News Release
CAIRO, EGYPT: 9 November 2017

The Egyptian Refining Company (ERC) Announces 22 Reciepients of
its 2nd Annual “Mostakbaly” Scholarship Program
The Egyptian Refining Company (ERC) has granted 22 students full scholarships to study at the
Arab Academy for Science and Technology, Ain Shams University, Zewail University, Nile
University and the American University in Cairo (AUC)
Cairo - November 9, 2017. The Egyptian Refining Company (ERC), Qalaa Holdings’ US$ 3.7
billion greenfield refinery in the Greater Cairo Area of Mostorod, announced today the recipients of
its 2nd annual round of scholarships granted through the “Mostakbaly” Scholarship program, a
comprehensive initiative that aims to sponsor opportunities for educational enhancement amongst
students in its surrounding community of Khosos, Mostorod, Matareyah and East Shubra El Kheima
by granting them access to higher education at public, private and international universities in Egypt.
Expanding on the 2016 program in which 6 students were given scholarships to study at AUC and
the Arab Academy for Science and Technology, ERC is giving additional scholarships to 22 students
who will attend 5 different universities; The Arab Academy, Zewail University, Nile University, and
AUC as well distinguished faculties such as medicine and engineering at Ain Shams University.
"We believe that developing and modernizing our education system and providing access to quality
education whether it’s in Egypt or abroad is key if we want to progress to the next level as a nation,"
said Dr. Ahmed Heikal, ERC Chairman and Qalaa Chairman and Founder. "This is why we are
determined to do our part to give students opportunities to develop their talents and explore new
fields that they may not have otherwise had access to.”
He added that Qalaa Holdings aims to tackle the issue of education from all angles with a holistic
approach that includes providing graduate and undergraduate scholarships and training for students
and teachers, refurbishing infrastructure at public schools in the community, and providing technical
and vocational training through Qalaa’s subsidiaries.
Heikal also explained that Mostakbaly has been a highly successful initiative that was the outcome of
a thorough needs assessment that was undertaken in cooperation with the local community in
Mostorod. Educational opportunities and infrastructure were found to be severely lacking and thus
ERC decided to launch Mostakbaly.
In addition to student scholarships Mostakbaly provides scholarships for teachers from local public
schools to receive training in elementary education at the American University in Cairo (AUC) to
augment their professional teaching and creative skills. Last year 30 teachers were selected to
participate in AUC’s “Teaching Early Learners” (CELE) program, a professional educator diploma
designed specifically for teaching young children in the classroom, at home and within the
community. CELE includes six training modules over the course of one year at AUC’s Graduate
School of Education. Teachers who complete the program will be able to contribute positively to
their schools by introducing other teachers in their community to new teaching methods and
administrative skills. Teachers are selected for the program based on their community service record
and their ability to share and transfer their knowledge and experience to others.
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Mostakbaly also offers outstanding scholars the opportunity to pursue post-graduate studies at
Universities abroad provided they return to Egypt after the completion of their studies to serve as
role models for others in their community. Mostakbaly’s first post-graduate scholarship which was
awarded to a student who is studying Health Economics at the University of Sheffield in the UK was
announced in June 2017 as part of the Qalaa Holdings Scholarship Foundation’s (QHSF) 11th annual
awards ceremony.
Dr. Mohamed Saad, ERC Managing Director said, “I’m extremely proud of the results that
Mostakbaly has achieved thus far. Instrumental to that success was the successful partnership that we
have forged between the three counterparties of the golden triange represented by the private sector
(ERC), the public sector (Ministry of Education, Cairo Governorate) and local civil society
organizations.”
ERC has been active on all sides of the educational spectrum with programs in place for school
refurbishments, teacher capacity building and support to students. Thus far they have upgraded
facilities in a total of 4 schools and conducted partial maintenance on 37 additional schools and two
local training centers benefiting a total of 180,000 students and 3,000 teachers. A needs assessment
exercise was also conducted to identify training objectives for teachers resulting in the administering
of 28 training sessions for 647 teachers from local schools. Support for students has been given
through the provision of school supplies, bags and uniforms for 3,204 needy students, and the
successful completion of the “Naddarty” (Eye Glasses) program which conducted vision tests and
subsequently provided 3,633 students with eye glasses. 2,400 students also participated in 8
environmental awareness campaigns under the slogan "Think and Save", which aims to develop
student awareness of cleanliness and the responsible consumption of water and electricity.
The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF), the largest private sector scholarship program
in Egypt, has been working for more than 11 years to support talented Egyptian students who are
interested in pursuing graduate studies abroad at some of the world’s most prestigious universities
provided that they return to Egypt and work after the completion of their studies. QHSF has thus far
provided 163 scholarships.
As an important import substitution project delivering diesel and other high-value products to the
EGPC at the heart of the consumption market in Greater Cairo, ERC is viewed as strategically
important to Egypt’s energy security. ERC is now more than 95% complete and is expected to begin
first production in the second quarter of 2018 with a production capacity of 4.2 million tons per
annum.

