Qalaa Holdings Hosts Media Visit to Agrifoods Subsidiary
Dina Farms Showcasing Agrifoods and Livestock Production
Units with Milk Line Expansions and Upcoming New Yogurt
Line Launch
Qalaa’s Investments in Dina Farms Have Reached EGP 500 mn to Date With EGP 400 mn in
Planned Investments Within the Next Three Years
Qalaa Holdings, (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and
infrastructure, hosted a media visit to its agrifoods subsidiary, Dina Farms, Egypt’s largest private
sector farm with an agricultural footprint of c. 10,000 acres and a heard of 17,194 heads of cattle
(pure Holstein). The visit comes as Dina Farms enters a new phase of growth and restructuring that
has seen the company double its milk production capacity with an upcoming new yogurt production
line that will double yogurt production capacity.
The company is currently focusing on four integrated business sectors including agriculture,
livestock, dairy manufacturing, and a single farm retail outlet (ElShadr).
Dina Farms was originally acquired by Qalaa Holdings in 2007 and has today grown to become
Egypt’s largest producer of fresh milk. The diary farm was originally established in 1987 with 300
Holstein Friesian heifers and will grow to include 17,194 heads of cattle and 8,529 milking cows by
the end of 2019. Furthermore, Qalaa Holdings grew Dina Farms’ total cultivated land area by 40%
since the acquisition.
Dina Farms plans to continue growing its herd over the coming period and is undertaking several
initiatives to improve its productivity in milk production, including the installation of curtains and
cooling systems at its milking stations. The drive to enhance productivity is expected to continue
over the coming years and will substantially improve the company’s overall performance once
completed.
ICDP, a subsidiary of Dina Farms that markets and distributes the company’s fresh milk products,
has experienced steady growth since its establishment in 2010. Today ICDP is the leading market
player in its category controlling c.70% of the fresh milk market in Egypt.
Efforts are also being undertaken to enhance the performance of Dina Farms’ agriculture segment
with a key priority being the production of in-house animal feed to achieve 85% self sufficiency by
2020.
Qalaa Holdings’ investments in the agrifoods sector began in 2007 and were geared toward
overcoming agricultural and food production challenges in Egypt and the region. The company’s
strategy focuses on introducing new levels of specialization and consolidation into the market as it
has done with Dina Farms. While the majority of Qalaa’s portfolio in the agrifoods sector has been
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successfully divested, it remains committed to Dina Farms, its key investment in the agrifoods sector
owned under agrifoods platform company, Gozour.
—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, Mining, and Printing & Packaging. To
learn more, please visit qalaaholdings.com.
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د الرض
ا
القلعة تستتتتتتفدتتتتتتمي ا فيا ولة يمد ي إلة مفاعمة ول
د الةفلد لة لاعفدا ال الي اال مإاعي ةد ي
ستتتتتتفطفاا مدلدا ا
ذلك تإسعدا خمإط وعفدا ال لمب المدزا اوضد ة خط اإلعفدا الطف ف لل د ي.
 500لمإن مه مةة اسفثةد اا القلعة ي ا
مه صري اضد مة خةل الثةثة س إاا القد ة

