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ABOUT AL SOUDI

Soudi CO Produces a wide varieties of frozen vegetables, virgin oils, 
honey, viniger, natural fruit juice, jams and tomato paste. using 
up-to date technology.

Commercial Registry No. 152122, with limited liability in the issuance 
of the Investment Law 72 of 2017

Our Product does not contain coloring, preservatives or chemicals 
substances, not treated gentically. Rich in Flavor and Vitamines. 
Our Products are favorite to customes in Arab countries, Europe, 
U.S.A, Canda, Australia .. etc.

تتميز شركة السعودي لصناعة المنتجات الغذائيه بتنوع منتجاتها من الخضار المجمد 
والزيت النباتي والخل والعسل ومنتجات العصائر الطبيعيه والمربى وصلصة الطماطم 

مجهزه ومعبأه بأحدث المعدات والتقنيات.
منتجاتنا ال تحتوي على ا�صباغ والمواد الكيميائيه الحافظه كما وتعتبر غنيه بالنكهات 
والفايتامينات, تعتبر منتجاتنا من ا�صناف المفضله في المبيعات للدول العربيه وأوروبا 

والواليات المتحده وكندا واستراليا.

منتجات السعودي هي الخيار ا�مثل محلًيا وعالمًيا.

سجل تجاري رقم:١٥٢١٢٢، ذات مسئولية محدودة بأصدار قانون ا�ستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧

AL SOUDI Product is your choice Locally and World Wide

عن السعودي
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The best quality of peas are selected 
and processed at the beginning of the 
season when they are fresh having 
hight concentration of sugar.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 400g
Cartons = 20 Bags = 8 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

يتم اختيار أفضل أنواع البازالء ومعالجتها في 
بداية الموسم عندما تكون طازجة وتحتوي 

على نسبة عالية من السكر.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٤٠٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٨ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

PEAS
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Al Soudi selects the best quality fresh 
peas & carrots, Al Soudi implements 
peas & carrots production of at the 
beginning the season when they are 
fresh and having concentration of 
sugar.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 400g
Cartons = 20 Bags = 8 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

يتم اختيار أفضل أنواع البازالء والجزر 
ومعالجتها في بداية الموسم عندما تكون 
طازجة وتحتوي على نسبة عالية من السكر.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٤٠٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٨ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

PEAS & CARROTS
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Al Soudi selects the best quality fresh 
peas, carrots & green beans. Al Soudi 
implements mixed vegetables 
production at the beginning of the 
season when they are fresh and having 
concentration of sugar.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 400g
Cartons = 20 Bags = 8 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

يتم اختيار أفضل أنواع البازالء والجزر 
والفاصوليا ومعالجتها في بداية الموسم 

عندما تكون طازجة وتحتوي على نسبة عالية 
من السكر.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٤٠٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٨ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

MIXED VEGETABLES
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The best quality of Okra are selected 
and processed at the beginning of the 
season divided to grades according to 
Size: Fine - Zero - Extra

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 400g
Cartons = 20 Bags = 8 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

يتم اختيار أفضل أنواع من البامية ومعالجتها 
في بداية الموسم مقسمة إلى مقاسات 

حسب الحجم: ممتازة - زيرو - أكسترا

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٤٠٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٨ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

OKRA
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Molokhia is one of the most famous 
worldwide product of Al Soudi. The 
fresh leaves are pulled and cut by the 
most updated technologies and 
techniques. Al Soudi Molokhia is known 
for its lively green color and tasty flavor.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 400g
Cartons = 20 Bags = 8 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

الملوخية من أشهر منتجات شركة السعودي 
في العالم. يتم سحب ا�وراق الطازجة 

وقطعها بأحدث التقنيات. تشتهر ملوخية 
السعودي بلونها ا�خضر النابض بالحياة 

ونكهتها اللذيذة.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٤٠٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٨ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

MOLOKHIA
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Spinach is one of the most famous 
products of Al Soudi. Only leaves are 
used in processing high quality 
spinach.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 400g
Cartons = 20 Bags = 8 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

السبانخ من أشهر منتجات السعودي. 
تستخدم ا�وراق فقط في معالجة السبانخ 

عالية الجودة.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٤٠٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٨ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

SPINACH
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Artichoke is one of the outstanding 
products of Al Soudi. Artichoke is 
selected and processed by the most 
advanced techniques a defect-free 
product free of any additives or 
chemicals is guaranteed.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 400g
Cartons = 20 Bags = 8 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

الخرشوف هو أحد منتجات شركة السعودي 
المتميزة. يتم اختيار الخرشوف ومعالجته 

بأحدث التقنيات ، ويضمن المنتج الخالي من 
العيوب والخالي من أي مواد مضافة أو مواد 

كيميائية.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٤٠٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٨ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

ARTICHOKE
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250g

GRAPE LEAVES

Al Soudi selects the best quality fresh 
grape leaves.
Al Soudi implements the grape leaves 
production process at the beginning 
of the season when they are fresh, 
palatable and marked by high quality.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 250g
Cartons = 20 Bags = 5 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

يختار السعودي أفضل أنواع ورق العنب الطازج. 
يقوم السعودي بتنفيذ عملية إنتاج ورق العنب 

في بداية الموسم عندما يكون طازًجا ولذيًذا 
ومميًزا بجودة عالية.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ٢٥٠ جرام

الكراتين = ٢٠ كيس = ٥ كيلو
الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون
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The Egyptian Strawberry is very well 
known for its remarkable taste.
Al Soudi Strawberry is processed in 
modern techniques to preserve its 
good taste and shape.

