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   انتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرةفندق 

 جمهورية مصر العربية
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  ضرر والمعالمؤتم سكرتاريا

 

  مانة العامةاأل – البناء ومواد لإلسمنت العربي االتحاد

 الروسان محمود أحمد المهندس:  العام ميناأل

 سها منير كنعانأ. المنسق التنفيذي : 

 9015 ب.ص

   السورية العربية الجمهورية/  دمشق

 +963 11 6118598 / 6115412  : هاتف

 +963 11  6121731:  فاكس

 aicce24@aucbm.email    :إلكتروني بريد

 .netwww.aucbm: موقع االتحاد اإللكتروني 

http://www.aucbm.org/
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 المؤتمر موضوعات

  

  المواد الخام البديلة والتكنولوجيا ذات الصلة 

  أنواع الوقود البديل والتكنولوجيا ذات الصلة 

 والمواد اإلسمنتية التكميلية سمنتطحن الكلنكر واإل تكنولوجيا 

  حرقال اتعملي 

  الترشيح وإزالة الغبار 

   لغبار الممرات الجانبيةحلول 

  مواد البناء ةصناع فيتجة امحاجر وغيرها من أنواع النفايات النستخراج من الحلول لنفايات اال 

  سمنت األبيضاإل 

   الخرسانة والمواد ذات الصلةتقديم للتطبيقات في صناعة 

 الطوب صناعة في للتطبيقات تقديم 

 

 

  المؤتمر أوراق  

  بحث حول أحد الموضوعات المذكورة أعاله ، تقدم باللغة العربية أو اإلنجليزيةيمكن تقديم أوراق . 

 أسرع وقت ممكنؤتمر في المسكرتاريا تقديم ورقة عمل ، يطلب إعالم  تكم فيفي حال رغب . 

  سيتم إعداد نسخة مطبوعة من الملخصات وتوزيعها داخل حقائب المؤتمر ، لذلك يطلب من السادة

لغتين العربية الكلمة ، على أن يكون الملخص ب 200بحدود لورقة البحث ملخص المحاضرين إرسال 

فيما يلي صورة تبين القياسات المطلوبة  )بالنسبة لألوراق التي ستقدم باللغة العربية( . + اإلنجليزية

   من الرابط "قالب" جاهز لتعبئته بنص الملخص، ويمكنكم تحميل لصفحة الملخص 

 

 

 

http://www.aucbm.net/Uploaded Files/24th_conference/Papers/abstract-template.dotx
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  2019سبتمبر / أيلول  20 :موعد الستالم الملخصاتآخر . 

 موافاة سكرتاريا المؤتمر بملخص عن سيرتهم الذاتية بالعربية  يطلب من السادة المحاضرين

 .العمل ورقة بعد ملخص ا إلدراجهبما ال يتجاوز صفحة واحدة ،  نجليزيةواإل

 

 بواسطة البريد اإللكتروني البحث أن ترسل أوراق  يفضل(aicce24@aucbm.email ترسل . )

أو  Wordالورقة فيه ) الورقة على شكل ملف بصيغتين : األولى بصيغة البرنامج الذي تم تنفيذ

PowerPoint  والثانية بصيغة ( مثالاPDF (. )مصدرة من البرنامج األصلي وليس عن طريق سكانر 

 ( 20سيتم تخصيص عشرين ) . 2019تشرين األول  أكتوبر / 22 آخر موعد الستالم ورقة البحث

 .  دقيقة في برنامج المؤتمر لكل ورقة أو عرض

 

  من "أوراق العمل" و"دليل ( )وحدة ذاكرة فالشية إلكترونيةستقوم سكرتاريا المؤتمر بإعداد نسخة

 .العارضين" وسيتم توزيعها داخل حقائب المؤتمر 

 

 ن :المشاركو

 صناعة مجال في العاملة واألجنبية العربية الخبرة وبيوت والمعاهد والجامعات والمؤسسات الشركات 

 . الغيار وقطع اإلنتاج ومستلزمات اإلسمنت
 

 رسوم المشاركة :