د حف اآلن اتخمط السفثةد  400لمإن

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية  – )CCAP.CAوهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر
وأفريقيا –عن استتتفتتافة وفد يعلعي لعقد ةيارة عيداإية يلك شتتركتاا التابعة عيار دينا ،وهي أكبر عيرعة عتكاعلة لإلإتاج الحيواإي
في عصتتر وأفريقيا وتصتتم عحتتا تاا اليمالية يلك  10آالف فدان تقريبًا ويبلغ جم القطيع  17,194بقرة عن أإقك الحتتلالت المنتجة
(هولشتين أعريكي) ويتم المحافظة علك إقاء الحللة في كم الشحنات المحتوردة.
وتأتي الييارة تياع ًنا عع دخول عيار دينا قبة إمو يديدة بعد أن أتمت برإاعج عتكاعم ل عادة الايكلة والذي أثمر عن عفتتتتتتاع ة
الطاقة الإتايية عن الحليب الطاةج في ضتتتتوء توستتتتعات خطوط يإتاج الحليب الطاةج بالضتتتتافة يلك الترتيبات الناائية لطل خ
يإتاج يديد لليبادي عن أيم عفاع ة الطاقة الإتايية.
تفم عيار دينا تحت عظلتاا أربعة قطاعات يإتايية رئيحية ،وهي قطاعات الإتاج اليراعي ،والإتاج الحيواإي ،وعنتجات األلبان،
والبيع بالتجيئة عن خلل "الشتتتتتتادر" علك طريه القاهرة الستتتتتتكندرية الصتتتتتتحراوي – هو المن ذ الو يد لمنتجات عيار دينا عن
الخفروات وال اكاة والحليب وعنتجات األلبان واللحوم.
يدير بالذكر أن شتتركة القلعة استتتحولت علك عيار دينا عام  2007وعملت علك تنمية أإشتتطتاا تك تحولت يلك أكبر عنتج للحليب
الطاةج في عصتتتر .وقد تأستتتحتتتت عيار دينا عام  1987بقطيع أبقار يبلغ عدده  300بقرة عن ستتتللة هولشتتتتين األعريكية ،وإجحت
الشتتركة في تنمية القطيع ليرت ع عدده يلك  17,194بقرة ،عناا  8,529بقرة لبة ،بحلول إااية عام  .2019وقد قاعت شتتركة القلعة
بتنمية عحا ة األراضي الميروعة بنحبة  %40عنذ يتمام عملية االستحوال.
وتخط عيار دينا يلك عواصتتلة توستتعاتاا الراعية يلك تنمية عدد رؤوس القطيع خلل ال ترة المقبلة ،يضتتافة يلك تن يذ عدة عبادرات
لتححين الحعة والطاقة الإتايية عن الحليب ،بما في للك تركيب ستائر وأإظمة تبريد في عنابر الحلب ،وهي الجاود التي ستثمر عن
تعييي األداء التشغيلي بعد اكتمالاا.
وعن ياإب آخر تعمم الشتتركة االستتتثمارية لمنتجات األلبان ( ،)ICDPوهي شتتركة تابعة لميار دينا ،علك تحتتويه وتوةيع عنتجات
الحليب الطاةج الذي يتم يإتايه في عيار دينا .وقد رصتتتدت الشتتتركة ععدالت إمو قياستتتية وثاتبة عنذ إشتتتأتاا عام  ،2010عل ًما بأن
الشركة تحتم اليوم عركي الصدارة في سو الحليب الطاةج وتتحكم بحصة سوقية قدرها  %70عن سو الحليب الطاةج في عصر.
بالتواةي عع للك ،تبذل الشتتتركة ياودًا ثيثة وعحتتتتمرة لتححتتتين األداء التشتتتغيلي للقطا اليراعي بميار دينا ،عع التركيي بشتتتكم
رئيحتتي علك الإتاج الذاتي لالعلف المحتتتخدعة في تغذية األبقار لتحقيه االكت اء الذاتي عن يإتاج األعلف بنحتتبة  %85بحلول عام
.2020
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وبدأت ا ستثمارات القلعة في قطا اليراعة وال صناعات الغذائية عام  2007بغرض الناوض بقطا اليراعة والتغلب علك التحديات
التي توايه عشتتتروعات الإتاج الغذائي في عصتتتر والمنطقة .وتركي استتتتراتيجية الشتتتركة في الوقت الراهن علك تقديم إمالج أعمال
صا وتماس ًكا علك غرار إمولج عيار دينا .تجدر الشارة يلك أن الشركة قد إ ذت عمليات تخارج إايحة في أغلب
يديد أكثر تخ ص ً
شتتركاتاا العاعلة بالقطا اليراعي ،لكناا عا تيال عتمحتتكة باالستتتثمار في عيار دينا باعتبارها النشتتاط االستتتثماري الرئيحتتي لاا في
قطا اليراعة والمملوك لمجموعة يذور المتخصصة في عجالي اليراعة واألغذية.

– إااية البيان –
شركة القلعة (كود البورصة المصرية  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا ،يث
تركي علك قطاعات استتتتراتيجية تتفتتتمن الطاقة ،واألستتتمنت ،واألغذية ،والنقم والدعم اللوييحتتتتي ،والتعدين ،والطباعة ،والتغليف.
المييد عن المعلوعات علك الموقع اللكتروإيqalaaholdings.com :

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