
 
 
 
 

 

 

News Release Cairo, Egypt: 4 May 2014 

 

ASEC Engineering Expands into Sub-Saharan Africa with 

New O&M Contract in Mozambique 
 

Operations and Maintenance contract with Cimento Nacionale Ltda, a major cement producer 

in Mozambique, is the first step in ASEC Engineering’s plans for geographical expansion into 

Sub-Saharan Africa 

 

ASEC Engineering and Management, a subsidiary of Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian 

Exchange), the leading investment company in Africa and the Middle East, has just signed an 

operations and maintenance (O&M) contract with Mozambican cement producer, Cimento 

Nacionale Ltda. 

 

“This contract with Cimento Nacionale Ltda is the first step in ASEC Engineering’s plans to 

expand its footprint outside the MENA region into Sub-Saharan Africa,” said Khaled El Sebaie, 

CEO of ASEC Engineering.  “Our ability move into new territories is the result of the well-

established reputation that ASEC Holding has earned as a regional cement, engineering and 

construction group.” 

 

ASEC Engineering, the engineering and construction services arm of ASEC Holding, is a 

leading provider of O&M services for cement plants in Egypt and the MENA region. The 

company will utilize its know-how and expertise to boost production volumes, reduce costs, and 

improve quality at Cimento Nationale Ltda, located near Maputo, the capital of Mozambique.  

 

The one-year contract, renewable for an additional five years, will see ASEC Engineering 

introduce and implement new systems for all aspects of the production and business process 

including quality assurance, maintenance, warehousing and human resources. The scope of the 

contract will also cover training for local staff in Mozambique to be carried out through 

programs at ASEC Academy, ASEC Holding’s technical training arm.  

 

ASEC Engineering currently operates and maintains 10 cement production lines in Egypt, which 

represents approximately 25% of the country’s combined cement production capacity. The 

company also holds various O&M contracts in the region. The Mozambique contract marks its 

first entry into Sub-Saharan Africa.  

 

 
 

—Ends— 

 

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 

http://ccap.ca/


 
 
 
 

 

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

information, please visit citadelcapital.com. 

 
For more information, please contact: 

Ms. Ghada Hammouda 

CMO & Head of Corporate Communications 

Citadel Capital (S.A.E.) 

ghammouda@citadelcapital.com 

Tel: +20 2 2791-4439 • Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 
 

 
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 the Citadel Capital. 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 Citadel Capital is subject to risks 

and uncertainties. 
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4104 مايو 4القاهرة في  بيان إخباري  

 

 

لتشغيل لاتفاقية ع يتوقتتوسع في أسواق جنوب الصحراء األفريقية بأسيك للهندسة 

 األسمنت في موزمبيق إحدى شركاتولإلدارة مع 

 
واحدة خدمات التشغيل واإلدارة مع لاتفاقية تعلن إبرام ، أسيك للهندسة في جنوب الصحراء األفريقيةنحو التوسع خطوة أولى في 

  Cimento Nacionale Ltda في موزمبيق األسمنتمن أكبر شركات 

 

 

ألسمنت اقامت بإبرام اتفاقية التشغيل واإلدارة مع شركة أن الشركة قال خالد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للهندسة 

Cimento Nacionale Ltda .في موزمبيق  

 –( CCAP.CAإحدى شركات القلعة )كود التداول في البورصة المصرية للهندسة واإلدارة وهي وأكد السباعي أن أسيك 

تتطلع إلى التوسع خارج أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا  –الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط 

 Cimento Nacionale LTDAفي إشارة إلى االتفاقية الجديدة مع شركة ودخول أسواق جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، 

يعكس المكانة الراسخة التي تحتلها مجموعة أسيك القابضة اختراق أسواق جديدة نجاح الشركة في وأوضح أن في موزمبيق. 

 في مجاالت متنوعة تشمل األسمنت والهندسة واإلنشاءات.

في تقديم خدمات الصيانة تخصص الهندسية واإلنشائية التابع لمجموعة أسيك القابضة وتتعد شركة أسيك للهندسة الذراع 

والتشغيل لكبرى مصانع األسمنت في مصر وأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن المخطط أن تعمل شركة أسيك 

وخفض التكاليف والجودة اإلنتاجية  اإلنتاج وتحسين الكفاءةبمقتضى االتفاقية من أجل زيادة للهندسة على توظيف خبراتها 

 بالقرب من العاصمة الموزمبيقية مابوتو.  الذي يقع Cimento Nationale Ltdaبمصنع 

أسيك للهندسة شركة بقيام االتفاقية وتقضي  .سنوات إضافية 5تبلغ مدة اتفاقية التشغيل واإلدارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة 

بأنظمة جديدة تغطي كافة النواحي اإلنتاجية والعمليات التجارية من  Cimento Nationale Ltdaبتزويد خطوط إنتاج شركة 

ضمان الجودة والصيانة والمخازن والموارد البشرية. كما تغطي االتفاقية توفير دورات تدريبية مكثفة لفريق العمل بشركة 

 فني التابع لشركة أسيك القابضة. أكاديمية أسيك وهي مركز التدريب المن برنامج األسمنت الموزمبيقية 

مصانع لألسمنت في مصر والتي  01تجدر اإلشارة إلى أن شركة أسيك للهندسة تقوم حاليًا بتقديم خدمات الصيانة والتشغيل إلى 

% من الطاقة اإلنتاجية لألسمنت في السوق المصري، فضالً عن إبرام عقود تقديم حلول الصيانة والتشغيل 45تمثل قرابة 

عديد من مصانع األسمنت الرائدة في أسواق المنطقة. علًما بأن العقد المبرم مع شركة األسمنت الموزمبيقية يعد باكورة العقود لل

 التي تؤمنها الشركة ضمن خطة التوسع في أسواق جنوب الصحراء األفريقية الكبرى.

 

 —نهاية البيان—

  

 

هي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق ( CCAP.CAشركة القلعة )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 
قطاعات إستراتيجية هي  5مع التركيز على   مليار دوالر أمريكي 5.5األوسط. وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها 

 ، واألسمنت. للحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع اإلليكتروني: قطاع الطاقة، والنقل، واألغذية، والتعدين
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 :للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال

 غادة حمودة / السيدة 

 ؤسسيةرئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية الم
 (Citadel Capital)شركة القلعة 

ghammouda@citadelcapital.com 

  14440-279 (202)+: هاتف

 14448-279 (202)+: فاكس

 0002-662-0106 (2)+: محمول

 
 

 

الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، البيانات الواردة في هذه البيانات المستقبلية )إبراء الذمة( 
والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال 

ردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الوا .ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط
ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، 

ث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحدا
القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر 

 والشكوك.
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