
 

 

 خبر صحفي:

 

 سعیاً لتعزیز التعاون في مختلف المجاالت المشتركة وباالستفادة من موقع دبي االستراتیجي

 "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا" توقع مذكرة تفاھم مع "جافزا"
 

)، الشركة العالمیة الرائدة في مجال ابتكار وتوفیر حلول ومنتجات تكییف Daikinأعلنت "دایكن" ( – 2019 دیسمبر

الھواء والتدفئة والتھویة والتبرید المتقدمة للتطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة، عن توقیع مذكرة تفاھم مع المنطقة 

ھتمام المشترك، باالستفادة من الحرة لجبل علي "جافزا"، في سبیل تعزیز أطر التعاون في مختلف المجاالت ذات اال

موقع دبي االستراتیجي كمركز حیوي للعملیات اللوجستیة. وتم توقیع مذكرة التفاھم خالل الزیارة التي قام بھا محمد 

إقلیم اإلمارات والمدیر التنفیذي لـ "جافزا"، إلى منشأة  -المعلم، المدیر التنفیذي والمدیر العام لموانئ دبي العالمیة

 " الجدیدة في دبي. "دایكن

إقلیم اإلمارات، والمدیر التنفیذي  –وبھذه المناسبة، قال محمد المعلم، المدیر التنفیذي ومدیر عام موانئ دبي العالمیة 

لجافزا: "تعكس ھذه االتفاقیة الثقة الكبیرة التي تضعھا دایكن في قدرات جافزا لدعم وتنمیة أعمالھا. وفي إطار 

طقة الشرق األوسط وإفریقیا، نعتقد أن دایكن الشرق األوسط وإفریقیا تسیر في االتجاه تخطیطھا للتوسع في من

الصحیح، وتنطلق من المكان الصحیح، وھو جافزا. وبصفتنا الممكن الرائد للتجارة، ندرك جیداً أن نمو األعمال یقوم 

بل علي وجافزا تمثل مركزاً فریداً ومتكامالً على إمكانیات سلسلة التورید العالمیة. كما ان مرافقنا الرائدة في میناء ج

تساعد في تعزیز خططھا  الةفعّ لألعمال واللوجستیات لدعم الشركات العالمیة التي تبحث عن بیئة تشغیلیة 

 ".االستراتیجیة

سط وأضاف المعلم: "الشھادات البیئیة للمنشأة الجدیدة موضع تقدیر وإعجاب، وإننا نرحب بالتزام دایكن الشرق األو

وإفریقیا بتبادل الخبرات والمعارف، في إطار جھودنا لبناء جسور تعاون طویلة األجل. ھدفنا ھو الشراكة مع عمالئنا 

لخلق الفرص والقیمة المضافة، إیماناً بمواصلة النمو المستدام. وتسرنا ھذه الشراكة مع دایكن وااللتزام بدعم أھدافھم 

 "في ھذه المنطقة الحیویة سریعة النمو.

فریقیا": "نقدر دعم "جافزا" من خالل أل یوجي میاتا، رئیس ومدیر عام شركة "دایكن الشرق األوسط ومن جانبھ، قا 

في المنطقة، حیث یؤكد تعاوننا مع "جافزا" على توسیع أعمالنا من خالل االستمرار  لعملیاتناتزویدنا بمرفق متكامل 

في ابتكار وتقدیم حلول التدفئة والتھویة والتبرید المتقدمة، وصوالً إلى تحقیق ھدفنا الشامل والمتمثل في خلق قیمة 

لتعاون الجدید، بتبادل الخبرات والمعارف لعمالئنا للمساھمة في المجتمع وتوفیر الطاقة. ونلتزم في إطار ھذا ا مضافة



 

في مختلف المجاالت من أجل خدمة األھداف المشتركة الرامیة إلى تعزیز مكانة دبي كمنصة تجاریة رائدة وحاضنة 

 للشركات الدولیة الكبرى." 

