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El Alamia Co. 2000 is one of the leading companies in the industry of agricultural crops industry.
It is the most important producer of Egyptian rice and white beans followed the latest industrial 
methods in the field of beatings, demineralization and methods of food security and Packaging
El Alamia 2000 issued  many of agricultural Egyptian crops origin to most countries of the world
El Alamia 2000 characterized by experience, competence and integrity, transparency and good 
reputation, allowing it to penetrate most of the world markets and gain customers in all countries 
by providing the best quality of products.

     تعتبر الش���ركة العالمية 2000 من الش���ركات الرائدة فى مجال صناعة الحاصالت الزراعيه ومن أهمها 
صناعة األرز والفاصوليا المصرى متبعة فى ذلك أحدث األس���اليب الصناعية فى مجال الضرب والتنقية وأساليب 

األمن الغذائى والتعبئة.
 

 تصدر الشركة العالمية 2000 العديد من المحاصيل الزراعية مصرية المنشأ إلى معظم دول العالم.
تتميز الشركة العالمية 2000 بالخبره والكفاءة والمصداقيه والشفافية والسمعة الحسنه مما سمح لها 

بإختراق معظم أسواق العالم وإكتساب عمالء فى جميع الدول وذلك بتقديم أفضل جودة للمنتجات. 
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تعتبر الشركة العالمية 2000 من الشركات الرائدة فى مجال ضرب األرز ومعالجتة 
بإستخدام أحدث الوسائل الصناعية المتطورة. 

يتم تنقية األرز بأحدث الوس���ائل واآلالت الس���ورتكس كما يت���م تلميعه بالماء 
والزيت الطبى)البرافين(.

ويعتبر األرز المصري األكثر تفضيالً عالميا لكثرة فوائده ومنها:
• يس���تعمل األرز كغذاء رئيس���ي ومصدر جي���د للغذاء ويمنح الجس���م طاقة 	

حرارية عالية لكثرة األلياف وفيتامين B والمعادن.
• يستعمل األرز فى الصناعات  الغذائية إلستخراج النشا.	
• يتصف األرز بقلة الدهون والكوليسترول وعدم وجود الصوديوم وقلة األمالح 	

ومحدودية السعرات الحرارية 335 سعرة حرارية لكل 100 جرام.
• مغذ وخفيف وسهل الهضم.	
• يوصف حمية لبعض البدينين شرط عدم إدخال الدهون. 	

يتمي���ز كس���ر األرز بإرتف���اع نس���بة الم���واد الكربوهيدراتي���ه الذاتي���ه من أهم 
إستخدامات كسر األرز.

 ) BABY FOOD ( صناعة دقيق األرز كما يدخل فى صناعة •
) Glecase ( كما يدخل فى صناعة •

• El Alamia 2000 company is one of the leading companies in the 
field of hit and treatment rice using the latest advanced industrial.

• Rice is purified with modern ways and Equipment )sortex( are 
also polished with oil and water Medical Center )paraffin(.

• Egyptian rice is considered the most important universal 
preference it has alot of benefits, including:

• Using as staple food, rice is a good source of food and gives the 
body high thermal energy and it has large number of fiber and 
vitamin B and minerals.

• Rice used in the food industry to extract starch.
• Rice is characterized by low fat and cholesterol and no sodium 

and lack of salt and limited calories 335 Calories per 100 grams.
• Nutritious, light and easy to digest.
• It prescribed for people that make special diet but not to bring 

fat.

Broken rice Characterized by the high proportion of carbohydrates.
one of the most important use of broken rice:
• Rice flour as the industry enters in the industry (BABY FOOD)
• Enters in Glecase industries .

EL ALAMIA 2000 RICE
EL ALAMIA 2000 BROKEN RICE

أرز العالمية
كســر األرز

2000



تس���تخدم الش���ركة العالمية 2000 أحدث الوس���ائل المتطورة فى مجال  صناعة 
الفاصولي���ا و تطبي���ق أدق وس���ائل الغربل���ة screening و ال� grading وتس���تعين 

بأحدث  وسائل التنقيبة بإستخدام السورتكس
تصنف الفاصوليا كمنتج غذائي ممتاز ألنهاتحتوى على:

السعرات الحرارية: 44 سعر حراري - الدهون: 0.4 جرام - الكربوهيدرات: 9.9 جرام 
البروتين: 2.4 جرام - األلياف: 4.0 جرام.

