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The Egyptian Refining Company Announces Second Annual Round of 

“Mostakbaly” Teacher Scholarships to Upgrade Skills of Public School 

Teachers in Mostorod, El Khesous, Shobra El Kheima and El Matarreya 

As part of its integrated approach to education, Qalaa Holdings’ subsidiary, the Egyptian Refining 

Company (ERC) is awarding scholarships to 30 primary and kindergarten teachers to take part 

in the American University in Cairo’s “Teaching Early Learners”(CELE) program  

 

The Egyptian Refining Company (ERC), Qalaa Holdings’ c.US$ 4.3 billion greenfield refinery in 

the Greater Cairo Area of Mostorod, announced today the recipients of its second annual round of 

“Mostakbaly” Teacher Scholarships in a ceremony attended by Dr. Reda Hegazy, Head of the 

General Education Sector at the Ministry of Education, and Dr.Adham Ramadan, the Dean of the 

American University in Cairo’s (AUC) Graduate Studies Program. The highly successful 

scholarship program, which gives public school teachers from Mostorod, El Khesous, Shobra El 

Kheima and Matarreya the opportunity to receive high-level training in early-years education at 

the American University in Cairo, is now in its second year with a total of 60 beneficiaries thus 

far. The initiative began in 2017 as part of a broader program developed by ERC to address 

educational inequalities amongst students and improve the quality of education offered by public 

schools in its surrounding community.  

The Mostakbaly teachers’ initiative grants 30 local kindergarten and primary school teachers the 

opportunity to enroll in AUC’s “Teaching Early Learners” (CELE) program, a professional 

educator diploma at the American University in Cairo designed specifically for teaching young 

children in the classroom, at home and within the community. The intensive one-year program 

focuses on achieving a qualitative improvement of skills by exposing teachers to the latest 

techniques in “early-years education” and includes specific modules in areas such as child 

development & learning theory, assessment of young learners, and technology and media for 

young learners. Performance is evaluated after the conclusion of the program to ensure that 

teachers are applying what they have learned. 

“What is unique about our approach is that we aim to tackle the issue of education from all angles 

with a holistic view that includes providing graduate scholarships through our Foundation (QHSF) 

as well as undergraduate scholarships and training for students and teachers, refurbishing 

infrastructure at public schools in the community, and providing technical and vocational training 

through the various initiatives that our subsidiaries like ERC are undertaking,” said Ahmed Heikal, 

ERC Chairman and, Qalaa Chairman and Founder. “It is our hope that all of these comprehensive 

initiatives targeting Egyptian youth will eventually help to bridge the skills gap which is currently 

one of the biggest problems that we face as a nation,” he added.  
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Four months ago, in November 2017, the Mostakbaly Students Scholarship Program awarded 22 

students with 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) bringing the total number of student scholarship recipients up to 28. Both scholarship 

programs (Teachers and Students) were the outcome of a thorough needs assessment that was 

undertaken by ERC in cooperation with the local community and community development 

associations in Mostorod.  

Mostakbaly also offers outstanding scholars from the community 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. 

“Teachers are selected for the scholarships based on their community service record and their 

ability to share and transfer their knowledge and experience to others. We are already starting to 

see tangible results from this program because those who have completed their certifications are 

now training others in their schools with the aim being to achieve maximum impact from the 

scholarships that we are awarding,” said ERC Managing Director, Dr. Mohamed Saad. 

Mostakbaly is a part of ERC’s far-reaching sustainability initiatives. Since 2008 the company has 

been carrying out community needs assessments and stakeholder mapping in order to design 

strategic and culturally appropriate interventions through purpose-built community centers. ERC 

has been active on all fronts of the educational spectrum with programs in place for school 

refurbishments, teacher capacity building, women’s empowerment and support to youth 

entrepreneurs. Thus far they have upgraded facilities in a total of 3 schools and conducted partial 

maintenance on 37 additional schools and two local training centers benefiting a total of 36,000. 

Additional support for students has been given through the provision of school supplies, bags and 

uniforms for 3204 needy students. 

In addition to Mostakbaly, ERC is also running two additional programs that provide support for 

women and youth in their community; Tamkeen provides both financial and non-financial support 

to help female entrepreneurs while Mashrou3ey is a youth empowerment program designed to 

support new and existing small projects developed by youth. 

