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صاحب السمو السید طارق بن شبیب یفتتح "أول مجمع لحلول التكییف" في دول مجلس 

 التعاون
 

 زات الخاصة بمنتجات دایكنساعد العمالء على معرفة المزید حول التكنولوجیا والمیّ ستمنشأة ال
 الیابانیة

 
 Daikin Solution -دایكن سولیوشن بالزا احتفلت شركة مسقط لإللكترونیات بافتتاح  – 2019دیسمبر  11مسقط، 
Plaza  برعایة صاحب السمو السید طارق بن شبیب أول مجمع لحلول التكییف في دول مجلس التعاون الخلیجي وھو

 حتویاتھا. آل سعید. ویتیح ھذا المجمع للجمھور فرصة التعرف على منتجات شركة دایكن وآلیة عملھا وم
 

وتتطلع شركة مسقط لإلكترونیات إلى تقدیم منتجات تساھم في خفض تكالیف صیانة أجھزة التكییف مقارنة مع األجھزة 
أقل ضرراً على البیئة، واألكثر إرشاداً في استھالك الطاقة، وتتمیز بجودتھا  دایكن األخرى، في حین تعتبر منتجات

بني الشركة ألفضل المنتجات التي تحافظ على البیئة وتقلل من استھالك الطاقة وتقدم وذلك في إطار تالعالیة في التبرید، 
 خدمات عالیة الجودة.

 
منذ فجر نھضتنا المباركة " :المدیر التنفیذي لشركة مسقط لإللكترونیاتوفي ھذا السیاق قال فیصل بن محمد الیوسف 

اقبة لموالنا ثالبیئة، والفضل یعود للنظرة الاالھتمام بشؤون مكانة خاصة، وذلك بتشكیل وزارة مخصصة في البیئة احتلت 
ومنذ نشأتھا، تتكفل وزارة البیئة والشؤون  .حفظھ هللا ورعاه ـ حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم ـ

عي والتكنولوجي على أھم أساسیات الحیاة، فمن دون بیئة ال یطغى التطور الصنا المناخیة بمسؤولیة التوازن، حتى
صحیة ال یمكن لنا االستفادة من رفاھیة التطور الصناعي والتكنولوجي، خاصة وأن البیئة تشّكل الیوم جزًء مھما من 

  .مؤشرات ازدھار الدول االقتصادیة في العالم"
 

أیضا تحدیات كثیرة، حیث یشكل استھالك التكییف ما  أوضح فیصل الیوسف أنھ مع تطور نظم التكییف، تتزاید معھا
إضافة إلى انبعاثات مضرة مصاحبة، سواء من ناحیة التأثیر على طبقة  % من تولید الكھرباء في السلطنة،٥٦یقارب 

 .األوزون أو التأثیر على االحتباس الحراري
 

سنة منذ  40ال شركة مسقط لإلكترونیات بمرور وأكد الیوسف أن ھذه المناسبة جاءت بالتزامن مع مناسبتین وھما احتف
 سنة على عالقتنا الوثیقة مع شركة دایكن. 36، ومرور 1979تأسیسھا في سنة 

 
إلى عرض منتجات دایكن  ) Daikin Solution Plaza( وقال فیصل الیوسف: مع تزاید حدة المنافسة، نتطلع من خالل

وتسلیط الضوء على جودتھا وجودة خدمة مسقط لإلكترونیات، فضالً عن اآلثار اإلیجابیة المترتبة على اختیار شراء 
لكونھ األقل تأثیرا على  Inverter R-32)( السبلیت االنفرترنظام كمنتجات دایكن من شركة مسقط لإلكترونیات، 

 مصروفبتكلفة المنخفضة من ناحیة   لھ على طبقة األوزون، وتمیّزه يعدام أي تأثیر سلباالحتباس الحراري إضافة إلى ان
 مقارنة مع المنتجات التقلیدیة.لمنتج للكھرباء، كما أن ھناك غرفة اختبار تقیس استھالك الطاقة ا
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والذي یتمیز بسعره  (Intelligent Manager)  : "سنعرض منتجالمدیر التنفیذي لشركة مسقط لإللكترونیاتوأضاف 

