
وزير البنية التحتية الرواندي سيستقبل منتجي اإلسمنت العالميين في معرض أفريقيا سي أم تي الثامن 

 لتجارة اإلسمنت 

 

من آذار/مارس في كيغالي برواندا، القمة الثامنة لتجارة اإلسمنت العالمية في  16-15يومي في إذ سيعقد 

 ألفريقيا رغم التباطؤ العالميركز على الفرص في قطاع اإلسمنت التنافسي تأفريقيا 

 

هذا المؤتمر، الذي ترعاه وتدعمه وزارة  --/ بي آر نيوزواير /  2016شباط/فبراير،  15كيغالي، رواندا، 

البنية التحتية في رواندا، سيتم افتتاحه من قبل وزير البنية التحتية جيمس موسوني. وفي خطاب رئيسي أمام 

 –في بي بي سي، نهج الشركة في أفريقيا  ةالمدير اإلداري للعمليات الدولي المؤتمر، سيتشاطر نيومبو ليكوال،

وبعده سيتحدث بوسيسيوي ليغوندي، الرئيس  الممكنون الرئيسيون والخطط الرئيسية واستراتيجية التوسع.

خطط الشركة للتطوير والتوسع في رواندا وبوروندي التنفيذي لشركة سيميروا لإلسمنت إذ سيوضح 

ة الكونغو الديمقراطية المجاورتين. وسيتحدث لوك هيلترمان، مدير شركة السنيغال دانغوتي وجمهوري

عن مستقبل صناعة اإلسمنت في غرب ووسط أفريقيا. وسيتحدث فالي خميسانيس، المدير في  للصناعات

الحالية" مؤسسة التمويل الدولية عن "تمويل مشاريع اإلسمنت في أفريقيا جنوب الصحراء في أوضاع السوق 

Sahara Africa-Cement Projects in Sub . 

 

مدير المبيعات جي إي بي آر.  اهمكبار الموردين للمعدات والخدمات لصناعة االسمنت رؤيتشارك سوف و

مايكل أولسن، سيوضح طحن" في حين تكنولوجيا الالكفاءة في تطور "حول سيتحدث شوبو  فايفر كارستنفي 

 أف أل سميدثشرق وجنوب أفريقيا، ، / المدير العام، االسمنتفي أف أل سميدث، كينيا المدير اإلداري،

 أفريقيا –مبيعات الإيغور زلوبين، مدير وسيتشاطر . ""استراتيجية زيادة الكفاءة واإلنتاجية في إنتاج األسمنت

 مصغرة." إسمنت نع طحن صعملية ممن  الوسطى من لوشي، عرضه عن "الفوائد

 

 :المتحدثون الرئيسيون اآلخرون هم

   ،توقعات سوق األسمنت العالمية -آي أيه لإلسمنت عمران أكرم، الرئيس التنفيذي 

 وحيد نمو صناعة اإلسمنت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ت --المدير اإلداري ، هيرشي  بيت

 ةخاصالسوق والفرص ال

  ،أس أيه آر ألاالستشارية  بوباب، المدير اإلداريتوني هادلي - African Cement ، اإلسمنت

 أفريقيا جنوب الصحراءنعكاسات على منطقة االفي المستقبل وهي التوقعات ما األفريقي، 

 عة مجمواألمانة العامة ل، لطاقةرفيع ل، مسؤول كينوثيا وبيتر ،، مدير البنية التحتيةوامبوغو  فيليب

 البينية اإلقليمية التجارة مشاريع البنية التحتية لدعم التصنيع و -شرق أفريقيا 

  استخدام الموارد، مؤسسة  لطاقة وكفاءةالخدمات االستشارية لاإلقليمي،  المدير، شيبارددانيال

 أفريقيافي وقود لقطاع اإلسمنت للالبديلة خيارات ال - التمويل الدولية

 أنماط ستخدام المواد اإلسمنتية، مقدمة ال – ، أس سي بي إنترناشيونال ماتيريالزخ، مديرفاسيم شي

 التطبيقات والتوريد / الطلب في أفريقيا

ي، والرعاة المشاركون فايفر كراع شركاتغيبر  ا، ويرعاهاإلدارة مركز تكنولوجياالتي ينظمها القمة، هذه 

بي دبليو أف إنفايتروتك، فايف أف سي بي، تي تي  من في القمة هوالعارضلويشي، بي بي سي، سيميروا. و

 .يبو الدولية الميكانيكية والهندسة الكهربائيةوال بيومرجموعة م، أل، فرنسا، إنترسيم للهندسة

 

 6346 65+لمزيد من المعلومات، أو يرجى االتصال باآلنسة غريس أوه على    websiteاطلع على الموقع 

 grace@cmtsp.com.sg، أو 9147
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