“We believe that that the only way to guarantee healthy sustainable growth and stability is to 

pursue responsible investments which has been the foundation of Qalaa’s investment theses. ERC 

is an excellent example of our approach, from the initial concept of a refinery that will produce 

import substitution products to the important community development initiatives that it has 
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undertaken such as Mostakbaly, Mashrou3ey and Tamkeen,” said Ghada Hammouda, Qalaa’s 

Chief Marketing Officer. “We have always led by example and we encourage all our subsidiaries 

to do the same. We are extremely proud of these initiatives that ERC has taken on to support 

education in all its facets.” 

 

 

 

—Ends— 

 

The Egyptian Refining Company is building a state-of-the-art US$ c.4.3 billion greenfield oil refinery in 

the Greater Cairo Area, which will produce over 4.7 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. 

 

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 core industries 

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

qalaaholdings.com. 
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الشررررالم الة ررررايم لعلنايا اءعا دفررررةثا ال مءم الاثليم عا الرثاررررعيا  ع   الثع  

 ةاحعم اللءعيم للط يا عهثرات الةءعةيا "عسرررررل  ع " السرررررن يم الةنح ال رافررررريم 

الخ رررررر ر  عسررررررطام   رررررر اا الخيةم  ةنثطق اال ل ائ  م  الة ارس الرن عيم 

  الةطايم
 

ية الشركة المصر، في مصر التعليمجودة تطوير بهدف تحسين والذي تتبناه شركة القلعة شامل التطوير المنهج في إطار 
بكر" "التعليم المفرصة المشاركة ببرنامج التعليم االبتدائي ة والحضانبمرحلة معلم  03تمنح لها في مجال الطاقة التابعة للتكرير 

(CELE ،)لجامعة األمريكية بالقاهرةالتابع ل  
 

والبنية األساسية بمصر  وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة –( CCAP.CAعلنت شركة القلعة )كود البورصة المصرية أ

أن الشرررررركة المصررررررية للتكرير التابعة لها في قطات الطاقة وتقوع ب نشررررراط معمل تكرير متطور في منطقة مسرررررطرد  – وأفريقيا

أسررماط الدفعة الثانية من الحاصررلين علن برنامج المنح الدراسررية  اليوع تقريبًا، أعلنت مليار دوالر 3.0ب جمالي تكلفة اسررتثمارية 

ي الجامعة األمريكية بالقاهرة للمعلمين بمرحلة التعليم االبتدائي في المدارس الحكومية منح تدريبية ف"مسررتقبلي" للمعلمين، وهي 

يمية من أجل تحسرررين قدراتهم التعلوالمطرية  شررربرا الصيمةو وهي مسرررطرد والصصرررو المناطق المحيطة بمشرررروت الشرررركة ب

 .لممع 03، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتن اآلن وتطوير مهاراتهم اإلبداعية

، في إطار برنامج المنح الدراسررررررية "مسررررررتقبلي" الذي تعت  برعايت  7302وترتتي هذه المبادرة، التي تم إطققها ألول مرة عاع 

تحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية وإتاحة فر  التعليم المتكافئة ألبناط المناطق الشرركة المصررية للتكرير ويهدف إلن 

 أقيمت االحتفالية بحضررور نصبة من الشررصصرريات العامة وممثلي مجتمع األعمال وبعئ الهيئاتوقد  المحيطة بمشررروت الشررركة.

د الدكتور أدهم رمضرررررران عمي، ورئيس قطات التعليم العاع بو ارة التربية والتعليمالحكومية، ومن بينهم الدكتور رضررررررا حجا ي 

 .الدراسات العليا بالجامعة األمريكية بالقاهرة

معلم بمرحلة الحضررانة والتعليم االبتدائي  03لمصرررية للتكرير من لقل هذه المبادرة التي تقاع سررنويا إلن منح وتهدف الشررركة ا

احترافية مقدمة من الجامعة األمريكية بالقاهرة مصرررررممة  (، وهي دبلوماCELEفرصرررررة المشررررراركة ببرنامج "التعليم المبكر" )

ا لتثقيفهم حول كيفية تعليم األطفال سرواط في الفصرول الدراسية أو المنا ل. ويرك  البرنامج لة نوعية في علن إحداث نق لصريصرً

ي ذلك عليم المبكر"، بما فمهارات المعلمين من لقل التدريب المكثف علن أحدث ما وصرلت إلي  أسراليب التعليم "في سنوات الت

تنميرة مهارات التعلم عند األطفال، وتطوير ممارسررررررات التقييم لدم المعلمين، إلن جانب رفع ماهقتهم المهنية والتطرا لكل ما 

 متابعة وتقييم أداط المعلمين بعد إتماع المنحة بنجاح والحصررولوسرروف تقوع الشررركة ب هو جديد في تكنولوجيا الوسررائا التعليمية.

