News Release
CAIRO, EGYPT: 30 January 2017

Qalaa Holdings Announces Two New Scholarships to Fund
Study Abroad Opportunities for Egyptian Students
Qalaa subsidiaries TAQA Arabia and the Egyptian Refining Company (ERC) launch two new
scholarships for students to study abroad at the most prestigious global universities; one of the
scholarships focuses specifically on studies in the field of renewable energy and the second
scholarship gives priority to students from the district of Mostorod
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange) is proud to announce that it is now accepting
applications for its scholarship programs including two new scholarships that will provide Egyptian
students with once in a lifetime opportunities to study cutting-edge disciplines abroad at some of the
world’s most presitigous universities.
The first of these new scholarships, which is being funded by Qalaa’s energy subsidiary TAQA
Arabia, specifically focuses on the study of renewable energy, a strategically important field for
Egypt as it seeks to expand its energy capacity, and for TAQA Arabia as the company seeks to invest
in alternative energy opportunities.
A second, general scholarship is also being offered by Qalaa subsidiary, the Egyptian Refining
Company (ERC). While all qualified candidates will be considered for the ERC scholarship, special
priority will be given to students from Mostorod, the district that houses ERC’s under-construction
US$ 3.7 billion second-stage petroleum refinery and the largest private sector led mega project in
Egypt.
Qalaa is also accepting applications for the 11th round of the annual Qalaa Holdings Scholarship
Foundation’s (QHSF) post-graduate scholarships and the 2nd round of the May and Ahmed Heikal
New York University (NYU) Scholarship.
All scholarship applications will be processed through QHSF and will be subject to the same
selection criteria as the QHSF scholarships which are awarded to approximately 15 students each
year to pursue graduate studies at top universities in the Europe and North America on the condition
that they return and work in Egypt after the completion of their studies. Originally established with
an endowment in 2007, QHSF has grown to become Egypt’s largest private sector funded
scholarship program. Thus far, the Foundation has helped equip 151 of Egypt’s most talented and
promising students with the experience and skills they need to become Egypt’s next generation of
leaders.
In order to be considered for elligability, scholarship candidates must be Egyptian citizens residing in
Egypt, and no older than 35 years of age. They must also have an official acceptance letter from the
university in which they inted to study prior to applying. All applications must be received before 15
April 2017.
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—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 forwardlooking 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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بيان إخباري
القاهرة في  30يناير 2017

