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خالل مرحلة ما  السوقعلى ریادتھا في  لحفاظل ثابتة بخطى تسیر "دایكن"

 " 19-بعد "كوفید
 

  بفضل  ملیار دوالر 65لتصل إلى  یةالسوق قیمتھا  مضاعفة  في   نجحت المجموعة
 في مواكبة التطورات   سرعتھا و األعمال  لمرونة استراتیجیتھا

 

للنمو خالل الفترة الراھنة، مدفوعةً بتزاید الطلب   علىمعدالت أمن تسجیل    "دایكن"مجموعة    تمكنتْ   -  2020  دیسمبر

ویأتي ذلك من الشوائب. وتصفیتھ ه نقاء تضمنسالمة الھواء الداخلي وجودة ومن تعزز التي على الحلول والمنتجات 

لى درجات الوقایة  العالم على اتباع أع مختلف أنحاءفي في الشرق األوسط و المجتمعات حرص فیھ تفي الوقت الذي 

 " أو اإلصابة بالعدوى. 19- "كوفید  وباءلمنع تفشي 

ملیار دوالر، مشیرةً  65ملیار دوالر إلى  30اإلجمالیة تضاعفت من السوقیة أن قیمتھا  "دایكن "وذكرت مجموعة  

تغیرات م مواكبة السرعتھا في  مرونة األعمال ول  اونجاح استراتیجیتھ  الشركة  ءإلى أنَّ ھذا النمو الكبیر یعكس فعالیة أدا

. وأوضحت على االقتصاد العالميما تبعھا من تأثیرات و "كورونا "بسبب انتشار المستجدة صاحبت األزمة التي 

خطة ، واإلجراءات النوعیة التي اتخذتھا المجموعة في إطار " النھج االستباقي في توجیھ االستثمارات  أن "دایكن"

 الریادیة في السوق.  اعلى مكانتھ  ھاحفاظ دعم، "20اإلدارة االستراتیجیة فیوجن  

، بالتوازي مع تعزیز  األعمال نمووأنھا ستواصل استثماراتھا االستراتیجیة لضمان استمراریة  "دایكن"وأكدت 

ةً على متانة وحیویة ھیكلیتھا المؤسسیة. رتكزمبادراتھا وأنشطتھا الداعمة للمجتمعات التي تزاول فیھا أعمالھا، م

إلى العمل على تلبیة الطلب المتنامي على حلول تنقیة الھواء، ُمستعینة بالتقنیات  بادرتْ أنھا إلى المجموعة  أشارت و

الحدیثة لتوفیر منتجات وخدماٍت عالیة الجودة في مجاالت التنقیة والتھویة والتبرید، مع تعزیز كفاءة استھالك الطاقة، 

 . الجائحة ء خالل وبعد توجھات واحتیاجات العمالتلبیة مواكبة التحوالت على صعید في لتنجح بذلك 

ا وترسیخ  ن توسیع نطاق عملیات  نواصل" :  " دایكن الشرق األوسط وأفریقیا"   إدارة  ، رئیس مجلسھمیاتاكوقال ماساكي   

  الفروع المزید من افتتاح في األسواق الرئیسیة من خالل اتباع عدٍد من الخطوات، من ضمنھا اإلقلیمي ا نحضور 

فضالً عن  جدیدة؛ وزیادة قوة ومتانة ھیكلیة األعمال؛ حلول مبتكرة و وتوفیر؛ خدمة ما بعد البیع مراكز وكاتب مالو
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من مختلف القطاعات والمجاالت ذات  فاعلینالبشریة؛ وتفعیل الشراكات مع أبرز ال مواردنا إمكانات وقدرات تعزیز 

 الصلة بأعمالنا." 

في كل یوٍم خطواٍت جدیدة تقربنا أكثر من تحقیق أھدافنا ورؤیتنا القائمة على مواصلة النمو  نتخذ : "ھمیاتاكوأضاف 

. وفي الوقت الذي تواجھ فیھ شركات حلولناخدماتنا ومختلف  لفي األسواق الرئیسیة وإطالق المزید من التقنیات المبتكرة  

، العمالءبتكار حلول نوعیة تلبي مختلف احتیاجات  ا النبكل ثقة مساعی   نواصلأعمالھا،    تحدیات تھدد استمراریة  أخرى

 وتساھم في تحسین جودة المعیشة في المجتمعات التي نزاول فیھا أعمالنا." 

من خالل التحكم الكامل في عالیة ي توفیر جودة ھواء داخلي ففي المنطقة  رئیسیةالمھمتنا  تكمن: " ھواختتم میاتاك 

 "     .األثر البیئيتقلیل و استھالك الطاقة تعزیز كفاءةمع  يناالمبداخل منظومات الھواء 

قد أطلقت مؤخراً مجموعةً من الحلول والمنتجات الجدیدة، ال سیما في مجال تنقیة الھواء الداخلي.  "دایكن"وكانت 

 ،الفالترتقنیات و ، السكنیة للتطبیقات وتتضمن ھذه المنتجات أنظمةً رائدة لتنقیة الھواء، ووحدات مناولة الھواء 

ة الھواء لكافة لجظمتھا الحالیة لوحدات معاوتكنولوجیا التنظیف التلقائي، فضالً عن تطویر فعالیة وكفاءة أن 

 االستخدامات، وبشكل خاص لمرافق ومنشآت الرعایة الصحیة.  

اإلقبال على الحلول  تشجیع لطاقة، ولأنظمة التكییف والتبرید األقل استھالكاً  مواصلة تعزیزعلى  "دایكن "وتحرص 

والمنتجات األقل تأثیراً على البیئة والتي من شأنھا الحد من االنبعاثات الكربونیة المسببة لالحتباس الحراري حول  

نھجاً استراتیجیاً متوازناً تجمع فیھ بین زیادة النمو، واإلسھام بفعالیة في المساعي والمبادرات   المجموعةالعالم. وتتبنى  

 التغیر المناخي. ظاھرة جھة التحدیات االجتماعیة والبیئیة وعلى رأسھا الدولیة لموا

 - انتھى-
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 نبذة عن «دایكن »:  

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

والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. وتسعى الشركة، التي تأسست في الیابان عام  وحلول التطبیقات السكنیة والتجاریة 

، إلى دمج الخبرة مع التجربة وذلك إلنشاء تقنیات مبتكرة جدیدة من خالل توقع المتطلبات المستقبلیة للعمالء 1924

ألف   80ضم إلى عائلتھا الیوم  والمجتمع بشكل عام. وعلى مدى تسعة عقود متتالیة، حافظت دایكن على ریادتھا حیث ت

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

وتعمل "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا" على توفیر الدعم وخدمات ما بعد البیع، لمجموعة كاملة من معدات وأنظمة 

 األوسط وأفریقیا.التكییف في جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي والشرق 