المنتجات التي یتم الترویج لھا في تمیز بأحدث حلول تو عالیة االستدامةمیاتا: "تعدّ منشأتنا الجدیدة السید وأضاف 

الذكي، إلى جانب أنظمة وحدة  (VRV)، ونظام التدفق المتغیر للمبرد (Chillers)مبردات المنطقة، بما في ذلك نظام ال

تكییف الھواء تصمیم نظام  وتمّ . )BMS) ونظام إدارة المبنى (FCUووحدة لفائف مروحة ( (AHU)معالجة الھواء 

ً یعد صدیقو الكفاءةعالي   250ز بنظام إدارة الطاقة المتكامل. وتعتبر منشأتنا قاعدة عملیات لـ ر الطاقة ومجھّ للبیئة ویوفّ  ا

متر مربع،  22,000في بیئة مكتبیة مفتوحة تماًما، وتقع على مساحة  ونعملی ،الصیانةموظفًا من وظائف المبیعات و

 ".المكیّف تماماَ وصالة العرض  (AHU)التدریب, مصنعأكادیمیة ما فیھا ا بمنھ متر مربع 7,500 حوالي بناءویشكل ال

 

 -انتھى-
 نبذة عن دایكن للصناعات: 

نیة والتجاریة دایكن للصناعات ھي شركة عالمیة رائدة في مجال تطویر وتصنیع مكیفات الھواء والتدفئة والتھویة ومنتجات التبرید وحلول التطبیقات السك

تقنیات مبتكرة جدیدة  ، إلى دمج الخبرة مع التجربة وذلك إلنشاء1924والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. وتسعى الشركة، التي تأسست في الیابان عام 

عائلتھا من خالل توقع المتطلبات المستقبلیة للعمالء والمجتمع بشكل عام. وعلى مدى تسعة عقود متتالیة، حافظت دایكن على ریادتھا حیث تضم إلى 

 دولة حول العالم. 150مصنع، فضالً عن حضورھا في  100ألف موظف، باإلضافة إلى  76الیوم 

ألوسط وأفریقیا" على توفیر الدعم وخدمات ما بعد البیع، لمجموعة كاملة من معدات وأنظمة التكییف في جمیع دول مجلس وتعمل "دایكن الشرق ا

 .التعاون الخلیجي والشرق األوسط وأفریقیا

 

 نبذة عن المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا":

% من 23.9شركة متعددة الجنسیات. وتمثل "جافزا" ما نسبتھ  7,500ر من تعد "جافزا" واحدة من المناطق الحرة الرائدة في العالم، حیث تحتضن أكث

شخص في دولة اإلمارات. وبلغت قیمة  135,000إجمالي تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى دبي، األمر الذي یسھم في إیجاد وظائف ألكثر من 

 دوالر. ملیار 93ما یصل إلى  2018األعمال التجاریة في "جافزا" خالل العام 
 

ملیار إنسان ومركزاً متكامالً متعدد الوسائط یتیح  3.5ویوفر میناء جبل علي والمنطقة الحرة الواقعان في مكان استراتیجي الوصول إلى أكثر من 

مالي لدبي في % في الناتج المحلي اإلج33.4االتصال عبر البحر والجو والبر، ویدعم ذلك مرافق لوجستیة متطورة. ساھم المیناء والمنطقة الحرة بنحو 

 .  2017العام 
 

خبرة تمتد وتعتبر "جافزا" مركز أعمال رائد بین آسیا وأوروبا وأفریقیا، حیث تربط بعض من أسرع أسواق التصنیع واالستھالك نمواً في العالم. ومع 

رین العالمیین وتوفیر بنیة تحتیة ودعم عالمي عاماً، تركز "جافزا" على العالقات طویلة األمد مع العمالء، وبناء تحالفات مع المستثم 30ألكثر من 

ا المستوى، باإلضافة إلى تقدیم خدمات وحوافز ذات قیمة مضافة عالیة الجودة. كما تساعد "جافزا" على خلق فرص األعمال، حیث توفر لعمالئھ

 وصوالً سھالً وفعاالً لفرص أعمال ضخمة في المنطقة.     
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