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ASEC Engineering Signs Plant Management Agreement in 

Ethiopia 

  
One-year contract is renewable for a five-year term, follows on heels of successful entry to 

Mozambique market 

 

 
ASEC Engineering and Management, the leading cement plant O&M service provider in Egypt and the 

MENA region, has signed a contract with Ethiopia’s National Cement Share Company to provide full 

technical assistance for the operation and maintenance of a cement plant with a production capacity of one 

million tons of clinker per annum. The plant is located in the city of Dire Dawa in Ethiopia, 450 km east of the 

capital Addis Ababa.  

National Cement Share Company is one of the largest producers of cement in Ethiopia. 

The objective of the contract is for ASEC Engineering to utilize its knowhow and expertise to assist National 

Cement Share Company to increase production volumes, reduce production costs, and improve product 

quality. ASEC Engineering will also introduce and implement systems for all aspects of production, quality, 

maintenance, warehousing and human resources, among other areas. ASEC Engineering’s scope of work will 

cover extensive training for Ethiopian staff through the prestigious ASEC Academy training programs and 

courses.  

The one-year contract is renewable for an additional five-year period.  

In addition to other regional contracts, ASEC Engineering operates and maintains 10 cement production lines 

across 7 Egyptian plants representing c. 25% of total cement production in the country 

“This contract with National Cement Share Company is a result of the continued efforts of ASEC Engineering 

and its ambitious plans to expand its business into Sub-Saharan Africa after its successful contract with 

Cimento Nacional Company in Mozambique,” said ASEC Engineering CEO Khaled El Sebaie.  

ASEC Engineering is a subsidiary of ASEC Holding, a business unit of Qalaa Holdings.  

—Ends— 

Previous Qalaa Holdings press releases on this subject and others may be viewed online from your 

computer, tablet or mobile device at qalaaholdings.com/newsroom 

 

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in infrastructure and 

industry. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in core industries 

including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit 

qalaaholdings.com. 
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Forward-Looking Statements 

Statements contained in this News Release that are not historical facts are based on current expectations, estimates, 

projections, opinions and beliefs of Qalaa Holdings. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties 

and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Certain information contained herein constitutes 

“targets” or “forward-looking statements,” which can be identified by the use of forward-looking terminology such as 

“may,” “will,” “seek,” “should,” “expect,” “anticipate,” “project,” “estimate,” “intend,” “continue” or “believe” or the 

negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Actual events or results or the actual 

performance of Citadel Capital may differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forward-

looking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties. 

 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

CMO & Head of Marketing Communications  

Qalaa Holdings 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

Tel: +20 2 2791-4439  

Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 

 

Twitter: @qalaaholdings 



 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

 بيان إخباري

 2015مارس  9القاهرة في 

1 

 

 يشركات األسمنت فكبرى لتشغيل واإلدارة مع عقد اأسيك للهندسة توقع 

 اثيوبيا

 الشركة في موزمبيق توسعات أعقاب نجاح في أتي وي إضافيةسنوات  5لمدة  للتجديدسنة واحدة قابلة تبلغ مدته  الجديد العقد

 

فتتي قعتتاس اتستتمنش القلعتتة وهتتي إحتتدك كتتركات مجموعتتة أستتيد القاب تتة التابعتتة لشتتركة  –واإلدارة  أعلنتتش كتتركة أستتيد لل ندستتة

 االثيوبيتتتةشتتركة المتتتا جديتتد  عتتت توقيتتتا عقتتد – مصتتانا اتستتتمنشالفنيتتتة وال ندستتية لدارة اإلوتتخصتتف فتتتي مجتتا   ،واإلنشتتاتات

National Cement Share Company  نتاجيتة مليتون اتت تبلتغ ااقتته اإل مصنا أستمنشل يةلتشغيلواالفنية اإلدارة خدمات لتوفير

 كم كرق العاصمة االثيوبية أديس أبابا. 450التي تبعد مدينة دير داوا ويقا في كلنكر سنويًا 

كتتركات  إنتتتا  وهتتي واحتتدة متتت أكبتتر  – National Cement Share Companyكتتركة وقالتتش أستتيد لل ندستتة أن عقتتدها متتا 

فت  اإلنتتا  وخي دف إلى تزويد الشركة االثيوبية بالخبرات التي تحظى ب تا أستيد لل ندستة ستعيًا لزيتادة حجتم  – إثيوبيافي اتسمنش 

 ، علًما بأن العقد تبلغ مدته عاما واحدا وهو قابل للتجديد خمس سنوات أخرك.جودةواالرتقات بمعايير الاإلنتاجية  التكاليف

، أن االتفاقية الجديدة تأتي ضمت خعط الشركة واإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة أسيد لل ندسة يخالد السباعوفي هذا السياق، أوضح 

النجتاح الكبيتر التذي حققتته الشتركة متت  للتوسا في أسواق جنوب الصحرات اتفريقية الكبترك، وللتد علتى خلفيتةالعموحة وتعلعات ا 

 موزمبيق.في  Cimento Nacional Companyخال  تعاقدها ما كركة 

صناعة اتسمنش مت نظم إدارة العمليات تكنولوجيا أيً ا بتزويد الشركة االثيوبية بأحدث ما وصلش إليه وستقوم كركة أسيد لل ندسة 

 التدريبيتةالتدورات  تتوفيروالموارد البشرية، ف تالً عتت وكذلد نظم إدارة المخازن  الصيانةأعما  الجودة واإلنتاجية ومعايير مراقبة 

 .للتدريب الفني أسيد أكاديميةمت خال  برامج ودورات اتسمنش للعمالة االثيوبية بمصنا 

مصتر بمصانا أسمنش لعشرة خعوا إنتا  في سبعة أن كركة أسيد لل ندسة تقوم حاليًا بتقديم خدمات الصيانة والتشغيل  جدير بالذكر

لعديد باقديم حلو  الصيانة والتشغيل تل عقود عدة السوق المصري، ف الً عت يمت العاقة اإلنتاجية لألسمنش فتقريبًا % 25مثل بما ي

 سواق المنعقة.أ يمت مصانا اتسمنش الرائدة ف

 –ن اية البيان  –

 

 

ذكية عبر زيارة هذا يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomالرابط: 

 

( هي كركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية اتساسية بمصر وأفريقيا، تركيًزا على CCAP.CA)المقيدة في البورصة المصرية تحش كود  شركة القلعة

 قعاعات استراتيجية تت مت العاقة واتسمنش واإلنشاتات واتغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعديت. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.qalaaholdings.com 

 
 

 البيانات المستقبلية )إبراء الذمة(

لقلعة. وقد ينعوي هذا البيان البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائ ا على التوقعات الحالية، والتقديرات وآرات ومعتقدات كركة ا

ويجب اإلكارة إلى أن بع  المعلومات الواردة في  .معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرك، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفراعلى مخاار 

"ينبغي"، هذه الوثيقة تشكل "اتهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكت تحديدها مت خال  استخدام مصعلحات تعلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، 

رها مت المصعلحات المشاب ة. وكذلد اتحداث الفعلية أو النتائج أو "يتوقا"، "يشرس"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي من ا أو غي

http://www.qalaaholdings.com/
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على بع  المخاار  اتدات الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عت تلد التي تعكس ا مثل هذه اتهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أدات كركة القلعة

 والشكوك.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال:

 

 يدة / غادة حمودة الس

 رئيس قعاس التسويق واالتصاالت

 (Qalaa Holdingsكركة القلعة )

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فاكس:

  0002-662 106 20+ محمو :

 

Twitter: @qalaaholdings 


