News Release

Cairo, Egypt: 20 August 2015

Qalaa Holdings Celebrates the Academic Achievements of
Egypt’s Top High School Graduates
Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal, Co-Founder and Managing Director
Hisham El-Khazindar and CMO & Head of Corporate Communications, Ghada Hammouda meet
with Egypt’s top high school graduates in an event held in cooperation with Al Gomhoureya
Newspaper

In a show of support and encouragement for Egypt’s youth and their academic achievements, Qalaa
Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in infrastructure and industry,
held an event in cooperation with Al Gomhoureya Newspaper to honor Egypt’s top Thanaweyya
Amma graduates. The Thanaweyya Amma is Egypt’s general secondary education certificate given
at all public and private schools that teach the national Ministry of Education curriculum in Egypt.
“These young leaders-in-the-making have reinforced our belief in the bright future of Egypt at this
critical juncture in our nation’s history,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal.
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He urged the students to actively search for and seize any opportunity that they may have available
to them, and stressed on the importance of patience and perseverance in order to achieve their goals.
“Equally important is learning foreign languages, mastering computer skills, pursuing graduate
studies and learning to take some calculated risks along the way. There will be obstacles of course
but we must learn to accept and overcome challenges,” he added.
“I’m very proud of these outstanding young graduates and I wish them continued success with any
field of study they choose to pursue. They are the cornerstone of building better communities and a
better future for Egypt,” said Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director, Hisham ElKhazindar. He shared with the group of students from his own experiences and learned lessons and
called upon them to pursue their passions in order to achieve their full potential and not to fear taking
the road less travelled. El-Khazindar wished them ongoing success in their journey ahead.
Qalaa Holdings executives shared the company’s success story with the attendees and briefed them
on the activities of the Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF), Egypt’s largest privatesector funded scholarship program established in 2007, which has to date awarded 138 Egyptian
students full scholarships to pursue master’s-level studies in the United States and Europe at top-tier
universities on the condition that they return to Egypt to work in their chosen field following the
completion of their studies.
The students were exceptionally keen on learning more about QHSF scholarship opportunities as
they previewed a documentary about the Foundation and listened to testimonials from QHSF alumni.
QHSF has recently completed its ninth round of scholarship awards, granting scholarships to male
and female students from 12 Egyptian governorates — including Cairo, Giza, Alexandria, Menoufia,
Ismailia, Assiut, Gharbeya, Minya, Daqahleya, Qalyubeya, Aswan and Fayoum—to study in a wide
variety of academic disciplines, with an eye to nurturing creativity and excellence in all its forms.
“One of Egypt’s most valuable assets is its youth demographic. Since we were founded in 2004,
Qalaa Holdings has been committed to doing our part to build a New Egypt by investing in young
Egyptian talent. This investment in education on the part of the private sector will be crucial in
helping bring about stability and prosperity for future generations,” said Ghada Hammouda, CMO
and Head of Corporate Communications at Qalaa Holdings. “Mastering the Thanaweyya Amma
examinations as these students have done is a first step towards success and proof of great potential
so it is incumbent upon all of us to encourage, guide and support them as they start their journey
through college and life,” she added.
Qalaa Holdings will also be sponsoring Al Gomhoureya Newspaper’s annual trip for Egypt’s top
Thanaweyya Amma graduates, which includes site visits to some of Egypt’s largest industrial megaprojects as well as a visit to top universities and major projects in Italy.

—Ends—
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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.

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

3

QALAAHOLDINGS.COM

القاهرة في  20أغسطس 2015

بيان إخباري

شركة القلعة تحتفل بأوائل طلبة الثانوية العامة وتشيد بإنجازاتهم الدراسية

شركة القلعة تنظم احتفالية بالتعاون مع رردع ا الهوريةدعة لتمعردم لوالعل البلرعة بورحلعة الااعيدعة العامعة ولعك حرعية الع كتية
لحو هيمل مؤلس وةليس مهلس إداةا الشركة وهشام الخازع اة الشردك الوؤلس والعري الونت ب وغادا حويدا ةلعيس طبعا