----Ends---The Egyptian Refining Company is building a state-of-the-art US$ 3.7 billion greenfield oil
refinery in the Greater Cairo Area, which will produce over 4.2 million tons of refined products per
annum, including over 3 million tons of jet fuel and EURO V diesel, the cleanest fuel of its type in
the world. ERC’s production will be sold to the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC)
under a 25-year offtake agreement at international prices.
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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, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please
visit qalaaholdings.com.

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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بيان إخباري
القاهرة في  9نوفمبر 2017

الشررة الالريررةلاللير ةلةل أيملء رررفعلاللثأالالمف االاملال فلررياملمي للة فا لالر ل
اللرا االالس ولال"اسرقبيي"لودثأالالأفملالجفريل رضرمل22لاسرفال
الشركة المصرية للتكرير تمنح  22طالب وطالبة فرصة استكمال تعليمهم باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة عين شمس
وجامعة زويل وجامعة النيل والجامعة األمريكية بالقاهرة

أعلنت شررركة القلعة وكود البورصررة المصرررية  – )CCAP.CAوهي شررركة رائدة في اسررتاماراا القا ة والبنية األسرراسررية بمصررر
وأفريقيا – أن الشرررركة المصررررية للتكرير التابعة لها في قاق القا ة وتقوم بمنشرررار معمل تكرير متقور في منققة مارررقرد بمجمالي
تكلفة اسررتامارية  3.7مليار دوالر ،أعلنت اليوم أسررمار الدفعة الاانية من الصاصررلين علن برنامم المنح الدراسررية الاررنوية "ماررتقبلي"،
وهي مبادرة شررراملة تهدل إلن رعاية وتوفير فرل التعليم الجذابة وتصارررين جودة التعليم ألبنار المناطق المصيقة بمشرررروق الشرررركة
وهي الخصررول وماررقرد والمقرية وشررر شرربرا الخيمة ،عبر تزويدهم بفرصرة اسررتكمال تعليمهم في مجموعة من أبرز الجامعاا
الصكومية والخاصة والدولية في مصر.
و د حرصررررت الشررررركة المصرررررية للتكرير علن التوسررررم بعدد القلبة الماررررتفيدين والجامعاا التي ي قيها برنامم المنح الدراسررررية
"ماررررتقبلي" ،إع ينعكس عل في دفعة عام  2017التي تتضررررمن  22ماررررتفيد وخمس جامعاا مرمو ة وهي األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا وجامعة زويل وجامعة النيل والجامعة األمريكية بالقاهرة وأبرز الكلياا التابعة لجامعة عين شمس مال القب والهندسة،
وعل بعد أن اشتملت دفعة عام  2016علن  6ماتفيدين للدراسة باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة األمريكية بالقاهرة.
وفي هذا الاررريا أوارررح الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشرررركة المصررررية للتكرير وملسرررس ورئيس مجلس إدارة شرررركة
القلعة ،أننا نلمن بأهمية تقوير وتصديث المنظومة التعليمية وتزويد أبنار الوطن بفرل استكمال تعليمهم في مصر وخارجها باعتباره
رريرا إلن أن هذا اليمان يمال الدافم الرئياررري لصرل القلعة علن منح
أحد القر األسررراسرررية لتقدم المجتمم المصرررري بوجي عام ،مشر ا
القلبة الفرصة التي ياتصقونها لتقوير مواهبهم واستكشال مجاالا دراسية جديدة.
وتابم هيكل أن شررركة القلعة تتبنن منهم تقوير شررامل من أجل المارراهمة في حل مشرركلة التعليم في مصررر ،ويشررمل عل تقديم المنح
الدراسررية لقلبة الجامعاا والخريجين وتدريب المعلمين والقلبة ،بالاررافة إلن تجديد المدارح الصكومية وتصديث بنيتها األسرراسررية،
فضالا عن إطال دوراا التدريب الفني والمهني من جانب مختلف الشركاا التابعة.
وأاررال هيكل أن الشررركة المصرررية للتكرير أطلقت مبادرة "ماررتقبلي" باعتبارها ثمرة التعاون بين الشررركة وأبنار المجتمم المصلي
بمنققة ماررررقرد  ،حيث تم عمل دراسررررة شرررراملة لتقييم ورصررررد احتياجاا أبنار المنققة وأ هرا نتائجها مدر االفتقار لفرل التعليم
الجيدة واعف البنية األساسية للمباني المدرسية.
وبالارررررافة إلن المنح الدراسرررررية المقدمة للقلبة ،يقوم برنامم "مارررررتقبلي" بتقديم منح تدريبية في الجامعة األمريكية بالقاهرة ،وعل