القلعة تعلن عن منحتين جديدتين لشباب مصر في أكبر جامعات العالم
المنح الجديدة مقدمة من شرررر طي ةاعة يربية مالمةررررية ل طلرير الطابلطان ل ق لة في ع اع ال اعة سرررليلا لديال ةال الل ال من شررربال
مةررررر في ا طاررررال الدرماة الل مية الرفيلة من أيرق الجاملاة مالمؤسررررارررراة الل مية لم اللالال؛ مالمنحطين الجديدتين إلداهما
ل دراسه في مجا ال اعة المطجدده ماألملميه في الثانيه ألهالي ماط رد مالخةمص مالم ريه
أي نت اليمم شر ة الق لة ( مد البمرصة المةرية  )CCAP.CAمهي شر ة رائدة في اسطثماراة ال اعة مالبنية األساسية في مةر
أفريقيا ،ين فطح بال القبم في برنامج المنح الدراسرريه الطي تقدم ا سررنميا من خا "مؤسررا رة الق لة ل منح الدراسررية" ي ى أن يشررم
ذلك منحطين مديدتين ل ال المةرررريين الرانبين في ا طارررال الدرماة الل مية الرفيلة في شرررطى الطخةرررةررراة الحديثة من أيرق
الجاملاة مالمؤسااة الل مية لم اللالال.
مأمضررررحت شررررر ة الق لة أن المنحطين الجديدتين إلداهما مقدمة من شررررر ة ةاعة يربية الطابلة ل ق لة في ع اع ال اعة ،مسررررم يطال
تخةيص ت ك المنحة لدراساة ال اعة المطجددة بايطباره مجا ذم أهمية اسطراتيجية لمايرة الطنمية في مةر مخاصة في ظ سلي ا
لطنمية لجال إنطاج ال اعة ي ى ماررررررطمه الجم مر ية ،م ذلك بالنارررررربة لشررررررر ة ةاعة يربية الطي تط و إلى دراسررررررة متمظي فرص
االسطثمار المايدة في مجاالة ال اعة البدي ة خا المرل ة القادمة.
فيما تقدم "الشررر ة المةرررية ل طلرير" منحة ثانية ل دراسررة في أي من المجاالة الطي تممل ا مؤسررارة الق لة ل منح الدراسررية ،ي لما بأن
أملمية القبم ل ذه المنحة سررررطلمن ألهالي مناةق مارررر رد مالخةررررمص مالم رية بايطبارها المناةق المحي ة بمشرررررمع الشررررر ة
المةرررررية ل طلرير الطي تقمم لاليلا بءنشرررراع أ بر ملم لطلرير المنطجاة البطرملية بطل اة اسررررطثمارية عدرها  3.7م يار دمالر أمريلي
مهم أ بر مشرمع ع اع خاص بمةر في المعت الحالي.
ميأتي ذلك بالطزامن مو فطح بال القبم مالطي فطحت بال القبم في الدمرة الاررررنمية الحادية يشررررر من برنامج المنح الدراسررررية الذي
ترياه مؤسرراررة الق لة ل رانبين في ا طاررال درماة المامياررطير مالد طمراه في شررطى الطخةررةرراة الل مية ،م ذلك فطح بال القبم
بمنحة "مى مالمد هيل " ل دراسررة فى ماملة نيميمرا الطي تقدم ل لام الثاني ي ى الطمالي ،مذلك تحت إشرررا مؤسرراررة الق لة ل منح
الدراسية.
نشرررأة مؤسرررارررة الق لة ل منح الدراسرررية يام  2007بايطبارها با مرة مبادراة شرررر ة الق لة في مجا الماررراملية االمطمايية ،لي
تحرص الشررر ة ي ى رياية برنامج المنح الدراسررية الطي تمفرها المؤسرراررة لشرربال مةررر المطميز من الرانبين في اسررطلما المارريرة
األ اديمية بالحةم ي ى درماة الماماطير مالد طمراه من أيرق الجاملاة مالملاهد الدملية .ميحة ي ى منحة المؤساة ما بين
 15م 20دارس سنميلا من أبناع مةر مذمي المماهب مالط لاة ال مملة ،بشرة الطل د باللمدة ل لم بمةر بلد اسطلما الدراسة
ل ماررررراهمة في ن ورررررة المةن بشرررررطى المجاالة متحقيق إنجا اة م ممسرررررة تلمد بالمنالة المباشررررررة ي ى المةن مالمماةنين .متقمم
المؤسرررارررة ي ى رياية مالد من أ بر برامج المنح الدراسرررية المديممة من الق اع الخاص في مةرررر ،لي عامت بطمفير  151منحة
دراسية لطى اآلن سليلا لطحقيق ال ارة المةنية المأمملة بشطى المجاالة مالطخةةاة الل مية.
متط خص الشرمة اللامة ل حةم ي ى المنح بأن يلمن ةالب المنحة مةره الجناية ،مقيما ل فى مةر ،مال يطجام يمرة الخاماة
م الثاثين ياما ل يند مميد إناق عبم ال باة في مميد أعةررررررراه  15أبري  .2017مالبد ان يلمن المطقدم عد تال عبمله فلا فى
الجاملة الطى يلطزم االلطحاق ب ا ،مأن يرفق مو ة ب المنحة خ اباة القبم بالجاملة ،مأن يطمطو بمماصااة شخةية مادة ممناطحة،
ملديه سج دراسى مطميز.
—ن اية البيان—
شركة القلعة ( مد البمرصة المةرية  )CCAP.CAهي شر ة رائدة في اسطثماراة ال اعة مالبنية األساسية بمةر مأفريقيا ،لي تر ز ي ى
ع اياة اسررررررطراتيجية تطوررررررمن ال ا عة ،ماألسررررررمنت ،ماألنذية ،مالنق مالديال ال ممياررررررطي ،مالطلدين .المزيد من المل مماة ي ى الممعو
اإلليلطرمنيqalaaholdings.com :
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البيانات التطلعية (إبراء الذمة)
البياناة الماردة في هذه المثيقة ،مالطي ال تلد لقائق تاريخية ،تال بنائ ا ي ى الطمعلاة الحالية ،مالطقديراة مآراع مملطقداة شرررررررر ة الق لة .معد ين مي هذا البيان ي ى مخاةر
ملرمفة منير ملرمفة ،منير مؤ دة ميمام أخره ،مال ينبغي االيطماد ي يه بشل مارة .ميجب اإلشارة إلى أن بلض المل مماة الماردة في هذه المثيقة تشل "األهدا " أم
"البياناة المارررطقب ية" ميملن تحديدها من خا اسرررطخدام مةررر حاة ت لية مث "ربما"" ،سرررم "" ،ي طمس"" ،ينبغي"" ،يطمعو"" ،يشررررع"" ،يقدر"" ،ينمي"" ،يماصررر " أم
"يلطقد" أم ما هم مناي من ا أم نيرها من المةررر حاة المشررراب ة .م ذلك األلداث الال ية أم النطائج أم األداع الال ي لشرررر ة الق لة عد تخط ممهريا ين ت ك الطي تللاررر ا مث
هذه األهدا أم البياناة الماطقب ية .ميحطمي أداع شر ة الق لة ي ى بلض المخاةر مالشلما.

لالستعالم والتواصل
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاكس+20 22 791-4448 :
محمول+20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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