ن جودة التعليم في تحسرريبما يسرراهم نقل الصبرات التدريبية وأسرراليب التعليم الجديدة التي اكتسرربوها لضررمان علن الدرجات العلمية 

 .بمدارسهم

وفي هذا السرياا أوضرح الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشرركة المصرية للتكرير وماسس ورئيس مجلس إدارة شركة 

ن منهج تطوير شامل من أجل المساهمة في حل مشكلة التعليم في مصر، ويشمل ذلك تقديم المنح الدراسية شركة تتبنالأن القلعة، 

، باإلضافة إلن تجديد (QHSFمن لقل ماسرسرة القلعة للمنح الدراسرية ) لطلبة الجامعات والصريجين وتدريب المعلمين والطلبة

طقا دورات التدريب الفني والمهني من جانب مصتلف الشررررركات المدارس الحكومية وتحديث بنيتها األسرررراسررررية، فضررررقً عن إ

 .مثل الشركة المصرية للتكرير التابعة
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هارات سررررررد الفجوة بين الموبالتالي تطوير المنظومة التعليمية في نتطلع إلن مسرررررراهمة تلك المبادرات الشرررررراملة أننا وتابع هيكل 

 .في مصرتحقيق التقدع والتنمية المنشودة باعتبارها أحد أكبر المشكقت التي تقف عقبة أماع المتاحة والمطلوبة 

مسرررتفيد من أجل اسرررتكمال دراسرررتهم بتبر   77جدير بالذكر أن برنامج المنح الدراسرررية "مسرررتقبلي" قاع بتقديم منح متمي ة ل رررررررر

وجامعة عين شررررررمس وجامعة  ويل وجامعة النيل والجامعة  الجرامعرات المرموقرة وهي األكراديميرة العربيرة للعلوع والتكنولوجيرا

. ويعد برنامج المنح الدراسررية "مسررتقبلي" للمعلمين والطق  طالب 72 األمريكية بالقاهرة، ليصررل إجمالي عدد المسررتفيدين إلن

 مسرررررطرد، بعد إجراطبمنطقة  ومنظمات المجتمع المدني ثمرة التعاون بين الشرررررركة المصررررررية للتكرير وأبناط المجتمع المحلي

 الدراسات الشاملة لتقييم ورصد احتياجات أبناط المنطقة.

سررررررتكمال ابهدف أبناط المجتمع المحلي من تقديم منح متمي ة للطلبة الصريجين ب"مسررررررتقبلي" المنح الدراسررررررية برنامج كمرا يقوع 

  استكمال بعثتهم وتقديم نموذ  يحتذم ب دراسرتهم بتبر  الجامعات لار  مصر، وذلك بشرط التعهد بالعودة للعمل في مصر بعد

للدراسررررررة بمجال  7302تقديم أول منحة ألحد الصريجين المتمي ين في يونيو ط مجتمعاتهم. وقد تم اإلعقن عن لأللرين من أبنرا

 00رور ماقتصرراديات الصررحة بجامعة شرريفيلد في المملكة المتحدة، وذلك لقل احتفالية ماسررسررة القلعة للمنح الدراسررية بمناسرربة 

 عاع علن نشتتها.

ن سرررابقة عل لتيار المشررراركين بالبرنامج بناطً محمد سرررعد العضرررو المنتد  للشرررركة المصررررية للتكرير، بتن  يتم اأكد ومن جهت  

، مشرريًرا إلن أن الشررركة قد بدأت في ة ونقل المعارف والصبرات لآللرينأعمالهم في مجال لدمة المجتمع وقدرتهم علن مشررارك

ئج ملموسررة من هذا البرنامج، حيث يقوع المسررتفيدين من برنامج المنح الدراسررية "مسررتقبلي" للمعلمين بتدريب المعلمين تحقيق نتا

 .العلمية همبنجاح والحصول علن درجات بعد إتماع المنحطة بمشروت الشركة يفي المدارس األلرم المح

