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  األمانة العامة – االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء

 األمين العام : المهندس أحمد محمود الروسان

 المنسق التنفيذي : أ. سها منير كنعان

61هاتف :   15412  /6118598 1 1 963+ 

1 6121731فاكس :  1 963+ 

 aicce25@aucbm.email  / aucbm@net.sy  / aucbm@scs-net.org aucbm1977@gmail.com /  :بريد إلكتروني

 www.aucbm.net : موقع االتحاد اإللكتروني

 

  أنواع الوقود البديل والتكنولوجيا ذات الصلة 

 سمنتإزالة الكربون يف صناعة اإل 

  خالي من الكربون البديل الكلنكر 

 سمنتالحراريات يف صناعة اإل 

 سمنتاإلصانع صيانة م 

 سمنتتحسين العمليات يف مصانع اإل 

 أنظمة مناولة المواد ونقلها 

 والمواد اإلسمنتية التكميلية سمنتطحن الكلنكر واإل تكنولوجيا 

 سمنتيف مصانع اإل يرقمتحول الال 

 المواد الخام البديلة والتكنولوجيا ذات الصلة  

 الطاقة توفير 

  

 . يمكن للمشاركين تقديم أوراق بحث حول أحد الموضوعات المذكورة أعاله ، تقدم باللغة العربية أو اإلنجليزية

تقديم ورقة عمل ، يطلب إعالم يف يف حال رغبة الشركة 

 . بأسرع وقت ممكنؤتمر المسكرتاريا 

سيتم إعداد نسخة مطبوعة من الملخصات وتوزيعها داخل 

 التكرم حقائب المؤتمر ، لذلك يطلب من السادة المحاضرين

كلمة ، عىل أن يكون   200 بحدودالبحث  25لورقةملخص إرسال ب

)بالنسبة لألوراق التي  لغتين العربية + اإلنجليزيةالالملخص ب

"قالب" جاهز لتعبئته ، ويمكنكم تحميل ستقدم باللغة العربية 

  من الرابط بنص الملخص
 

 . 2022سبتمبر / أيلول  12 :الملخصاتموعد الستالم  آخر

 بما ال يتجاوز  نجليزيةبالعربية واإل سيرتهم الذاتيةمن السادة المحاضرين موافاة سكرتاريا المؤتمر بملخص عن  يطلب

 .ونشرها يف الكتيب العمل بعد ملخص ورقة صفحة واحدة ، إلدراجها 
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. ترسل ( aucbm@scs-net.orgو  aicce25@aucbm.email) بواسطة البريد اإللكترونيالبحث أن ترسل أوراق  يفضل

ا  PowerPointأو  Word) الورقة عىل شكل ملف بصيغتين : األوىل بصيغة البرنامج الذي تم تنفيذ الورقة فيه  والثانية( مثال

 رة من البرنامج األصلي وليس عن طريق سكانر( .مصد) PDF بصيغة

 . 2022تشرين األول  أكتوبر / 17 ورقة البحثموعد الستالم  آخر

  من "أوراق العمل" و"دليل العارضين" وسيتم توزيعها داخل حقائب  نسخة إلكترونيةالمؤتمر بإعداد  سكرتارياستقوم

 . المؤتمر

 

 اإلسمنت صناعة مجال يف العاملة واألجنبية العربية الخبرة وبيوت والمعاهد والجامعات والمؤسسات الشركات 

 . الغيار وقطع اإلنتاج ومستلزمات

. أو ما يعادله باليورواألمريكي  بالدوالر رسوم المشاركة :

 

 الشركات األعضاء يف االتحاد: 

 لكل مشارك  أمريكي دوالر 500

 األعضاء يف االتحاد:الشركات العربية غير 

 مشارك  لكلأمريكي  دوالر 1,000

 الشركات األردنية

ا  150 ا  دينارا  مشاركلكل  أردنيا

 الشركات العالمية:

 الواحد للمشارك أمريكي دوالر 1,300

 إضافي مشاركلكل  أمريكي دوالر 1,000

 

 يمكن للمشاركين في المؤتمر المشاركة في وزيارة المعرض المرافق . مالحظة هامة :

األمريكي أو ما يعادله باليورو . بالدوالر : المعرضرسوم 

ا . واحدمشاركة شخص  جناحوتتضمن رسوم حجز كل  المربع للمترأمريكي  دوالر 500  مجانا

ا  150ومن الجهات العربية والعالمية  للمشاركدوالر أمريكي  400تبلغ رسوم المشاركة لكل شخص إضافي  ا أردنيا دينارا

 المملكة األردنية الهاشمية . للمشارك اإلضافي من 

 مالحظة هامة : يمكن للمشاركين في المعرض المشاركة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل .
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 حقيبة داخل) المؤتمر وثائق جميع عىل والحصول ، والمعرض المؤتمر يف المشاركة  : المشاركة رسوم تتضمن 

 شرف عىل عشاء وحفل ، والثالث والثاني األول اليوم يف غداء ثالث وجبات القهوة ، واستراحات ، (المؤتمر

 والمعرض . المؤتمر أيام خالل ترتيبها يتم قد أخرى اجتماعية نشاطات وأي  ، المشاركين

 يتحمل المشاركون نفقات اإلقامة . 

