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Qalaa’s Cement Subsidiaries Finalize the Exit of Algerian 

Cement Plant Djelfa in US$ 60 million Transaction 

 
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and infrastructure, has 

announced that its subsidiaries ASEC Cement and ASEC Cement Djelfa Offshore (“The Sellers”) have 

completed the sale of 100% of ASEC Ciment Algérie “AACC” to an Algerian investor at a deal value equivalent 

to US$ 60 million.  

 

The Sellers are currently complying with government requirements to repatriate the proceeds from Algeria.  

Qalaa held an effective (indirect) 37% ownership stake in AACC , which has a license to build a 3 million ton 

per annum cement plant in the city of Djelfa, Algeria.  

 

The sale of AACC falls within Qalaa’s strategy of divesting non-essential assets and significantly reducing 

financial risk by deleveraging at the holding and platform company levels. In the past year the company has 

already made significant strides to streamline and reshape its investments with the conclusion of exits from El 

Aguizy, Tanmeyah, Misr Glass Manufacturing and the United Glass Company. 

 

According to Qalaa Chairman and Founder, Ahmed Heikal, Qalaa Holdings will continue to focus management 

bandwidth on investments with high growth potential such as the Egyptian Refining Company (ERC), which is 

now nearing completion, and TAQA Arabia, Egypt’s largest private sector energy distribution business.   

 

 

—Ends— 

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

Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries including Energy, 

Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit qalaaholdings.com. 

 

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 
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مليون  60سمنت بالجزائر مقابل لأل دجلفة إتمام عملية التخارج من مصنعالقلعة تعلن 

 دوالر

 

 األسرراسرريا والبنيا الطاقا اسررااةارام في رائدة شررر ا وهي –( CCAP.CA الةصررريا البورصررا  ود) لالسررارررارام الةاليا أعلنت شررر ا القل ا

سيك لألسةنت دجلفا أوف شور – وأفريقيا بةصر سيك لألسةنت وأ ، الااب اان لها في قطاع األسةنت واإلنراءام )البائ ون"( عن قيام شر اي أ

ةا ب قيةاها تقدر، في صررفقا جزائريمسررااةر ( لصررال  AACC)سررةنت لأل الجزائر سرريكأ شررر ابإتةام عةليا الاخارج من  امل حصرراهب برررر ا 

 مليون دوالر أمريكي. 60ي ادل 

الالزما ، والاي حصررلت علا الاراخي  بصررورة رير مباشرررة لألسررةنت أسرريك الجزائرشررر ا  نم %37 تبلغ حوالي شررر ا القل ا  انت ملكياو

ا ب ن أسرررةنت مليون تن  3.0إلنرررراء مصرررنت أسرررةنت تبلغ إجةالي تاقاة اإلنااجيا  الااب ا  االبائ الررررر ام سرررنويبا بةدينا دجلفا في الجزائر، علةب

 .حويل قيةا الصفقاال الجزائرياالحكوما حاليبا علا تلبيا ماطلبام   ةلت للقل ا

تحجيب الةخاتر االسرررااةاريا ومواصرررلا خف  و األسررراسررريا رير األصرررول من للاخارجوت تي الصرررفقا الةر ورة  رررةن مسررراعي شرررر ا القل ا 

ب دععلا مسرراوش شررر ا القل ا والرررر ام الااب ا. وقد مرم الرررر ا خالل ال ام الةا رري بةجةوعا من الاحوالم الجرريا من أجل  الةديونيام

الل خنجحت الرررر ا بالازامن مت الا جيل بخطا الاخارج من الةرررروعام األخرش  ،لرئيسرريا ومرررروعام القيةا الة ررافاوتنةيا االسررااةارام ا

من أسررهب شررر ا ال جيزي الدوليا للانةيا االقاصرراديا، وشررر ا تنةيا للاةويل ماناهي الصررمر، وشررر ا مصررر  اهاحصرر بيت  املفي  2016عام 

 لصناعا الزجاج والرر ا الةاحدة لصناعا ال بوام الزجاجيا.

سياق أ د الد اور سااةارام الرر  تنةيا علا هاتر يزأحةد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شر ا القل ا، أن اإلدارة ساواصل  وفي هرا ال  اا

، ويرةل ذلك مرروع الرر ا الةصريا للاكرير الري أوشكت الرر ا علا االسافادة من قدرتها الةازايدة علا النةوفي قطاعام محوريا من أجل 

 اساكةالة، ف الب عن شر ا تاقا عربيا الاي ت د أ ير شر ا تاب ا للقطاع الخاص في مرروعام توزيت الطاقا.

 —البياننهايا —

ية اليمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصااادرع عن كاارلة القلعة من خجه ةجازع الكمبيوتر والتابلت ولاله الاوات  ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارع هاا الرابط: 

 

الطاقا والبنيا األساسيا بةصر وأفريقيا، حيث تر ز علا  ( هي شر ا رائدة في اسااةارامCCAP.CA) ود البورصا الةصريا  كرلة القلعة

لدعب اللوجيسرررررراي، والا دين. الةزيد من الة لومام علا الةوقت  قل وا قا، واألسررررررةنت، واألرريا، والن طا قطاعام اسرررررراراتيجيا تا ررررررةن ال

  qalaaholdings.comاإلليكاروني: 

 

 البيانات التطلعية )إبراء الامة(

خاتر لقل ا. وقد ينطوي هرا البيان علا مالبيانام الواردة في هره الوثيقا، والاي ال ت د حقائق تاريخيا، تب بنائها علا الاوق ام الحاليا، والاقديرام وآراء وم اقدام شرررررررر ا ا

د علية بركل مفرت. ويجب اإلشارة إلا أن ب   الة لومام الواردة في هره الوثيقا تركل "األهداف" أو م روفا ورير م روفا، ورير مؤ دة وعوامل أخرش، وال ينبمي االعاةا

ل" أو ر"، "ينوي"، "يواصررر"البيانام الةسررراقبليا" ويةكن تحديدها من خالل اسررراخدام مصرررطلحام تطل يا مال "ربةا"، "سررروف"، "يلاةس"، "ينبمي"، "ياوقت"، "يرررررع"، "يقد

ها مال تلك الاي ت كسررر و منفي منها أو ريرها من الةصرررطلحام الةررررابها. و رلك األحدال الف ليا أو الناائأل أو األداء الف لي لررررر ا القل ا قد تخالع جوهريا عن"ي اقد" أو ما ه

  .هره األهداف أو البيانام الةساقبليا. ويحاوي أداء شر ا القل ا علا ب   الةخاتر والركوك
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