التسيدق واالتصاالت والوسئيلية االرتواعية

في ضيء حرص الشركة على تشهي شراب مصر الياع ودعم إعهازاترم على الساحة ال ةالية ،دسعر شعركة القلععة (كعيد الريةصعة
الوصردة  – )CCAP.CAوهي شركة ةال ا في التاواةات الصناعة والرنية األلالية بوصر ولفردقيا – لن تعلن ععن طيامرعا بتنظعيم
احتفالية بالتعاون م ررد ا الهوريةدة ،من لرل تمردم لوالل البلرة بورحلة الااعيدة العامة على مستيى الهوريةدة.
وفي هذا اإلطاة لعرب ال كتية لحوع هيمعل مؤلعس وةلعيس مهلعس إداةا شعركة القلععة ،ععن تفاسلعب معن مسعتقرل العيطن فعي دع هعذا
الشراب الياع خالل هذه الورحلة الفاصلة من مسيرا التنوية على كافة الوستيدات .وحث هيمل الشراب على اطتناص الفعرص الوتاحعة
لمامرم مشي ًرا إلى ضروةا التحلي بالصعرر وةو الواعابرا معن لرعل تحقيعق لهع افرم الونشعيدا .وشع د هيمعل علعى لهويعة تعلعم الل عات
األرنريعة وإتقععان مرعاةات الععتخ ام الحالعم االععي مع العتموال ال ةالععات العليعا واإلطرععال علععى الوخعاطر الو ةولععة معن لرععل تهععاوز
الصعاب والتح دات التي تيارررم خالل مسيرترم التعليوية والورنية.
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ومن راعرب لعرب هشام الخازع اة الشردك الوؤلس والعري الونت ب لشركة القلعة ،ععن فخعره بالشعراب الوصعرو الياعع معن لوالعل
الهوريةدة بورحلة الااعيدة العامة باعتراةهم الركيزا األلالية ل عم الوهتو وبنعاء مسعتقرل لفرعل لوصعر ،متونيًعا لرعم تحقيعق الوزدع
من النها في كافة الوهاالت خالل مسيرترم الوستقرلية .وشر الخازع اة بعع الع ةوا الوسعتفادا معن تهاةبعب الشخصعية وخرراتعب
الورنيععة وحععث الشععراب مععن واط ع هععذه الخرععرات علععى ع ع م االعحيععاز إلععى التخصصععات التقلي دععة والتحلععي بععالهراءا فععي الرحععث عععن
والتخصععف فععي الوهععاالت األطععرب إلععى طلععيبرم ومععياهررم كعامععل هععام عحععي الععتموال مسععيرا النهععا التععي بع لوها ،وتونععى لرععم الع وام
والتفيق في حياترم الوقرلة.
وطام موالي اإلداةا التنفيذدة بعرض طصة عها شركة القلععة ولعك رويع الحاضعردن مع تسعليك الرعيء علعى لعشعبة مؤلسعة القلععة
للونح ال ةالية التعي تقعيم برعادعة لكرعر برععام للوعنح ال ةالعية الو عيمعة معن القبعا الخعاص فعي مصعر ،معن خعالل دععم الوياهعم
الوصععردة الشععابة فععي الععتموال مسععيرترم األكاددويععة والحصععيل علععى ال ع ةرات العلويععة العليععا مععن لبععرز الهامعععات والوعاه ع ال وليععة
باليالدات الوتح ا األمردمية ولوةوبا بشرط العيدا إلى مصر والعول على ةفعة اليطن بع إتوام الرعاة ال ةالية ،عل ًوا بعنن الوؤلسعة
ط مت حتى اان  138منحة دةالية منذ عشنترا عام .2007
وط تم عرض فيلم وثالقي عن مؤلسة القلعة للوعنح ال ةالعية مع االلعتوا إلعى طصعف عهعا الحاصعلين علعى معنح الوؤلسعة ،حيعث
لب ى البلرة اهتوامرم بوعرفة الونح والفرص التعليوية التي تق مرا مؤلسة القلعة للونح ال ةالية.
ر در بالذكر لن مؤلسة القلعة للونح ال ةالية احتفلت مؤخ ًرا بتخرد ال فعة التالعة من الحاصلين على منحترا ال ةالية ،حيث طامت
بتق دم الونح ال ةالية للبالرين والبالرعات معن  12محافظعة مصعردة – شعولت القعاهرا والهيعزا واإللعمن ةدة والونيفيعة واإللعواعيلية
وللييط وال ربية والونيا وال طرلية والقلييبية ولليان والفييم – ل ةالة شتى الوهاالت والتخصصات م دعم االبتمعاة والتويعز بمافعة
لشمالب.
وفي لياق متصل طالت غادا حويدا ةليس طبعا التسعيدق واالتصعاالت والوسعئيلية االرتواعيعة بشعركة القلععة ،لن هنعا ميعزا تنافسعية
هاللة تنفرد برا التركيرة السماعية في مصعر ،حيعث ال لرعة للشعراب ،ولن شعركة القلععة منعذ تنليسعرا فعي ععام  2004تنخعذ علعى عاتقرعا
مسئيلية الوساهوة في بناء مصر الح داة التي عحلم برا ،عرعر الوشعاةكة فعي إعع اد ريعل ر دع معن القيعادات الشعابة الوسعلحة بالوعرفعة
العلويععة الح داععة ،مشععيرًا إلععى دوة الععتاواةات القبععا الخععاص فععي دعععم الورععادةات التعليويععة بر ع تنويععة طاطععات الشععراب الوصععرو
باعتراةه السريل األفرل عحي تحقيق الرخاء وااللتقراة لألريال القادمة .ولضافت حويدا لن تفيق هعؤالء الشعراب بامتحاععات الااعيدعة
العامععة دواععل الخبععيا األولععى عحععي إدرععاة القع ةات واإلمماعععات التععي دحظععين برععا ،ولعععب دهععم علينععا روي ًعععا تحوععل مسععئيلية تشععهيعرم
وتزود هم بال عم والتيريب الالزم لثناء مسيرترم الوستقرلية.
ومن الوقرة لن تقيم شركة القلعة برعادة الرحلة السنيدة التي تنظورا ررد ا الهوريةدعة ألوالعل الهوريةدعة بورحلعة الااعيدعة العامعة،
عل ًوا بنن الرحلة تشول زداةا كررى الوشروعات الصناعية ولبرز الهامعات في مصر ،فرالً عن زداةا بع الوشعروعات المرعرى
في إدباليا.
—عرادة الريان—
يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا
الرابط: qalaaholdings.com/newsroom