  ، ا  نسخة عن إشعار تحويل الرسوميرجى إرسال لكي يتم تثبيت المشاركة يف حال  أو إبرازها عند التسجيلمسبقا

 .المشاركة يف وقت متأخر 

  رسوم المشاركة .  العموالت المصرفية عند تحويلالجهات المشاركة  تتحمل 

  ستوزع  لعارضينادليل من ( إلكترونية)عىل وحدة ذاكرة نسخة إلكترونية بإعداد سكرتاريا المؤتمر والمعرض ستقوم

نشاط  عن – ملونة –نبذة بة تزويد األمانة العامة عارض، ولهذا الهدف يرجى من الشركة الداخل حقائب المؤتمر 

 ( :والصور المرغوبعدد الصفحات ب)أو الجزء الرئيسي من الكاتالوج الخاص بالشركة ، الشركة 

  ( وبدقة عالية تضمن وضوح النصوص والصورFLATTENED) مدمج( PDF)عىل ملف ترسل النبذة 

 ميغا بايت 100يجب أال يتجاوز حجم الملف 

 )2022 تشرين األول بر/أكتو 10  آخر موعد الستالم النبذة )باإلنجليزية و/أو اإلنجليزية والعربية . 

كتيب معلومات المعرض )  ( الذي يحوي كافة المعلومات الالزمةManual Exhibitorيرجى االطالع عىل 

(الشحن تعليمات تحميل)

" . لمزيد من المعلومات يمكنكم لنقل الدوليالنسر للتخليص واأوكلت سكرتاريا المعرض مسألة تخليص المواد لشركة "

 االتصال بالشركة عىل العنوان التالي : 

Mr. Rimon Atallah 

EAGLE TRANSPORT SERVICES CO 

Gardens Street 

Behind Total Gas Station 

Eagle's Building No. 24 

Tel:  +  962 6 5503030  

Fax: +  962 6 5545045 

E-mail: rimon@eagle.com.jo 

Website: www.eagle.com.jo 

  aucbm@scs-net.org و/أو  aicce25@aucbm.emailيرجى إرسال نسخة من جميع المراسالت إلى 

 عند إلغاء المشاركة يف المؤتمر أو المعرض :

 ةالمشاركالجهة  تحملتوتلتزم سكرتاريا المؤتمر بإعادة المبلغ المستلم يف حسابها ،  15/09/2022 قبل تاريخ 

  العموالت المصرفية إلعادة التحويل .

 ةالمشاركالجهة  تحملتومن المبلغ المستلم يف حساب األمانة العامة ،  %50يتم خصم  15/09/2022تاريخ  بعد 

 العموالت المصرفية إلعادة التحويل . 

 24/10/2022بعد تاريخ المبلغ عند إلغاء المشاركة يف المؤتمر أو المعرض  بكاملاألمانة العامة لالتحاد  تحتفظ . 

http://aucbm.net/Uploaded%20Files/25th_conference/Exhibition/Manual/25th_EXHIBITOR%20MANUAL.pdf
http://aucbm.net/Uploaded%20Files/25th_conference/Exhibition/Shipping/Freight_Manual.pdf
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 عّمان   كمبنسكي  فندق .1

 Kempi، وتشمل إفطار بوفيه يف مطعم  الواحدةللغرفة يف الليلة  األردني بالدينار األسعار

 (%8ضريبة مبيعات ) ( +%5تضاف إىل األسعار أعاله رسوم خدمة )

   

 مزدوجة إقامة مفردة إقامة نوع الغرفة

 90 80 سوبيريور غرفة
 95 87 غرفة تنفيذية
 220 200 جناح تنفيذي

 320 300 جناح بانورامي
 

 

انكمبنسكي ي استفسارات أخرى تتعلق بفندق  ألو،  رابط الحجز أدناهنرجو استخدام للحجز ،   :  نسةباآلاالتصال يمكنكم  عمّ

 ة الحجز مدير / كعوشأفنان  

  afnan.kawash@kempinski.comبريد إلكتروني: 

     Reservations.amman@kempinski.comنسخة إىل: 

 5200200 6 962+ : هاتف

 

 بطاالر  عىل الضغط يرجى رابط الحجز:

  

  aicce25@aucbm.email من جميع المراسالت إىل نسخةيرجى إرسال 

 تون عّمان هيل فندق .2

 ، وتشمل وجبة اإلفطار الواحدةللغرفة يف الليلة  بالدينار األردني األسعار

 (%8( + ضريبة مبيعات )%5تضاف إىل األسعار أعاله رسوم خدمة )

 

 مزدوجة إقامة مفردة إقامة نوع الغرفة

 80 70 ستاندردغرفة 
 

ان ي استفسارات أخرى تتعلق بفندق هيلتونوأل،  أدناهرابط الحجز نرجو استخدام للحجز ،   يمكنكم االتصال بالسيد :  عمّ

 المبيعات  / مدير مزة أبو طالبح

 +962 6- 5004500هاتف : 

 9667872-79 962+ هاتف نقال : 

    Hamzeh.abutaleb@hilton-amman.com :بريد إلكتروني

 بطاالر  عىل الضغط يرجى  :الحجز رابط 

  aicce25@aucbm.email ت إىلمن جميع المراسال نسخةيرجى إرسال 
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