للمعلمين بمرحلة التعليم االبتدائي في المدارح الصكومية من أجل تصاررررررين دراتهم التعليمية وتقوير مهاراتهم البداعية .وفي هذا
الطار شررهد العام الماارري منح  30معلم بمرحلة الصضررانة والتعليم االبتدائي فرصررة المشرراركة ببرنامم "التعليم المبكر" و،)CELE
رررريصرررررا لتاقيفهم حول كيفية تعليم األطفال
التابم للجامعة األمريكية بالقاهرة ،وهي دبلوما احترافية مقدمة من الجامعة ومصرررررممة خصر ا
سوار في الفصول الدراسية أو المنازل .ويتضمن البرنامم  6مراحل تدريبية يتم استكمالها علن مدار عام واحد ،وعل بكلية الدراساا
العليا بالجامعة األمر يكية بالقاهرة ،حيث يتمكن المعلمين ممن أكملوا البرنامم من المارررررراهمة بشرررررركل فعال في تصاررررررين جودة التعليم
بمدارسرررررهم عبر نقل الخبراا التدريبية وأسررررراليب التعليم الجديدة التي اكتاررررربوها لمجموعة أخري من المعلمين ،عل اما بأني يتم اختيار
المشاركين بالبرنامم بنا ارا علن سابقة أعمالهم في مجال خدمة المجتمم و درتهم علن مشاركة ونقل المعارل والخبراا لآلخرين.
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جدير بالذكر أن برنامم "ماررررررتقبلي" يقوم يتقديم منح متميزة للقلبة الخريجين من أجل اسررررررتكمال دراسررررررتهم بأبرز الجامعاا خار
مصر ،وعل ب شرط التعهد بالعودة للعمل في مصر بعد استكمال بعاتهم وتقديم نموع يصتذر بي لألخرين من أبنار مجتمعاتهم .و د تم
العالن عن تقديم أول منصة ألحد الخريجين المتميزين في يونيو  2017للدراسررررة بمجال ا تصررررادياا الصررررصة بجامعة شرررريفيلد في
المملكة المتصدة ،وعل خالل احتفالية ملساة القلعة للمنح الدراسية بمناسبة مرور  11عام علن نشأتها.
ومن جهتي أعرب مصمد سرررعد العضرررو المنتدب للشرررركة المصررررية للتكرير ،عن اعتزازه بنتائم برنامم المنح الدراسرررية "مارررتقبلي"،
مشررريرا إلن أن نجال البرنامم لم يكن ليتصقق لوال حرصرررنا علن إ امة الشرررراكاا المامرة وتعزيز سررربل التعاون بين أارررالق المالث
ا
الذهبي وهم ال ققاق الخال وتمالي الشررررررركة المصرررررررية للتكرير) ،والققاق العام وتمالي وزارة التعليم ومصافظة القاهرة) ،ومنظماا
المجتمم المدني المصلية.
تجدر الشرارة إلن أن الشرركة المصررية للتكرير تصرل علن المشراركة بالعديد من المبادراا والبرامم الهادفة إلن تقوير المنظومة
التعليمية من كافة الجوانب  ،ليشررررررمل عل تجديد المدارح وتنمية مهاراا و دراا المعلمين وتقديم الدعم الالزم للقلبة .و د امت
الشرررررركة حتن اجن بتجديد  4مدارح مم إجرار أعمال الصررررريانة الجزئية في  37مدرسرررررة أخرر ،وتقوير اثنين من مراكز التدريب
المصلية ،مما أثمر عن إفادة  180ألف طالب و 3آالل معلم .كما امت الشرررركة بدراسرررة وتصديد األهدال التدريبية للمعلمين ،حيث تم
تقديم  28دورة تدريبية لتقوير مهاراا التعليم عند  647معلم بالمدارح الصكومية .وبالارافة إلن عل امت الشرركة بتزويد 3204
طالب وطالبة باحتياجاتهم من جميم الماررررتلزماا المدرسررررية والصقائب والزي المدرسرررري ،إلن جانب إجرار اختباراا النظر وتوفير
النظاراا القبية لـررررررر  3633طالب وطالبة من خالل برنامم " نظارتي" .وعالوةا علن عل تم إطال  8حمالا للتوعية البيئية تصت
شرررعار "فكر ووفر" وشرررهدا مشررراركة وية من  2400طالب ،وهي حمالا تهدل إلن تنمية وعي القلبة بأهمية الصفا علن نظافة
البيئة ،وتنمية سلوك االستهالك المائول للمياه والكهربار.
ومن جانب آخر تلتزم ملسرررراررررة القلعة للمنح الدراسررررية منذ نشررررأتها بل  11عا اما – وهي أكبر برنامم للمنح الدراسررررية المدعومة من
الققاق الخال في مصر – بتزويد القلبة المصريين بالفرصة الكتااب درجاا الماجياتير والدكتوراه من أبرز الجامعاا والمعاهد
الدولية  ،بشرررررط تعهد الماررررتفيدين بالعودة للعمل في مصررررر والمارررراهمة في تصقيق رفعة الوطن بعد إتمام البعاة الدراسررررية ،عل اما بأن
الملساة امت بتقديم  163منصة دراسية حتن اجن.
ويعد مشرروق الشرركة المصررية للتكرير أحد ركائز منظومة أمن القا ة في مصرر ،حيث يهدل المشرروق إلن توفير بدائل االسرتيراد
وإنتا الارررروالر و يره من المنتجاا البترولية عالية الجودة والقيمة بقا ة إنتاجية تبلغ  4.2مليون طن سررررنوياا .و د بلغ معدل اكتمال
المشروق  %95علن أن يبدأ النتا الفعلي خالل الربم الااني من عام .2018