التنافسي للتحكم بجمیع أجھزة الكھرباء المنزلیة عن طریق مفتاح واحد، إضافة إلى إعداد تقریر عن مدى الترشید في 
استھالك الطاقة الكھربائیة عن طریق احتساب أوقات ذروة استھالك الكھرباء في اللیل والنھار وحسب كل جزء من 

ي تساھم بدورھا في تحسین ت) والAir Handling Unitsمنتجات (و الذكیة (VRV)أنظمة  المبنى. كما سنقوم بعرض
 جودة الھواء مع تزاید كمیات الجراثیم والتلوث في الھواء.

 
وشكر فیصل الیوسف في كلمتھ وزارة التجارة الصناعة على تطبیق الالئحة الفنیة الخلیجیة لألجھزة والمعدات والتي 
تھدف إلى تحدید المتطلبات األساسیة للسالمة الخاصة باألجھزة مع وضع إجراءات موحدة لتوحید شروط المنافسة في 

إضافة إلى تطبیق مقیاس آمنة ذات سالمة كافیة للمستھلك،  السوق الخلیجي، مؤكداً أن ذلك سیسھم في بیع منتجات
(EER)   یساعد في وضع بعض مؤشرات المعدات بشكل شفاف أكثر حتى یستطیع المستھلك اختیار األنسب دون والذي

 النظر إلى سعر الشراء فحسب، بل المقارنة أیضا مع استھالك الطاقة.
 

شركة "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا": "تعد شركة مسقط لإللكترونیات  ومن جانبھ قال یوجي میاتا، رئیس ومدیر عام
عاماً، حیث ساھمت على مر السنین في  35واحدة من أقدم الموزعین في المنطقة، وھي تتعاون معنا منذ ما یزید على 

لي بخدمات التصمیم نمو أعمال "دایكن" من خالل فرقھا القویة في مجال المبیعات والصیانة، والتي تدعم السوق المح
والتخزین والتركیب والضمان وخدمات ما بعد البیع. ومع افتتاح صالة دایكن للعرض "سولیوشن بالزا"، ستعمل شركة 
مسقط لإللكترونیات على تعزیز تسویق تقنیات وحلول منتجاتنا، بینما سیمّكن ھذا المرفق الجدید العمالء من تجربة 

ألنظمة دایكن، ما یساھم في انتشارنا أكثر في السوق مع الترویج أیضاً ألنظمتنا عالیة  ورؤیة االختالف والقیم المخفیّة
الكفاءة والتي تستخدم تقنیة العاكس (االنفرتر). ومن شأن ذلك أن یساعد االشخاص على اتخاذ قرارات أفضل حیث 

منى المزید من النجاح لشركة مسقط یمكنھم اختیار نظام التكییف المناسب بعد االطالع على الخیارات المختلفة. ونت
  لإللكترونیات وأن نواصل تعاوننا معاً كي نصبح العالمة التجاریة األولى في السوق العماني."

 
 -انتھى-

 
 نبذة عن دایكن للصناعات: 

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

، إلى دمج الخبرة مع التجربة 1924السكنیة والتجاریة والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. وتسعى الشركة، التي تأسست في الیابان عام 

ى تسعة عقود متتالیة، حافظت وذلك إلنشاء تقنیات مبتكرة جدیدة من خالل توقع المتطلبات المستقبلیة للعمالء والمجتمع بشكل عام. وعلى مد

 دولة حول العالم. 150مصنع، فضالً عن حضورھا في  100ألف موظف، باإلضافة إلى  76دایكن على ریادتھا حیث تضم إلى عائلتھا الیوم 
 

یف في جمیع دول وتعمل "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا" على توفیر الدعم وخدمات ما بعد البیع، لمجموعة كاملة من معدات وأنظمة التكی

 .مجلس التعاون الخلیجي والشرق األوسط وأفریقیا

 


