
 
 
 
 
 
 

 

Coinciding with Ramadan Dina Farms Subsidiary ICDP 
Launches New Fresh Juice Line and Announces a Doubling of 
its Yogurt Production Capacity 
 
The expansion and introduction of new product lines at the Investment Co. for Dairy Products 
(ICDP) which manufactures, markets, and distributes fresh milk and other dairy products under 
the brand name “Dina Farms” took place as scheduled despite challenging market conditions 
brought about by the Coronavirus pandemic  
 
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and infrastructure, 
announced today that ICDP, a subsidiary of its Agrifoods investment, Dina Farms, the largest fully integrated 
dairy farm in Egypt and Africa, has capitalized on its long history of providing the highest quality fresh 
products with a new venture into the fresh juice market in time for peak demand during the month of 
Ramadan. The new range of Dina Farms brand juices, sold at supermarkets nationwide, includes 4 flavors; 
orange, mango, strawberry and lemon mint (and soon pineapple), that come in family-size and single-serve 
packaging.  

The fresh juice launch comes on the back of the successful expansion in yogurt production that saw the 
company double its yogurt production capacity to 50 million cups per annum with the introduction of an 
additional production line that can produce 10,000 cups of yogurt per hour. In January 2020 ICDP also 
relaunched its existing yogurt line with new packaging and new strawberry flavored yogurt. ICDP also 

produces and markets Dina Farms dairy products made from fresh milk, including five products; plain and 
multi-flavored milk in individual and family packages, in addition to yoghurt, cheese, skimmed, powdered 
milk and butter, . Its worth mentioning that the company's annual fresh milk capacity reaches 35 million 
packs.  

“We continue to take pride in the notable operational achievements at Dina Farms. Management has taken 
important steps to implement facility enhancements that are improving efficiency and maximizing yields. As a 
case in point, ICDP was able to transition idle milk production capacity to produce a new juice line with 
minimal investments to the existing production line,” said Qalaa Chairman and Founder, Ahmed Heikal.  

“Our juices are 100% natural made from real fruits which is why they have a 15-day shelf life to preserve the 
goodness, health benefits and flavor of the fruits. We are particularly proud of the quality of this range which 
is the product of a tremendous amount of hard work from our entire team and we cannot wait for our 
customers to try it and give us their feedback,” said Yasmine Abany, Marketing Manager at ICDP. 

ICDP produces and markets Dina Farms’ dairy products, including five product categories: fresh milk 
(single-serve, multi-serve and flavored/unflavored), yogurt, cheese, skimmed milk powder (SMP), and butter. 
ICDP’s current fresh milk capacity stands at 35 million bottles per annum. 
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Dina Farms was originally acquired by Qalaa Holdings in 2007 and has today grown to become Egypt and 
North Africa’s largest fully integrated farm with an agricultural footprint of over 10,000 acres and 17,194 
heads of cattle, of which 8,529 are milking cows. The dairy farm was originally established in 1987 with 300 
pure breed Holstein Friesian heifers. 

Dina Farms is currently the leading market player in its category controlling c. 70% of the fresh milk market 
in Egypt. The dairy farm supplies c. 20% of raw milk sales to ICDP and the remaining goes to key players in 
the dairy industry.  

In addition to the dairy farm and fresh milk production, Dina Farms also has an agriculture segment and an 
onsite retail outlet, Al Shader, that sells produce, dairy, and other household items. Dina Farms’ four business 
sectors – agricultural production, animal production, dairy production and the farm’s retail outlet “ Al 
Shader”– have allowed it to adopt an integrated business model that gives it a strong competitive advantage. 
Dina Farms continues to operate safely and efficiently throughout the COVID crisis to ensure business 
continuity and an uninterrupted supply of safe, high-quality food products to consumers nationwide.  

Qalaa Holdings’ investments in the agrifoods sector began in 2007 through Dina Farms and were geared 
toward boosting the agricultural sector in Egypt , in addition to developing Dina farms to become a fully 
integrated farm in Egypt and the region. The company’s strategy focuses on introducing new levels of 
specialization and consolidation into the market, in addition to introducing top-notch, fresh reliable products 
from trusted sources.  While the majority of Qalaa’s portfolio in the agrifoods sector has been successfully 
divested, it remains committed to Dina Farms, its key investment in the agrifoods sector owned under 
agrifoods platform company, Gozour. 

Dina Farms stands as a model for integrated economic projects committed to environmental and social 
sustainability practices. Besides using technology to provide irrigation water, the company is currently 
expanding the use of solar energy to generate electricity, leading to a reduction in its carbon footprint. In 
addition to the company's commitment to environmental best practices, it also takes into account its social 
responsibility by committing to employ and train members of its local community.  

