
تصدرعن : االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء    العدد 75 مارس / أذار 2019 Published by : Arab Union for Cement and Building Materials  No.75 March 2019

www.gebr-pfeiffer.com

يف كمبوديا, قدرات كب�ة
أكرب طاحونه لألسمنت يف جنوب رشق آسيا. طاحونه Gebr. Pfeiffer الرأسية ذات 

وحدات القدرة املتعددة. ض�ن إستمرارية التشغيل عند عزل إحدي أسطوانات الطحن, 

MultiDrive®املزودة بــــ MVR ذلك بفضل مضاعفة الوفر التعوييض النشط



Advertisers: March Edition # 75, 2019 
 

AICCE24 IFC www.aucbm.net  
ALIT, group of companies 
White Nights 2019 

25 www.white-nights.info 

Allan Smith Engineering Pvt. Ltd 19 www.smithengg.in  
Businesscem 55 www.Businesscem.ru  
Siman News – Iran Cement News Agency 7 AR www.simankhabar.ir 
CEMENT INTERNATIONAL  23 www.cementinternational.com 
CemWeek 7 www.Cemweek.com  
DISAB 9 www.disab.com 
DURAG Group 12 www.durag.com  
Evonik Fibres GmbH 21 www.P84.com  
GEBR. PFEIFFER SE OFC www.gebr-pfeiffer.com 
Global Cement 61 www.GlobalCement.com  
International Cement Review 63 wwww.CemNet.com  
JAMCEM Consulting 39 www.jamcem.com  
JOURNAL CEMENT LTD. 9 AR www.jcement.ru  
POLLRICH 53 www.pollrich.com 
Turkish Cement Manufacturers' 
Association 

47 www.tcma.org.tr 

UAE Cement Portal Website 49 www.uaecement.com 
VDZ 59 www.vdz-online.de/en/training 
VDZ 11 www.vdz-online.de/en 
World Cement 11 AR www.worldcement.com  
ZKG INTERNATIONAL 13 AR www.zkg.de 

 







أخبار عربية
أخبار عالمية

منتجات جديدة

 الموضوعات :

أسواق اإلسمنت في شرق أفريقيا: »أرض الفرص« من الناحية النظرية ولكنها تشكل تحدياً لديناميكيات السوق في الواقع  -
إعداد: Dom Pavlopoulos and Claudia Stefanoiu ، Cement Business Research – المملكة المتحدة  

تغيير تكنولوجيا مسار الطاقة في صناعة اإلسمنت  -
إعداد: م. أسامة علي أحمد – جمهورية مصر العربية   

-  إمكانية حدوث انخفاض جذري في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكلفة الوقود في إنتاج األسمنت 
إعداد: M.Ya. BIKBAU ، Moscow IMET International – روسيا  

®Airchoc التنظيف اآلمن مع  -
إعداد: Standard Industrie – فرنسا  

 
تحسين االسمنت وعمل الطاحونة نحو األمثل  -

إعداد: Mark Mutter & Lawrie Evans ، JAMCEM Consulting – المملكة المتحدة  
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سمنت ومواد البناء مجلة عالم اإل

2019جدول موضوعات المجلة لعام 

مناسباتالالموضوعاتالعدد

2019یونیو/حزیران 

  التعبئة والتغلیف والتسلیم *
  * معدات التحمیل والتفریغ من السفن

 * تكنولوجیا التغذیة
  * تخزین ومناولة المواد السائبة

  * تخزین الوقود
 * أنظمة النقل والرافعات الدلویة

  * الصحة والسالمة المھنیة
 شعالھالفحم وإ إعداد* 

  2019سبتمبر/أیلول * 

  أنواع جدیدة من اإلسمنت* 
  * اإلسمنت ذو النسبة المنخفضة من الكربون

  * اإلسمنت األبیض 
  * الخرسانة
  ) وبحیود األشعة السینیة XRFاألشعة السینیة (تألق * التحلیل ب

  )XRD( 
  یاء اإلسمنت یم* ك

  * مضافات اإلسمنت
  * انسداد الصوامع وتنظیفھا

  * النقاط التي تؤخذ بعین االعتبار عند تصمیم الصوامع 
  منظومات التحریك* 

  * تكنولوجیا الوزن
 * تقنیات وأنظمة االعتیان (أخذ العینات) 

المؤتمر والمعرض العربي الدولي 
 :والعشرون لصناعة اإلسمنت الرابع

   جمھوریة مصر العربیة/  القاھرة

نوفمبر / تشرین الثاني  
 2019 /  26 - 24

2019دیسمبر/كانون األول 

أنظمة التشحیم *
  * الصیانة في مصانع اإلسمنت

  وثوقیةمالمتمركزة حول الالصیانة  -      
 منظومات الصیانة المحوسبة -      

  * تقنیات اإلصالح واللحام
  إدارة قطع الغیار* 

  * الطواحین العمودیة
  * الكسارات 
  * المبردات

  * تكنولوجیا الحراقات 
وفحص الحراریات* الحراریات 

  إلى المشاركین في المؤتمر أیلول  /سبتمبر عدد سیتم توزیع

  التالي :ھو على النحو  2019آخر موعد الستالم المقاالت أو النصوص الصحفیة أو اإلعالنات ألعداد عام 
 / أیارمایو  28عدد یونیو / حزیران :  .1
 اّب/  أغسطس 30: (عدد خاص) عدد سبتمبر / أیلول  .2
  كانون أول/  دیسمبر 6عدد دیسمبر / كانون األول :  .3
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 اإلعالنات

 (بالدوالر األمریكي) 
  

أعداداإلعالن في أربعة اإلعالن في ثالثة أعداداإلعالن في عددیناإلعالن في عدد واحد   
 * * * A41,200غالف خارجي ملون (یمین أو یسار) 
 * * * A4 900غالف داخلي ملون (یمین أو یسار) 

 A4 700 900 1,200 1,300صفحة داخلیة ملونة 
 A4 400 500 600 700نصف صفحة داخلیة ملونة 

 A4 250  300 350 400ربع صفحة داخلیة ملونة 
 400 350 300 250 صفحة أسود وأبیض

 

  
  مع مسافة على األطراف األربعة A4أبعاد اإلعالن : 

  سم14سم وعرض  20 ارتفاعأبعاد اإلعالن على الغالف الخارجي : 
 300dpiالدقة : 

  PDFأو  EPSأو  PSDنوع الملف : 
  

  
  .NETWWW.AUCBMإعالن على موقع االتحاد 

  في الشھر الواحددوالراً أمریكیاً  150، بقیمة  بیكسل 75بیكسل وارتفاع  200عرض   
  300یرجى إرسال الصور مع اللینك المطلوب ربطھ بھا بدقة  dpi)dot per inch(  


