
 
 

 

 

 

 

   

News Release Cairo, Egypt: 4 September 2013 

 

ASEC Cement Enters Iraqi Market With a Consortium of 

Local Partners  
 

A consortium in partnership with Qemmet El-Iraq will overhaul and manage 

the 2 MTPA Muthanna Cement Plant in Muthanna Governorate on 14-year 

contract 
 

 

A consortium of ASEC Cement, a portfolio company of ASEC Holding, and Iraq’s Qemmet 

El-Iraq has won a contract to rehabilitate and manage for 14 years the Muthanna Cement 

Plant in Muthanna Governorate, Iraq. 

 

Representatives of the consortium — including Abulla Hussein of Qemmet El-Iraq as well as 

ASEC Cement Chairman and CEO Giorgio Bodo — attended a signing ceremony in 

Baghdad with Southern Cement Co., the state holding company that controls Muthanna 

Cement, on 28 August 2013.  

 

The value of the contract was not disclosed.  

 

“We are delighted to be entering this new market with a high-profile project that is 

economically vital to Iraq,” said Bodo. “Iraq has embarked on a robust plan to rebuild and 

modernize its infrastructure and has launched major housing, industrial, and community 

projects. The rehabilitation of Muthanna is an important part of Iraq’s investment in bridging 

the supply gap, particularly in the south.” 

 

Muthanna Cement is one of seven plants controlled by Southern Cement Company. Built in 

the 1980s, the plant has a total design capacity of 1.92 MTPA clinker and 2 MTPA of 

cement. As a result of economic sanctions on Iraq in the 1990s, the company’s current 

production is c. 20% of its design capacity. 

 

The consortium won the Muthanna contract following an international tender; work will 

begin in Q2 2014, with a view to reaching the full 2 MTPA production capacity by August 

2016.  

 

The Muthanna plant is located in southern Iraq, between Najaf and Basra.  

 

Qemmet El-Iraq, ASEC Cement’s consortium partner, is headquartered in Erbil, Northern 

Iraq (Kurdistan). Established in 1989, it has a primary focus on manufacturing packaged food 

products with a national focus, among other activities. Qemmet El-Iraq’s shareholders have 

been active in the country’s construction and contracting industry since the late 1970s. 



 

 

 

 

 

 

“ASEC Cement’s entry into the into the regionally important Iraqi market is part of Citadel 

Capital’s strategy of judiciously pursuing complimentary growth opportunities within our 

five core industries, including energy, agrifoods, transportation, mining and cement,” said 

Citadel Capital Chairman and Founder Ahmed Heikal.  

 

ASEC Holding is Citadel Capital’s platform company in the cement and construction sector.  

 

The news of the Muthana consortium comes after subsidiary ASEC Minya started production 

of cement at its 2.0 MPTA plant in Minya. The US$ 360 million greenfield plant has 

implemented the most advanced technology in cement and clinker manufacturing and is in 

strict adherence with international environmental standards. ASEC Minya’s high-quality 

Portland Grey cement capitalizes on the abundance of limestone in the Minya governorate to 

serve the deficit market of Upper Egypt. 

 

ASEC Minya is located 200 kilometers south of Cairo and 50 kilometers north of the city of 

Minya,  

 

ASEC Cement presently controls c. 6.5 MTPA of total cement production in Egypt, Sudan 

and Algeria.  

 

 

—Ends— 

 

ASEC Cement is a Portfolio Company of ASEC Holding, Citadel Capital’s platform 

investment for cement, engineering and construction in the Middle East and Africa. Created 

by Citadel Capital and a group of leading co-investors, ASEC Cement is emerging as a 

leading regional cement producer that plans to control approximately 10 million tons of 

cement per annum by 2016 in attractive, key markets in the MENA region, including Egypt, 

Sudan and Algeria. 

 

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is the leading investment 

company in Africa and Middle East. Citadel Capital controls investments of US$ 9.5 billion 

and focuses on 5 core industries: Energy, Transportation, Agrifoods, Mining and Cement. 

For more information, please visit www.citadelcapital.com. 
 
 

 

http://ccap.ca/
http://www.citadelcapital.com/


 
 

 

 

 

 

 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

Head of Corporate Communications and CMO 

Citadel Capital (S.A.E.) 

 

ghammouda@citadelcapital.com 

 

Tel: +20 2 2791-4440 • Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

3102سبتمبر  4اهرة في الق بيان إخباري   

 

 

محلية الشركات إحدى المع  تحالف استراتيجي العراقي عبر السوقأسيك لألسمنت تدخل 

    رائدةال

 

المثنى أسمنت مصنع  وتشغيلعاًما لتطوير  04يفوز بعقد لمدة  ‹‹قمة العراق››و ‹‹أسيك لألسمنت››ستراتيجي بين إتحالف 
 محافظة المثنى العراقية  مليون طن سنويًا في 3 إنتاجية بطاقة

 

عاًما  04ستراتيجي مدته إأعلنت اليوم شركة أسيك لألسمنت )إحدى شركات مجموعة أسيك القابضة( عن الفوز بعقد 

 .وتشغيل مصنع أسمنت المثنى الذي يقع في محافظة المثنى العراقيةوتحديث لتطبيق برنامج إعادة هيكلة 

كل من السيد  سمنت الجنوبية )الشركة الحكومية القابضة المتحكمة بمصنع المثنى(توقيع العقد مع الشركة العامة للحضر 

عبدهللا حسين ممثًًل عن شركة قمة العراق والسيد جورجيو بودو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسيك 

 .3102أغسطس  32في يوم بالعاصمة العراقية بغداد ، وذلك لألسمنت

الذي من خًلل هذا المشروع الصناعي الواعد السوق العراقي دخول ب جورجيو بودو عن سروره بوفي هذا السياق أعر

