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 تعزیز نموھا وحضورھا اإلقلیميحرصھا على في إطار 

 في الشرق األوسط وأفریقیااالدارة مجلس اً جدیداً لن رئیس"دایكن" تعیّ 
 

)، الشركة العالمیة الرائدة في مجال ابتكار وتوفیر منتجات  Daikinأعلنت "دایكن" (  - 2020نوفمبر  29

السكنیة والتجاریة والصناعیة، عن تعیینھا ماساكي   للمرافقوحلول تكییف الھواء والتدفئة والتھویة والتبرید 

 .  "الشرق األوسط وأفریقیافي منصب رئیس مجلس اإلدارة لشركة "دایكن  ، ھمیاتاك

 

ً  30مبیعات في الیابان قبل أكثر من ندس ھإلى شركة "دایكن" كمقد انضم  ھمیاتاك  كانو ، ثم تمت ترقیتھ  عاما

، ومساھمتھ النوعیة  ھعملتنفیذ مھام  في  وأدائھ المتمیز    لكفاءتھ الكبیرةنظراً  إلى منصب مدیر مبیعات المشاریع  

  " دایكن أوروبا "من الیابان إلى  ھ قل میاتاكت نا، 2017وفي العام أعمالھا. نطاق نمو الشركة وتوسیع  تعزیز في

شھر یولیو الماضي إلى "دایكن  في  لینضم قسم األعمال التطبیقیة، عاماً لاً مدیربلجیكا، حیث عمل ومقرھا في 

 الشرق األوسط وأفریقیا"، التي تتخذ من دبي مقراً لھا. 

ة حراریة خمبرد معیاري بمضقام بتطویر  ، حیث على عدة جوائز ینحائزال اً من الموظفینفریق ھقاد میاتاك و

جائزة  باإلضافة إلى 2017 الجائزة الكبرى لتوفیر الطاقة للعامبھذا المنتج المبتكر  فازعاكسة في الیابان. و

 .رئیس مركز ترشید الطاقة

 

في إطار سعینا إلى التوسع في األسواق الرئیسیة في المنطقة، سنقوم بافتتاح فروع ومكاتب : "ھ وقال میاتاك

للوصول إلى أكبر عدد من العمالء.  مبتكرةجدیدة، باإلضافة إلى طرح منتجات  صیانةمبیعات ومراكز 

التعاون مع شركائنا  وتطویر آفاق  ،عمالاألھیكلیة  ات، سنقوم بتعزیز متانة ومرونةالخطووبالتوازي مع ھذه 

أما على . حجم المبیعات  زیادةفي ھذا القطاع بما یُسھم في  فاعلینمع أبرز ال الحالیین، وإطالق شراكات جدیدة

ومبادرات تنمیة الموارد البشریة وبناء القدرات وتطویر  برامج المزید من بتنفیذ بادر المستوى الداخلي، فسن

 المتمثلة في رؤیتنا موظفینا وكفاءتھم بما یتواءم مع  إمكانات تعزیز یلة بالمھارات، وسنقوم بكافة الخطوات الكف

للتحكم بمناخ    ةمتكامل   إتاحة نُُظمٍ من خالل    والرفاھیةوتوفیر الراحة  مستویات جودة الھواء الداخلي  أعلى  ضمان  

 ." للطاقة بأداء أفضل واستھالك أقل لموارد   المباني
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ونجاحھم   ق العملیفر أفراد  ةكاف قدرات ب ھمیاتاك  أشاد لموظفي "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا"،  وفي حدیثھ

للشركة  األھداف الطموحة  وأثنى على دورھم في تحقیق نقلة نوعیة في عملیات الشركة ومنتجاتھا، إحداث في 

 Fusion( "25"فیوجن  للشركة االستراتیجیةخطة اإلدارة الشامل في إطار  ھا إلنجاز التحولودعم جھود 

25 ( ." 

 - انتھى-

 "دایكن": شركة نبذة عن  

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

التبرید وحلول التطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. وتسعى الشركة، التي تأسست  

تقنیات مبتكرة جدیدة من خالل توقع المتطلبات    ، إلى دمج الخبرة مع التجربة وذلك إلنشاء1924في الیابان عام  

المستقبلیة للعمالء والمجتمع بشكل عام. وعلى مدى تسعة عقود متتالیة، حافظت دایكن على ریادتھا حیث تضم  

 .دولة حول العالم  150مصنع، فضالً عن حضورھا في    100ألف موظف، باإلضافة إلى    80إلى عائلتھا الیوم  

 

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

 . وأنظمة التكییف في جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي والشرق األوسط وأفریقیا

 

 

 