 يعادله باليوروأو ما األمريكي بالدوالر 

 

 فقط المؤتمرالمشاركة في  رسوم

  :الشركات األعضاء في االتحاد

 دوالر أمريكي لكل مشارك  500 -

 

 :الشركات العربية غير األعضاء في االتحاد

 دوالر أمريكي لكل مشارك  1,000 -

 

 المصرية:الشركات 

 لكل مشارك جنيه مصري 5,000 -

 

 :الشركات العالمية

 دوالر أمريكي للمشارك الواحد 1,300 -

 دوالر أمريكي لكل مشارك إضافي 1,000 -
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 شاركة في وزيارة المعرض المرافق مالحظة هامة : يمكن للمشاركين في المؤتمر الم

 رضحجز جناح في المعرسوم 

 أو ما يعادله باليورواألمريكي بالدوالر 

 500 وتتضمن رسوم حجز كل جناح مشاركة شخص واحد مجانا   للمتر المربعأمريكي  دوالر . 

  دوالر أمريكي للمشارك من الجهات العربية والعالمية  400تبلغ رسوم المشاركة لكل شخص إضافي

 .  جمهورية مصر العربيةللمشارك اإلضافي من  جنيه مصري 5,000و

 كة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل في المعرض المشارتشمل المشاركة مالحظة هامة : 

 
 

 حقيبة داخل) المؤتمر وثائق جميع على والحصول ، والمعرض المؤتمر في المشاركة: رسومال تتضمن 

 نشاطات وأي  ، المشاركين شرف على عشاء وحفل ، غداء وجبات 3 ، القهوة واستراحات ، (المؤتمر

 . والمعرض المؤتمر أيام خالل ترتيبها يتم قد أخرى اجتماعية

 يتحمل المشاركون نفقات اإلقامة . 

  ، أو إبرازها عند مساابقا  يرجى إرسااال نسااخة عن إشااعار تحويل الرسااوم لكي يتم تثبيت المشاااركة

 .في حال المشاركة في وقت متأخر  التسجيل

  الجهات المشاركة العموالت المصرفية عند تحويل رسوم المشاركة .  تتحمل 

 

 المعرض

 االطالع على كتيب معلومات المعرض يرجى (Exhibitor Manual ) الذي يحوي كل المعلومات

 والمتوفر على موقع المعرض . الالزمة
 

  دليل من ( على وحدة ذاكرة فالشاااية)نساااخة إلكترونية بإعداد ساااكرتاريا المؤتمر والمعرض ساااتقوم

ة تزويد األمانة عارضولهذا الهدف يرجى من الشركة ال ،ستوزع داخل حقائب المؤتمر  لعارضينا

عدد ب)أو الجزء الرئيسي من الكاتالوج الخاص بالشركة ، نشاط الشركة  عن – ملونة –نبذة بالعامة 

 ( :والصور المرغوبالصفحات 

o  ترسااااااال النبذة( على ملفPDF )مدمج (FLATTENED)  وبدقة عالية تضااااااامن وضاااااااوح

  النصوص والصور

o  ميغا بايت 100يتجاوز حجم الملف أال يجب 

 2019 تشرين األول بر/أكتو 13  (آخر موعد الستالم النبذة )باإلنجليزية و/أو اإلنجليزية والعربية . 
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 شحن مواد المعرض :

 تخليص المواد لشركة شؤونأوكلت سكرتاريا المعرض 
SAMEHCO Int’l Forwarding & Exhibition Services  

 لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بالشركة على العنوان التالي : 
 

 السيد جرجس لطفي
SAMEHCO Int’l Forwarding & Exhibition Services 

 القاهرة / جمهورية مصر العربية  
 1733 213 122 20+ / 9263 999 112 20+ هاتف :

 loutfi.guirguis@samehco.comبريد إلكتروني : 
 www.samehco.comموقع إنترنت :  

  

  aicce24@aucbm.email إلى من جميع المراسالت نسخةيرجى إرسال 

 

