات التقل�د�ة تقد�م مجموعة من   ". الذك�ة وتطب�قات الهواتفالخدمات اإلل��ت



 

ا  كة �سل�م حال�� ر �ش
ّ
�د لــ  خدمة توف ف لتقد�م  12,000إصدار فوات�ي الت�ب ا اتفاقيتني وحدة سكن�ة، وقد أبرمت مؤخر�

ي منطقة المرور 
ي �ف ي السكيف

ي منطقة شا�ء الراحة ومجّمع دوست ثايف
ي �ف  ،خدمات الفوترة لمجّمع جمام السكيف

 معدالت تحص�ل مرتفعة. تحقيق و  وذلك بفضل اعتمادها ألفضل ممارسات خدمة العمالء

 -انت� -

كة " عن  ": �سل�م�ش

كة �سل�م للق�اس و  �د  خدماتب خاصة ةوموثوقمالئمة  فوترة تحص�ل (ذ.م.م.) خدماتالتقدم �ش ف بال الت�ب تعتمد و عال�ة لاجودة تتم�ي
ي تقص�ي مدة التحص�ل  وتحص�ل فوترة و�ساهم إجراءات.  خدمة العمالء  ع� أفضل ممارسات

�د �ف  ديون ف�ضوتخ ،فوات�ي الت�ب
والبوابة  ،ةالخدم �ز ا مر مركز االتصال، و  �شمل العمالءفضال عن توف�ي حلول مبتكرة لخدمة  النقدي، التدفقمعدالت  ورفع العمالء

ون�ة  ات الهواتف الذك�ة. وتطب�ق اإلل��ت

 800TASLEEM الرقمع�  االتصال للم��د من المعلومات، ير�ب 

 

�د المركزي  كة الوطن�ة للت�ب �د«عن ال�ش  »:ت�ب

�د"،  �د المركزي "ت�ب كة الوطن�ة للت�ب ي تتخذ من دولة اإلمارات الع���ة المتحتأسست ال�ش ا واليت �د المناطق الرائدة عالم�� كة ت�ب دة �ش
ا لها،  ي العام مقر�
 1998�ف

ً
كة حلو� ي الما�ي وهيئة األوراق المال�ة والسلع. توفر ال�ش ي سوق ديب

كة مساهمة عامة مدرجة �ف ، و�ي �ش
ي تمتاز بال�فاءة العال�ة من ح�ث استهالك الطاقة، وخفض مبتكرة لت�ب  ي مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخل��ب

�د المناطق �ف
ي  �د اليت ي النمو الذي �شهدە المنطقة. وتبلغ قدرة الت�ب

ر ع� البيئة، كما �ساهم من خالل بن�ة تحت�ة متطورة �ف التكلفة، وتقل�ل ال�ف
ا ما �فوق  كة حال�� �د تصل ألبرز المشار�ــــع السكن�ة والتجار�ة الحكوم�ة والخاصة 1.16توفرها ال�ش �د  .مليون طن ت�ب كة ت�ب تمتلك �ش

، منها 76وُ�شّغل  ي ي مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخل��ب
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة،  63 محطة موزعة �ف

محطة �ف
ي سلطن

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، وأر�ــع محطات �ف
ف �ف ي ممل�ة البح��ن، باإلضافة إ� محطات ة ُعمان، ومحطة واحدةومحطتني

 �ف
ي المنطقة. 

 أخرى �ف

 

ي 
ويف �د" ع�   www.tabreed.ae  للم��د من المعلومات، ير�ب ز�ارة الموقع اإلل��ت �د المركزي "ت�ب كة الوطن�ة للت�ب أو االتصال بال�ش

 األرقام التال�ة: 
   +9712 2020400هاتف:  

 5159 446 50 971+متحرك: 
 : ي

ويف �د اإلل��ت  media@tabreed.aeال�ب
 

 

http://www.tabreed.ae/
mailto:media@tabreed.ae