متكاملة لتطوير  حكومية خطة يأتي ضمن. وأوضح بودو أن المشروع بالدولةعناصر المنظومة االقتصادية أهم أحد يمثل 

، امة حزمة من المشروعات المجتمعية الكبيرةوصناعية عمًلقة، فضًلً عن إق البنية التحتية وتشييد مشروعات سكنيةشبكة 

تغطية الطلب جزًءا هاًما من االستثمارات العراقية التي تسعى إلى تمثل  ىع المثننإعادة تأهيل مصاتفاقية إلى أن مشيًرا 

 .ي للدولةالجنوبعلى األسمنت وخاصة باإلقليم 

بعة التي تتحكم بها الشركة العامة للسمنت الجنوبية، تجدر اإلشارة إلى أن مصنع المثنى لألسمنت يعد أحد المصانع الس

مليون طن  3مليون طن سنويًا من الكلنكر و 0.1تبلغ إنتاجية بطاقة القرن الماضي ات يثمانينخًلل المصنع حيث تأسس 

المفروضة  % من طاقته اإلجمالية نظًرا للعقوبات االقتصادية الدولية31سنويًا من األسمنت. ويعمل المصنع حاليًا بمعدل 

 ات.يتسعينفترة المنذ على العراق 

، 3104الربع الثاني من عام تنفيذ العقد الذي تم إبرامه بموجب مناقصة دولية اعتباًرا من التحالف ومن المخطط أن يبدأ 

، 3106شهر أغسطس مليون طن سنويًا بحلول  3على أن تتضمن خطط التنفيذ زيادة الطاقة اإلنتاجية الفعلية للمصنع إلى 

 ق بين محافظتي النجف والبصرة. اعلًما بأن مصنع أسمنت المثني يقع في اإلقليم الجنوبي للعر

وتهدف  .إقليم كردستان شمال العراقفي محافظة أربيل بالرئيسي  هايقع مقرو 0121تأسست شركة قمة العراق في عام 

شركة قمة ، علًما بأن مساهمي تجات الغذائية المعبأةمزاولة مجموعة من األنشطة اإلنتاجية، أبرزها تصنيع المنالشركة إلى 

أواخر منذ مجال اإلنشاءات نظًرا لنشاطهم في في قطاع البناء والمقاوالت بالسوق العراقي  ةملحوظيتمتعون بخبرة العراق 

 ات. يالسبعين

لألسمنت بالسوق العراقي إلى أن توسعات أسيك ، أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعةأشار ومن جانبه 

، وهي قطاعات محورية قطاعاتاالستثمارية الجذابة في خمس فرص التوظيف لمن استراتيجية القلعة  ارئيسيً  اشكل جزءً ت

 الطاقة والنقل واألغذية والتعدين واألسمنت.

 واإلنشاء.وتعد شركة أسيك القابضة إحدى الشركات االستثمارية التابعة لشركة القلعة في قطاع األسمنت 

قيام شركة أسيك لألسمنت بافتتاح مصنعها الجديد الذي أقامته شركة أسيك المنيا بطاقة إنتاجية ويأتي توقيع العقد الجديد بعد 

بمحافظات الصعيد من مليون طن سنويًا من األسمنت الرمادي عالي الجودة، سعيًا لتغطية الطلب على األسمنت  3تبلغ 

 . استخدام الحجر الجيري الذي تتميز به محاجر محافظة المنيا خًلل



 
 

 

 

 

 

بتطبيق أحدث ما وصلت إليه  –مليون دوالر أمريكي  261الذي تبلغ تكلفته االستثمارية  –ويقوم المشروع الجديد 

كم جنوب القاهرة،  351تكنولوجيا صناعة األسمنت فضًلً عن االلتزام بأهم المعايير البيئية الدولية، ويقع المصنع على بعد 

 كم شمال مدينة المنيا. 51و

مليون طن سنويًا في الوقت الحالي من  6.5تبلغ بطاقة إنتاجية تمتلك شركة أسيك لألسمنت مجموعة من مصانع األسمنت 

 إجمالي إنتاج األسمنت في أسواق مصر والسودان والجزائر.  

 

 —نهاية البيان—

 

إحدى االستثمارات اإلقليمية التابعة لشركة القلعة في  –موعة أسيك القابضة هي إحدى شركات مج شركة أسيك لألسمنت

مجاالت اإلسمنت والهندسة واإلنشاء بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا. وقد قامت شركة القلعة بإنشاء أسيك لألسمنت 

لى المستوى اإلقليمي باالشتراك مع مجموعة من أبرز مستثمري المنطقة، وتشهد شركة أسيك لألسمنت نموا مطردا ع

حيث تنتشر مصانعها في  3106مليون طن أسمنت سنويا بحلول عام  01وتخطط للتوسع بقدرتها اإلنتاجية إلى نحو 

 مجموعة من أبرز أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر والسودان والجزائر.

 

 

هي الشركة االستثمارية الرائدة بأفريقيا والشرق  (CCAP.CA شركة القلعة )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود
قطاعات إستراتيجية  5 مع التركيز على مليار دوالر أمريكي 1.5األوسط. وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها 

يد من المعلومات على الموقع هي الطاقة، والنقل، واألغذية، والتعدين، واألسمنت. المز
 www.citadelcapital.com  اإلليكتروني:

 

 للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال:

 السيدة / غادة حمودة 

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية المؤسسية

 (Citadel Capitalشركة القلعة )

ghammouda@citadelcapital.com 

 (+313) 371-04423هاتف: 

 (+313) 371-04442فاكس: 

 0002-662 16 20+محمول: 
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