 :اإللغاء

 أو المعرض :المشاركة في المؤتمر عند إلغاء 

  التحادا في حساب المستلمتلتزم سكرتاريا المؤتمر بإعادة المبلغ  27/08/2019قبل تاريخ  ،

 العموالت المصرفية إلعادة التحويل .  ةالمشاركالجهة تحمل تو

  الجهة تحمل ت، واالتحاد % من المبلغ المستلم في حساب 50يتم خصم  27/08/2019تاريخ بعد

 العموالت المصرفية إلعادة التحويل .  ةالمشارك

 24/10/2019بعد تاريخ حتفظ االتحاد بكامل المبلغ عند إلغاء المشاركة في المؤتمر أو المعرض ي . 
 

 

  

mailto:loutfi.guirguis@samehco.com
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 الفنادق:

 تحذير هام:

إلجراء الحجز تحاول االتصال بالمشاركين محاولة منها  European Travelهناك شركة تدعى 

احتيال، لذا يرجى من جميع المشاركين القيام باالتصال عملية الفندقي لهم، إن هذا األمر هو 

المعطى من قبل الفندق وعدم إعطاء تفاصيل البطاقة  في األسفل اللينكبالفندق مباشرة عبر 

 االئتمانية ألي شخص عبر الهاتف. 

 --------------------- 

رسوم خدمة ، و اإلفطارشمل وجبة ، وتللغرفة في الليلة الواحدة دوالر األمريكي بالاألسعار 

 ، وإنترنت سرعة عادية  %28.80وضريبة 

 

   :نجوم( 5) انتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة فندق .1

 

 مزدوجة إقامة مفردة إقامة نوع الغرفة

 220 190 ستاندردغرفة 

 250 280 (clubغرفة تنفيذية )

 300 جناح 

 

 AICCE24 New ICيتم الحجز مباشرة مع الفندق عن طريق الرابط: 
 

 االتصال بالسيد : يرجى  الفندقبي استفسارات تتعلق أل

 IHG Cairo Citystars |InterContinental Cairoالمجموعات منسق  / إسالم يسري
Citystars 

  rs@ihg.comagroups.citystبريد إلكتروني: 

  24800100 (02) 20+هاتف : 

 

 

https://www.intercontinental.com/redirect?path=hd&brandCode=IC&localeCode=en&regionCode=925&hotelCode=CROHC&_PMID=99801505&GPC=SRR&cn=no&viewfullsite=true
mailto:groups.citystras@ihg.com
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 نجوم( 4ستارز القاهرة ) سيتي إن هوليداي فندق .2

 

 مزدوجة إقامة مفردة إقامة نوع الغرفة

 160 130 ستاندردغرفة 

 190 160  سوبيريورغرفة 

 190 160 ديلوكسغرفة 

 

 

 New HI 24AICCE يتم الحجز مباشرة مع الفندق عن طريق الرابط:
 
 ،السياحية  الجوالت ، التأشيرات ، من وإلى المطار النقل ،الفنادق  بشأن الحجز في) استفسارات يأل

 :السيدبـ االتصال يرجى( مؤتمرال وبعد قبل اإلقامة

 جوزيف عادل

  Joseph_adel@starofegypt.comبريد إلكتروني : 

 6970559 122 20+  هاتف نقال : 

 

( عند التواصل مع AICCE24لإلسمنت )يرجى اإلشارة إلى المؤتمر والمعرض الرابع والعشرين 

 aicce24@aucbm.email من جميع المراسالت إلى نسخةإرسال و السادة المذكورين أعاله ،

 

 التأشيرات إلى جمهورية مصر العربية:

والتواصل مع السيد جوزيف أو االتحاد  https://www.visa2egypt.gov.egيرجى زيارة الموقع 

 العربي لإلسمنت ومواد البناء للمساعدة اإلضافية . 

https://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=HI&localeCode=en&regionCode=925&hotelCode=CROEG&_PMID=99801505&GPC=AIC&cn=no&viewfullsite=true
mailto:Joseph_adel@starofegypt.com
https://www.visa2egypt.gov.eg/