شركة القلعة (كود البورصة المصرية  )CCAP.Cشركة ةال ا في التاواةات الصعناعة والرنيعة األلالعية بوصعر ولفردقيعا ،تركيع ًزا علعى طباععات العتراتيهية
تترون الباطة واأللونت واإلعشاءات والنقل وال عم الليريستي والتع دن .زوةوا ميطعنا اإللمتروعيwww.qalaaholdings.com :

البيانات التطلعية (إبراء الذمة)
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الرياعات الياةدا في هذه اليثيقة ،والتي ال تع حقالق تاةدخية ،تم بنالرا علعى التيطععات الحاليعة ،والتقع درات و ةاء ومعتقع ات شعركة ا لقلععة .وطع دنبعيو هعذا الريعان علعى مخعاطر
معروفة و غير معروفة ،وغير مؤك ا وعيامل لخرى ،وال دنر ي االعتواد عليب بشمل مفرط .ودهم اإلشاةا إلى لن بع الوعليمات الياةدا في هذه اليثيقة تشمل "األه ا " لو
"الرياعات الوستقرلية" ودومن تح د ها من خالل العتخ ام مصعبلحات تبلعيعة ماعل "ةبوعا"" ،لعي "" ،دلعتوس"" ،دنر عي"" ،دتيطع "" ،دشعر "" ،دقع ة"" ،دنعيو"" ،دياصعل" لو
"دعتق " لو ما هي منفي منرا لو غيرها من الوصبلحات الوشابرة .وكذلك األح اث الفعلية لو النتال لو األداء الفعلي لشركة القلعة ط تختلع ريهردعا ععن تلعك التعي تعمسعرا ماعل
هذه األه ا لو الرياعات الوستقرلية .ودحتيو لداء شركة القلعة على بع الوخاطر والشمي .

لالستعالم والتواصل
السي ا  /غادا حويدا
ةليس طبا التسيدق واالتصاالت
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هات +20 2 2791-4439 :
فاكس+20 22 791-4448 :
محويل+20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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