والفاصولي���ا تحتوي على مواد مغذية كثيرة مضادة لألكس���دة وتحتوي على 
فيتامين )سي( حوالي 20% من حاجتك اليومية، فيتامين )أ(، والمغذيات النباتية 
والعديد م���ن الكاروتينات. أنها تحتوي على المنجني���ز، وهو معدن مهم في  
العمل كمضاد لألكسدة. كما أنها تشكل مصدرا جيدا للفيتامين )K(، وكذلك 

توفير جرعة جيدة من األلياف في كل وجبة.

El Alamia 2000 company uses the cutting-edge tools in the field of 
white beans industry and more accurate application of screening, 
grading, and use the latest purification using Alsortx.
• White Beans are classified as excellent diet food because it 

contains Calories: 44 calories - fats: 0.4 g - Carbohydrates: 9.9 
grams - Proteins: 2.4 grams - Fibers: 4.0 grams.

And white  beans contain many nutrients and antioxidant 
containing vitamin )C( about 20% of your daily use, vitamin )A(, and 
phytonutrients and many carotenoids. It contains manganese, a 
mineral important to work as an antioxidant. They are also a good 
source of vitamin )K(, as well as providing a good dose of fiber in 
each meal.

EL ALAMIA 2000 WHITE BEANS

WHITE BEANS

بيضـــــــــــــــــــــاء فاصوليــا









• يعتب���ر الفول الس���ودانى من الم���واد الغذائيه الغنية بالعدي���د من العناصر 	
المهمة لحياة االنسان مثل فيتامين )PP( والكثير من البروتينات. 

• يساعد الفول السودانى على إنماء العضالت وتغذيتها واألعصاب التى تغذى 	
العضالت. 

• كما أنه غنى بالزيوت المفيدة لعالج كثير من األمراض التى قد تصيب االنسان 	
•  كما يدخل الفول الس���ودانى كعنصر أساس���ى فى أكالتنا اليومية وأيضا 	

يدخل فى صناعة الحلويات فهو ال غنى عنه فى  األطباق الحلوة ويس���تخدم 
أيضا محمص ومملح .

• كما أنه غنى بالسعرات الحراريه حيث يحتوى على 585 سعره حرارية لكل 100 جرام.	
• كما أنه مفيد جدًا لإلنسان حيث يحتوى على اآلتى:	
• نسبه عاليه من الزيت تصل من %40 إلى 60%.	
• نسبه من البروتين تبلغ من 16% إلي28%.	
• كما يحت���وى على بعض الفيتامين���ات الهامه وبعض المع���ادن واألحماض 	

التى يحتاجها جسم االنسان.

فــــــول
ســـــــــــــوداني

• The peanut is rich of nutrient with many of the important elements 
for human life, such as vitamin PP and a lot of proteins.

• Peanut help in the development of muscles and nerves that feed   
muscle.

• It is also had essential useful oils for the treatment of many 
diseases that may infect humans.

• Also peanuts introduce as essential element in daily food and 
also enters in the confectionery industry is indispensable in 
sweet dishes and is also used roasted and salted.

• It is also rich in calories as it contains 585 calories per 100 gm.
• It is also very useful for humans as it contains the following:
• A high percentage of oil up to 40% - 60%.
•    The percentage of protein of 16% - 28%.
• It also contains some important vitamins and some minerals and 

acids needed by the human body.

EL ALAMIA 2000 PEANUT



يعتبر الفول المصرى هو الغذاء األول واألمثل من حيث فوائده وقيمته الغذائية:
حي���ث يحتوى كل 100 ج���رام  من الفول على 341 س���عرة حراري���ة ويحتوى أيضا 
على نس���بة جيدة م���ن الفيتامينات وخاص���ة فيتامي���ن  A،B،C وكذلك يحتوى 
على المعادن منها البوتاسيم والحديد والفوسفور والماغنسيوم والصوديم 

والكبريت.
غني بالبروتينات الالزمة لبناء خاليا الجسم.
يقاوم التوتر واإلجهاد الذى يصيب الجسم.

مفيد للقلب حيث أنه يعمل على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.

فــــــول
 مصــــــــــــــــــــري

Egyptian beans is the first and best food it has alot of benefits:
Where each 100 grams of beans have: 341 calories and also 
contains a good proportion of vitamins and especially Vitamin A,B,C 
and also contains minerals including Potasium, iron, phosphorus, 
magnesium, sodium and sulfur.
It is rich with protein needed to build the bodys cells.
Resists tension and stress, which affects the body.
Good for the heart as it works to lower the cholesterol in the blood.

EGYPTIAN BEANS

EGYPTIAN BEANS
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