—نهاية البيان—
تعمل الشررة الالريررةلاللير ةلةلعلن إنشررار معمل تكرير متقور بتكلفة  3.7مليار دوالر أمريكي ،ب رض تصررنيم منتجاا الو ود عالية الجودة
والقيمة لت قية االستهالك المصلي المتنامي ،حيث ياعن إلن إنتا  4.2مليون طن سنوياا من المنتجاا البترولية المكررة ،تشمل  3مليون طن من
و ود النفاثاا والارررروالر المقابق للمواصررررفاا األوربية  ،Euro Vوهو الو ود األنقن من نوعي في العالم .وسررررتقوم الشررررركة ببيم إنتاجها للهيئة
المصرية العامة للبترول بموجب اتفا ية شرار باألسعار العالمية لمدة  25عا اما.
ل
شة الالقيأا وكود البورصة المصرية  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استاماراا القا ة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا ،حيث تركز علن
قاعاا اسررررررتراتيجية تتضررررررمن ال قا ة ،واألسررررررمنت ،واأل ذية ،والنقل والدعم اللوجياررررررتي ،والتعدين .المزيد من المعلوماا علن المو م
الليكترونيqalaaholdings.com :
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الباف فتلالرسرقبياال(إلةاعلالذاا)
البياناا الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها علن التو عاا الصالية ،والتقديراا وآرار ومعتقداا شركة القلعة .و د ينقوي هذا
البيان علن مخاطر معروفة و ير معروفة ،و ير ملكدة وعوامل أخرر ،وال ينب ي االعتماد عليي بشكل مفرط .ويجب الشارة إلن أن بعض المعلوماا
الواردة في هذه الوثيقة تشكل األهدال" أو "البياناا الماتقبلية" ويمكن تصديدها من خالل استخدام مصقلصاا تقلعية مال "ربما"" ،سول"،
"يلتمس"" ،ينب ي"" ،يتو م"" ،يشرق"" ،يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو يرها من المصقلصاا المشابهة .وكذل
األحداث الفعلية أو النتائم أو األدار الفعلي لشركة القلعة د تختلف جوهرياا عن تل التي تعكاها مال هذه االهدال أو البياناا الماتقبلية .ويصتوي أدار
شركة القلعة علن بعض المخاطر والشكوك.

لال رأالملوالروالل
الايدة  /ادة حمودة
رئيس قاق التاويق واالتصاالا
شركة القلعة و)Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاكس+20 22 791-4448 :
مصمول+20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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