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تفتتح جمعية AHRIمكتب ا ً في دبي لدعم مجال صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و والتبريد في المنطقة
افتتحت جمعية تكييف الهواء والتدفئة والتبريد  AHRIمكتبا ً لها في دبي ،في االمارات العربية المتحدة ،لدعم اهتمامات
أعضائها والمشاركين في برنامج الشهادات التابع لها وذلك عبر تعزيز العالقات مع المصنعين والمنظمات الحكومية وغير
الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقال رئيس ومدير عام مؤسسة ، AHRIستيفن يوريك" :يوسع مكتبنا في
دبي امتداد جمعية AHRIالعالم ويشكل ذلك فرصة فريدة لبناء العالقات وتوطيدها مع المصنعين وهيئات التقييس وأصحاب
المصلحة في المنطقة جمعاء".
بإدارة فرنسوا بواري ،وهو خبير في اإلدارة االستراتيجية ولديه خبرة واسعة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،سيضم
هذا المكتب طاقم من المهنيين لديهم خبرة حول المسائل المحلية واإلقليمية األساسية والذين يتحدثون لغة هذه المنطقة المهمة جدا ً
لمجالنا .
قال السيد بواري" :اتطلع إلى اشراك أصحاب المصلحة في عملنا لنضمن قابلية تطبيق حلول  AHRIالتقنية ومعاييرها
وشهاداتها على الحاجات واألنظمة اإلقليمية .ونظرا ً إلى التقدير الذي يكنه المهندسون واالستشاريون ومالكو االبنية والعديد من
الالعبين في هذا المجال في كل أنحاء العالم لعمل جمعية ، AHRIتشكل هذه اللحظة فرصة ممتازة ليتضامن مجالنا ويطبق
حلول مثبتة لرفع تحديات المنطقة" .سيتولى السيد بواري منصب نائب الرئيس لمكتب جمعية AHRIفي دبي ،وهو شريك
مؤسس لشركة  S.E.E. Solutionsلحلول الهندسة المستدامة ومدير ورئيس سابق لشركة  Daikinفي الشرق األوسط و
إفريقيا.
وسيتولى خليل عيسى منصب المدير العام للمكتب ،وهو مشهور بتاريخه في مجال الطاقة والبناء في منطقة الخليج ،وهو شريك
مؤسس والمدير العام السابق لشركة  ECOFAST Constructionوالمدير العام السابق لشركة ADC Energy Systems
والمدير التنفيذي لشركة  Energy Central Company.وقال السيد عيسى" :تشير المبادرات التي اطلقها العديد من بلدان
المنطقة إلى التزام واضح بتحسين البيئة وتعزيز كفاءة الطاقة .يتطلع فريق جمعية  AHRIفي منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا إلى إنشاء أفضل طرق للمضي قدما ً في تطبيق معايير الحد األدنى ألداء الطاقة البالغة األهمية في النطاق التنظيمي
الحالي".

يأتي إنشاء مكتب جمعية  AHRIفي دبي بعد نجاح بدء العمليات في الصين عام  ٢٠١٢وثم في كندا عام  ،٢٠١٨ويرتبط هذا
باألهمية التي تعطيها المؤسسة لوضع نفسها في موقع مصدر للمعايير العالمية في المجال وبرامج الشهادات والمعلومات التقنية
في األسواق األساسية .سيساعد المكتب الجديد الفاعلين في المجال على االستجابة للمتطلبات المعيارية المتزايدة والطلب على
معايير جمعية ال  -AHRIوبرامج الشهادات التابعة لها في البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية واالمارات ومصر
وشمال إفريقيا .وسيسمح المكتب أيضا ً بتطبيق نشاطات المراقبة وتحديد الفرص لخدمة األسواق المجاورة في إفريقيا جنوب
الصحراء وجنوب آسيا .
يشكل إفتتاح مكتب دبي إنجازا ً مهما لجمعية  AHRIالتي تعمل على ضمان مواءمة معايرها وبرامج الشهادات التابعة لها
واستخدامها على الصعيد العالمي وهذا يهم الفاعلين في المجال والحكومات على ح ٍد سواء من أجل تفادي عمليات اإلختبار
المتكررة الباهظة الثمن ومتطلبات الشهادات لشركاتها األعضاء التي يزيد عددها عن  ٣٠٠شركة .
###
نبذة عن جمعية AHRI
جمعيةتكييف الهواء والتدفئة والتبريد  AHRIهي الجمعية التجارية التي تمثل مصنعي معدات تكييف الهواء والتدفئة
وتجهيزات التبريد التجاري وتسخين الماء .تطور هذه الجمعية المعروفة عالميا ً لمناصرتها في هذا المجال المعايير لهذه
المنتجات وتعطي الشهادات عن ادائها .تضم جمعية  AHRIأكثر من  ٣٠٠شركة تصنع معدات ومكونات تكييف الهواء
والتدفئة وتجهيزات التبريد التجاري وتسخين الماء تتميز بجودة عالية وكفاءة واالبتكار ويتم بيعها في شمال أمريكا وحول
العالم.
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