— Ends — 

Dina Farms is the largest fully integrated farm in both the private and public sectors in Egypt and Africa with 
an agricultural footprint of over 10,000 acres. The farm operates under four divisions (livestock, agricultural, 
ICDP (a subsidiary of Dina Farms that markets and distributes the company’s fresh milk products), and 
Shader (its sole retail outlet).  

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, Mining, and Printing & Packaging. To 
learn more, please visit qalaaholdings.com. 
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وتنجح العصائر إلنتاج جدید خط تطلق دینا لمزارع التابعة األلبان لمنتجات االستثماریة              الشركة
 في مضاعفة الطاقة اإلنتاجیة لمنتجات الزبادي بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكریم

مزارع تنتجها التي األخرى األلبان ومنتجات الخام الحلیب وتوزیع وتسویق إنتاج تتولى التي األلبان لمنتجات االستثماریة                  الشركة
من الرغم على المخططة التوسعات إطار في جدیدة إنتاج خطوط وإطالق الزبادي لمنتجات اإلنتاجیة طاقتها بمضاعفة تقوم                   دینا

  التحدیات التي تشهدها األسواق بسبب انتشار فیروس كورونا

عن – وأفریقیا بمصر األساسیة والبنیة الطاقة استثمارات في رائدة شركة وهي – (CCAP.CA المصریة البورصة (كود القلعة شركة الیوم                      أعلنت

وأبرز وأفریقیا مصر في االلبان النتاج متكاملة مزرعة أكبر وهي دینا، مزارع لشركة التابعة األلبان لمنتجات االستثماریة الشركة                    قیام

رمضان، شهر خالل الغذائیة المنتجات على القوي الطلب لتلبیة الطازج العصیر إلنتاج جدید خط إطالق عن األغذیة، قطاع في القلعة                      استثمارات

في الشركة تنتجها التي العصائر منتجات وتتوفر المستهلكین. لجمهور الطازجة المنتجات من الجودة فائقة باقة توفیر في الحافل سجلها من                      مستفیدة

عبوات في وذلك المقبلة)، الفترة خالل األناناس (ونكهة والنعناع واللیمون والفراولة، والمانجو، البرتقال، وهي نكهات، بأربعة مصر أنحاء                    جمیع

  صغیرة وعائلیة.

عقب سنوًیا، عبوة ملیون 50 إلى الزبادي لمنتجات اإلنتاجیة الطاقة مضاعفة في الشركة نجاح بعد العصائر إلنتاج الجدید الخط إطالق                      ویأتي

القائم الزبادي إنتاج خط إطالق بإعادة 2020 ینایر في الشركة وقامت الساعة. في عبوة آالف 10 اإلنتاجیة طاقته تبلغ إضافي إنتاج خط                        إطالق

تنتجها التي األلبان منتجات وتسویق بإنتاج األلبان لمنتجات االستثماریة الشركة تقوم كما الفراولة. بنكهة الزبادي وتقدیم العبوات تصمیم تجدید                     بعد

إلى باإلضافة وعائلیة، صغیرة عبوات في النكهات ومتعدد السادة الحلیب وهي منتجات، خمسة تشمل والتي الطازج الحلیب من دینا                     مزارع

 منتجات الزبادي والجبن ولبن البودرة منزوع الدسم والزبدة، علًما بأن الطاقة اإلنتاجیة السنویة للشركة من الحلیب الطازج تبلغ 35 ملیون عبوة.

شهدتها التي الجدیدة التشغیلیة بالتطورات اعتزازه عن القلعة، شركة إدارة مجلس ورئیس مؤسس هیكل أحمد الدكتور أعرب السیاق، هذا                     وفي

الشركة أن هیكل وأضاف اإلنتاجیة. والزیادة التشغیلیة الكفاءة رفع مع مصانعها على التحسینات إدخال في الشركة إدارة بنجاح مشیًدا دینا،                      مزارع

  نجحت في توظیف الطاقة غیر المستغلة لخط إنتاج الحلیب في إطالق خط جدید إلنتاج العصائر بدون تكلفة استثماریة جدیدة.

الفواكه من تصنیعها یتم الشركة عصائر جمیع أن األلبان، لمنتجات االستثماریة بالشركة التجاري القطاع مدیر قباني یاسمین أوضحت جانبها                     ومن

عن قباني وأعربت الطبیعي. ومذاقها الصحیة وفوائدها جودتها على ویحافظ یومًیا 15 إلى صالحیتها مدة یرفع ما وهو %100 بنسبة                      الطبیعیة

لمعرفة تطلعاتها وعن الفائقة، بجودتها المتمیزة الجدیدة العصائر منتجات باقة توفیر أجل من الشركة عمل فریق یبذلها التي بالجهود                     اعتزازها

 آراء المستهلكین ومدى إعجابهم بتلك المنتجات.