Storge:
Deep-freeze store (-18° C)
For not more than 18 monthes
Refreezing is not allowed

Packing:
Bags net weight 1 kg
Cartons = 20 Bags = 20 kg
Container = 20 Feet about 1200 Cartons

تشتهر الفراولة المصرية بطعمها الرائع.
تتم معالجة فراولة السعودي بتقنيات حديثة 

للحفاظ على مذاقها وشكلها الجيد.

التخزين:
تحفظ في درجة برودة (-١٨° مئوية)

لمدة ال تزيد عن ١٨ شهًرا
ال يسمح بإعادة التجميد.

التعبئة:
أكياس الوزن الصافي ١ كيلو
الكراتين = ٢٠ كيس = ٢٠ كيلو

الحاوية = ٢٠ قدم حوالي ١٢٠٠ كرتون

STRAWBERRY
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TOMATO PASTE

Al Soudi is one of the largest producers of 
tomato sauce in Egypt all over the world.
Sizes:
Tinplate packages sizes: (3 kg - 800 grams) 
%30-28 concentration
Glass jar sizes: (530 grams - 370 grams) %24-22 
concentration
Bags: 250 gm concentration of %20-18
Packing:
Tinplate packages: 3 kg x 4 Can
800g x 12 packs
Glass jar: 370 ,530 x 12 jar
Bags: 250g x 30 packs
A 20 ft 3 kg container is about 800 cartons
A 20ft 800g container is about 1600 cartons
A 20ft 530g container is about 2000 cartons
A 20ft 370g container is about 2400 cartons
A 20ft 350g container is about 2400 cartons
Keep in a cool, well-ventilated place, out of 
sunlight.

تعد شركة السعودي واحدة من أكبر منتجي صلصة 
الطماطم  في مصر في جميع أنحاء العالم.

االحجام:
عبوات صفيح احجام: ( ٣ كيلو - ٨٠٠ جرام ) تركيز ٢٨-٣٠٪

برطمان زجاج احجام: ( ٥٣٠ جرام - ٣٧٠ جرام ) تركيز ٢٢-٢٤٪
اكياس: ٢٥٠ جرام تركيز ١٨ - ٢٠٪

التعبئة:
عبوات صفيح:  ٣كيلو × ٤ عبوات

٨٠٠ جرام × ١٢ عبوة   
٥٣٠، ٣٧٠ × ١٢ عبوة برطمان زجاج: 

٢٥٠ جرام × ٣٠ عبوة ا�كياس: 
الحاوية ٢٠ قدم ٣كيلو حوالي ٨٠٠ كرتونة (صفيح)

الحاوية ٢٠ قدم ٨٠٠ جرام حوالي ١٦٠٠ كرتونة (صفيح)
الحاوية ٢٠ قدم ٥٣٠ جرام حوالي ٢٠٠٠ كرتونة (زجاج)

الحاوية ٢٠ قدم ٣٧٠ جرام حوالي ٢٤٠٠ كرتونة (زجاج)
الحاوية ٢٠ قدم ٢٥٠ جرام حوالي ٢٤٠٠ كرتونة (كيس)

يحفظ في مكان بارد جيد التهوية بعيًدا عن أشعة الشمس
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Product prepared from ripe fruits in 
relation to standard specification.
Natural juice (mango, guava, orange, 
lemon, pomegranate, strawberry).

Packing:
Glass Bottles:
Box contains 24 bottles of 300 ml.
Box contains 6 bottles of 1 liter.

Container = 20 feet, 1200 cartons 1 liter.
Container = 20 feet, 2400 cartons 300ml.

المنتج محضر من الفاكهة الطازجة الناضجة فيما 
يتعلق بالمواصفات القياسية.

عصير طبيعي (المانجو والجوافة والبرتقال 
والليمون والرمان والفراولة).

يتم إنتاجها جميًعا وفًقا �على معايير 
التكنولوجيا بدون إضافة نكهات أو ألوان أو مواد 

حافظة.

التعبئة:
العبوات الزجاجية:

يحتوى الصندوق على ٢٤ زجاجة ٣٠٠ مل.
يحتوى الصندوق على ٦ عبوات ١ لتر.
الحاوية ٢٠ قدم ١٢٠٠ كرتونة من اللتر.

الحاوية ٢٠ قدم ٢٤٠٠ كرتونة من ٣٠٠ مل.