المسررتدامة التي تتبناها الشررركة المصرررية للتكرير، حيث قامت  جدير بالذكر أن "مسررتقبلي" هي إحدم مبادرات التنمية المجتمعية

الشررررررركة بالتعاون مع أبناط المجتمع المحلي بتقييم المهارات المتاحة ورصررررررد اهتمامات واحتياجات المجتمع، وهو ما أثمر عن 

 . 7332إنشاط مراك  للتنمية المجتمعية عاع 

ديد من المبادرات والبرامج التي ترك  علن تطوير المنظومة التعليمية وتحر  الشرررركة المصررررية للتكرير علن المشررراركة بالع

. وقامت الشررركة والسرريدات وشرربا  رواد األعمال من كافة الجوانب، مثل تجديد المدارس وتنمية قدرات المعلمين ودعم الطق 

مراك  التدريب اثنين من مدرسررررررة ألرم، وتطوير  02مع إجراط أعمرال الصرررررريرانرة الج ئية في مردارس  0د حتن اآلن بتجردير

ألف طالب. وقامت الشركة أيًضا بتوفير جميع المستل مات المدرسية والحقائب وال ي المدرسي  00المحلية، مما أثمر عن إفادة 

 طالب.0733ل  

ج من من البرامج لدعم وتمكين المرأة والشرررربا  بمنطقة مسررررطرد، وهما برنايب طقا اثنالمصرررررية للتكرير كما قامت الشررررركة 

شركال الدعم، سرواط الدعم المادي أو العيني للسيدات، وبرنامج "مشروعي" الذي يقوع بدعم أ"تمكين" الذي يهدف إلن تقديم كافة 

 وتمكين الشبا  من لقل مساندة المشروعات الصغيرة القائمة والجديدة التي قاموا بتطويرها.

مبدأ االسررررتثمار أن الشررررركة ترك  منذ نشرررتتها علن  بشرررركة القلعة،غادة حمودة رئيس قطات التسرررويق أكدت ومن ناحية ألرم 

 .طةعلن المجتمعات والبيئة المحيالمستداع إقامة المشرروعات االستثمارية ذات المردود اإليجابي المسرئول في قطاعات تكميلية و

لمصري السوا ا اتاحتياجد تساهم في سحيث تلك االسرتراتيجية يجسرد نموذ  حي وأضرافت أن الشرركة المصررية للتكرير هي 

المجتمعات علن ق عائد إيجابي يحقتوفي نفس الوقت ألف فرصررة عمل جديدة،  01وللق أكثر من البدائل العملية لقسررتيراد من 

" لدعم مشررررررروعي"و، "مسررررررتقبلي"المصتلفرة مثل برنامج التنميرة المجتمعيرة  من لقل إطقا مبرادراتالمحيطرة برالمشررررررروت 

موذ  نتتمل القلعة في تقديم كما لدعم متحدي اإلعاقة.  "تكافل، و"" لدعم المرأة المعيلةتمكين"و ،للشرربا المشررروعات الصررغيرة 
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لمسررتدامة ابما يسراهم في دفع عجلة التنمية االقتصررادية  علن أن اتبات نفس المنهجالقطات الصا  ، مع تشرجيع شررركات يحتذم ب 

 .في مصر

 

 —نهاية البيان—

 

، بغرض تصرررنيع منتجات الوقود تقريبًا مليار دوالر أمريكي 3.0علن إنشررراط معمل تكرير متطور بتكلفة الشرررالم الة رررايم لعلنايا تعمل 

مليون طن سررررنويًا من المنتجات البترولية المكررة،  3.2عالية الجودة والقيمة لتغطية االسررررتهقم المحلي المتنامي، حيث يسررررعن إلن إنتا  

، وهو الوقود األنقن من نوع  في العالم. وسررتقوع Euro Vن وقود النفاثات والسرروالر المطابق للمواصررفات األوربية مليون طن م 0تشررمل 

 عاًما. 71الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراط باألسعار العالمية لمدة 

 

رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا، حيث ترك   ( هي شركةCCAP.CA)كود البورصة المصرية   رالم ال عءم

علن قطاعات اسرررتراتيجية تتضرررمن الطاقة، واألسرررمنت، واألغذية، والنقل والدعم اللوجيسرررتي، والتعدين. الم يد من المعلومات علن الموقع 

  holdings.comqalaa اإلليكتروني:
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