القلعة شركة قیام قبل وذلك أمریكي)، (هولشتین المنتجة السالالت أنقى من بقرة 300 عدده یبلغ أبقار بقطیع 1987 عام دینا مزارع تأسست                        وقد

10 إلى اإلجمالیة مساحتها تصل حیث وأفریقیا، مصر في الحیواني لإلنتاج متكاملة مزرعة أكبر إلى وتحویلها 2007 عام في علیها                      باالستحواذ

  آالف فدان تقریًبا بینما یبلغ حجم القطیع 17,194 بقرة منها 8529 بقرة حالبة.

الشركة بأن علًما المصري، السوق في الخام الحلیب من من تقریًبا %70 بإنتاج تقوم حیث مصر، في األلبان سوق صدارة دینا مزارع تحتل                         كما

الحلیب یدخل التي األخرى المحلیة الشركات إلى المتبقیة النسبة تورید یتم بینما األلبان، لمنتجات االستثماریة للشركة إنتاجها من تقریًبا %20                      تورد

  في عملیاتها اإلنتاجیة.

والفاكهة الخضروات من دینا مزارع منتجات لجمیع الحالي الوقت في الوحید المنفذ وهو الشادر، بیع منفذ دینا مزارع تمتلك آخر، جانب                       ومن

الذي المتكامل األعمال نموذج بفضل كبیرة تنافسیة بقدرات تحظى الشركة بأن علًما الشركة، تنتجها التي األلبان منتجات من وغیرها                     والحلیب

وتجدر "الشادر". بالتجزئة والبیع األلبان، ومنتجات الحیواني، واإلنتاج الزراعي، اإلنتاج قطاعات وهم األربعة اإلنتاجیة قطاعاتها عبر                  توظفه

انتشار بسبب والعالم مصر تشهدها التي الظروف وسط التشغیلیة عملیاتها بجمیع والسالمة الصحة إجراءات اتباع تواصل الشركة أن إلى                     اإلشارة

بالمنتجات مصر أنحاء جمیع في المستهلكین تزوید ومواصلة الشركة أعمال استمراریة ضمان أجل من وذلك ،(COVID-19) كورونا                   فیروس

 الغذائیة اآلمنة التي تتمیز بجودتها الفائقة.

وتنمیة المصري الزراعة بقطاع النهوض إلى الهادفة رؤیتها ضوء في 2007 عام دینا مزارع خالل من األغذیة قطاع في القلعة استثمار بدأ                        وقد

فائقة المنتجات من مجموعة وطرح بالسوق التنافسي المركز تعزیز خالل من وذلك والمنطقة، مصر في متكاملة منظومة لتصبح دینا                     مزارع
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باعتبارها دینا مزارع شركة باستثناء األغذیة قطاع في التابعة المشروعات أغلب من التخارج في الشركة نجحت وقد المصدر. وموثوقة                     الجودة

  أبرز استثمارات للقلعة في قطاع األغذیة تحت مظلة مجموعة جذور.

في التكنولوجیا استخدام فبجانب واالجتماعیة، البیئیة االستدامة بممارسات تلتزم التي المتكاملة االقتصادیة للمشروعات نموذج دینا مزارع                  تعد

وباإلضافة الكربونیة. بصمتها تقلیل إلى بدوره یؤدي مما الكهرباء، لتولید الشمسیة الطاقة استخدام في بالتوسع حالًیا الشركة تقوم الري، میاه                      توفیر

أبناء وتدریب بتوظیف التزامها خالل من المحیطة المجتمعات تجاه االجتماعیة مسئولیتها تراعي ایضًا فإنها البیئیة، بالممارسات الشركة التزام                    إلى

  المنطقة.

 – نهایة البیان –

 

ألبان مزرعة تمتلك حیث وأفریقیا، مصر والخاصفي العام القطاعین مستوى على الحیواني اإلنتاج ألنشطة متكاملة مزرعة أكبر هي دینا                      مزارع

الزراعیة، واألنشطة الحیواني، اإلنتاج قطاع وهي رئیسیة، قطاعات أربعة خالل من أنشطتها بمزاولة الشركة وتقوم فدان. آالف 10 مساحتها                     تبلغ

الطازج)، الحلیب من دینا مزارع تنتجها التي األلبان منتجات وتوزیع بتسویق وتقوم التابعة الشركات (إحدى األلبان لمنتجات االستثماریة                    والشركة

  والشادر (منفذ البیع الوحید).

على تركز حیث وأفریقیا، بمصر األساسیة والبنیة الطاقة استثمارات في رائدة شركة هي (CCAP.CA المصریة البورصة (كود القلعة                    شركة

على المعلومات من المزید والتغلیف. والطباعة، والتعدین، اللوجیستي، والدعم والنقل واألغذیة، واألسمنت، الطاقة، تتضمن استراتیجیة                 قطاعات
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