
یسمح لك البنك االلكتروني لقطع غیار "دایكن إي - بارتس" بتنظیم عملیة االستفسار عن قطع الغیار وتسھیل 
عملیة الطلب. تم تصمیمھ لیصبح امتداداً ذو قیمة ألعمالك المتعلقة بـ "دایكن"

دایكن إي - بارتس

كیف یعمل؟
ابحث في قائمة قطع الغیار (حسب الطراز ورقم القطعة واالسم، وغیر ذلك).•
استعرض الرسم التوضیحي لقطع الغیار إلي جانب قائمة قطع الغیار.•
تحقق من، علي سبیل المثال، السعر في المستودع وتوافر القطعة.•
قدم طلب الشراء لقطع الغیار التي ترغب في طلبھا.• 
استعرض كتیبات الدلیل المطابقة للخدمة.•
قدم طلب المطالبة بالضمان.•

لماذا تحتاج إلي بنك قطع الغیار االلكتروني؟
تحقیق إمكانیة الوصول إلي المعلومات المتعلقة بقطع الغیار وأسعارھا •

وتوافرھا علي مدار الساعة وطیلة أیام األسبوع.
 اختبار سھولة وضع األوامر.• 

االستفادة من تقلیل وقت معالجة الطلب.• 

كیف یمكن الوصول إلي بنك قطع الغیار؟
• my.daikinmea.com. تسجیل الدخول إلي البوایة االلكترونیة

وذلك باستخدام بیانات اعتماد تسجیل الدخول الخاصة بك والتي تم تعیینھا.
إذا لم یكن لدیك بیانات اعتماد تسجیل الدخول خاصة بك حتي اآلن، یرجى طلب الدعم من ممثل دایكن الخاص بك.•
اتقر على بنك قطع الغیار االلكتروني (E-Parts Bank) ضمن القائمة الرئیسیة.•

خطوات الدخول إلي بنك قطع الغیار االلكتروني؟
 www.daikinmea.com أذھب إلي الموقع االلكتروني

وقم باختیار البلد التي تعیش فیھا.
ابحث عن معرض قطع الغیار االلكتروني على االنترنت 

وانقر فوق النتیجة.

أدخل بیانات اعتماد تسجیل الدخول التي تم تعیینھا 
سابقاً للوصول إلي شاشة العرض.

انقر على تسجیل الدخول.



 
 

 

انقر فوق "بحث" وأدخل اسم الطراز. رقم الطراز الكامل • 
لیس ضروریاً.

ثم انقر فوق "عرض" لمزید من التفاصیل.•

ابحث عن قطعة الغیار وانقر علیھا.1-
سوف یتم تظلیل قطعة كما في النموذج أدناه.2-
انقر فوق "التفاصیل" للتحقق من وصف قطع الغیار 3-

یمكنك تحمیل "قطعة الغیار" بصیغة PDF أو Excel حسب الحاجة. -4
وسعرھا وتوافرھا، ثم متابعة خطوات الطلب.

انقر على "رقم قطعة الغیار" 1-

تحدید قطع الغیار البدیلة

لالطالع على المعلومات والتفاصیل المتعلقة بقطع الغیار.
سوف یتم عرض السعر الصافي في "دایكن السعودیة".2- 
یتم عرض المخزون المتوفر في "دایكن السعودیة"، 3-

مما یساعدك على التخطیط للشراء.
انقر فوق "تحدید" الختیار قطع الغیار من أجل األمر.4-

ستتیح لك القائمة المنسدلة 
القیام بأي مما یلي:

سوف تتلقى رقم مرجعي في النظام خاص بالطلب یشابھ الرقم 
الموضح أدناه، وبعدھا سوف تتلقي رسالة علي بریدك 

اإللكتروني المسجل لتأكید الطلب المقدم. یتم إرسال نسخة من 
ھذا الطلب إلي العنوان parts@daikin-ksa.com من أجل 

معالجتھ. سوف یقوم فریقنا بعد ذلك بالتواصل معك لمعالجة 
الطلب واستكمالھ.

في حال استبدال أي رقم قطعة غیار برقم قطعة غیار آخرى، 
فسیكون من السھل التعرف علیھا. 

یمكن الرجوع إلى صورة النموذج للتوضیح.

1- طلب قطع غیار
2- التقدم بطلب الحصول 

علي ضمان 
3- إضافة المزید من قطع الغیار

4- مسح القائمة
5- مشاھدة قطع الغیار 

في قوائم التفضیالت
6- إضافة قطع الغیار 

إلى المفضالت