FRESH JUICE
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VEGETABLES OILS

The Saudi Company is one of the largest 
exporters of vegetable oils
( Sunflower Oil - Corn oil ).

Sizes: 1 liter, 3 liter and 5 liter.

Packing:
1 liter x 12 bottles.
3 liters x 6 bottles.
5 liters x 4 bottles.

Container 20 feet 1280 cartons of 1 liter.
The container is 20 feet 970 cartons of 3 liters.
Container 20 feet 672 cartons of 5 liters.

تعتبر شركة السعودي واحدة من أكبر مصدري الزيوت 
النباتية ( زيت دوار الشمس - زيت الزرة ).

أحجام: ١ لتر، ٣ لتر و ٥ لتر.

التعبئة:
١ لتر × ١٢ عبوة.

٣ لتر × ٦ عبوات.

٥ لتر × ٤ عبوات.

الحاوية ٢٠ قدم ١٢٨٠ كرتونة ١ لتر.
الحاوية ٢٠ قدم ٩٧٠ كرتونة ٣ لتر.
الحاوية ٢٠ قدم ٦٧٢ كرتونة ٥ لتر.
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Al Soudi Food Industries Company is 
one of the largest producers of jam, as 
it is produced from the finest fresh 
natural fruits.
Where varieties (fig - apricot - 
strawberry) are produced.

Sizes:
370g - 530g

Packing:
530g x 12 packs
370g x 12 packs

A 20ft 530g container is about 2000 cartons
A 20ft 370g container is about 2400 cartons

تعتبر شركة السعودي للصناعات الغذائية 
من أكبر منتجي المربى، حيث يتم انتاجها من 

أجود الفواكه الطبيعية الطازجة.
حيث يتم انتاج اصناف (تين-مشمش-فراولة).

أحجام:
٣٧٠ جرام - ٥٣٠ جرام

التعبئة:
٥٣٠ جرام × ١٢ عبوة
٣٧٠ جرام × ١٢ عبوة

الحاوية ٢٠ قدم ٥٣٠ جرام حوالي ٢٠٠٠ كرتونة
الحاوية ٢٠ قدم ٣٧٠ جرام حوالي ٢٤٠٠ كرتونة

JAMS
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HONEY

Honey is one of the most famous Al Soudi 
products.
The best pure natural honey is selected.

Sizes:
370g - 530g

Packing:
530g x 12 packs
370g x 12 packs

A 20ft 530g container is about 2000 cartons
A 20ft 370g container is about 2400 cartons

العسل من أشهر منتجات السعودي. يتم أختيار أفضل 
انواع العسل الطبيعي النقي.

االحجام:
٣٧٠ جرام - ٥٣٠ جرام

التعبئة:
٥٣٠ جرام × ١٢ عبوة
٣٧٠ جرام × ١٢ عبوة

الحاوية ٢٠ قدم ٥٣٠ جرام حوالي ٢٠٠٠ كرتونة
الحاوية ٢٠ قدم ٣٧٠ جرام حوالي ٢٤٠٠ كرتونة
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As it is known that 
vinegar is indispensable 
in the home, the Saudi 
keenness to provide 
%100 natural cane 
vinegar free of 
additives.

Sizes:
1 liter

Packing:
1 liter x 12 bottles

A 20ft 1 liter container is 
about 1500 cartons

حيث من المعلوم ان الخل ال 
غنى عنه في المنزل حرص 
السعودي على تقديم خل 
القصب الطبيعي ١٠٠٪ النقي 

وخالي من اÆضافات.

أحجام:
١ لتر

التعبئة:
١ لتر × ١٢ عبوة

الحاوية ٢٠ قدم ١ لتر حوالي ١٥٠٠ كرتونة

VINEGAR
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QUALITY
Due to our laborator on site, we systematically submit all products received and 
processed to quality control.
Quality insurance has been set according to the ISO 22000 & HACCP method.

نظًرا لوجود مختبرنا في الموقع ، فإننا نرسل بشكل منهجي جميع المنتجات المستلمة والمعالجة إلى 
مراقبة الجودة. تم تحديد تأمين الجودة وفًقا لطريقة HACCP & 22000 ISO (تحليل المخاطر والتحكم في 

النقاط الحرجة) أثناء العملية التصنيعية.



As it is known that 
vinegar is indispensable 
in the home, the Saudi 
keenness to provide 
%100 natural cane 
vinegar free of 
additives.

Sizes:
1 liter

Packing:
1 liter x 12 bottles

A 20ft 1 liter container is 
about 1500 cartons

شركة السعودي للصناعات الغذائية

عنوان اÆدارة: التجمع الخامس الحي ا�ول بجانب مدارس أجيال
Administration address: Fifth Settlement, 1st District 

Second Zone, next to Ajyal School, Cairo, Egypt.
Tel:  00201202960000
        00201202970000

00225629353

WWW.AL-SOUDI.COM
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