
شركة طيب الغذاء المحدودة

GFC

من نحن ⦁

األغذية  ِمن أنجح الشركات التي تعمل في مجال GFCطيب الغذاء المحدودة 

تلك العديد من والمشروبات الطازجة بالمملكة العربية السعودية، حيث نم

وى المحلي وكاالت صنع وتسويق وتوزيع المنتجات الغذائية على المست

. بالمملكة وعلى المستوى العالمي خارجها في أكثر من دولة

م، ونحن  2010 ومنذ اليوم األول للتأسيس وانطالق عملنا الطموح في عام

ا اتنا، إيمانًا مننسعى لتحقيق المساهمة الفعالة في خدمة مجتمعنا بكل خبر

.    كل مكان بأهمية إنتاج وتقديم الغذاء الصحي والمالئم لإلنسان في

أهدافنا ⦁

ول من نوعه قمنا بترسيخ قواعد تميزنا من خالل مشروعنا الرائد واأل

لسندوتشات بالمملكة العربية السعودية، وهو مصنع إنتاج الشطائر وا

ة، ذات المذاق الطازجة والعديد من الوجبات والمشروبات الجاهزة المغلف

تحتاج إلى مصدر  الشهي والسعر المناسب، والتي نمد بها كافة الجهات التي

:مأمون وموثوق به لتوريد الطعام يوميًا بانتظام، مثل
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.    الفنادق والمطاعم والكافيهات ⦁

.المراكز التجارية والموالت ⦁

.المراكز الطبية والمستشفيات ⦁

.الجهات التعليمية والتدريبية ⦁

. النوادي واألماكن الترفيهية ⦁

. المطارات ⦁

. الهيئات الحكومية ⦁

.الشركات والمصانع ⦁

ى تقديم الطعام وتستهدف خدماتنا كافة الكيانات المتنوعة التي تحتاج إل

لتقديم  وليس لديهم مطابخ خاصة، أو خبرة كافية وإعدادات تؤهلهم

ع العمالء من المأكوالت والمشروبات بشكل جيد، باإلضافة إلى تعاملنا م

.األفراد من خالل الطلب والبيع المباشر السريع

رؤيتنا ⦁

منظمة الصحة  إنتاج وإعداد الغذاء المطابق لمقاييس الجودة ومعايير" 
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حية، وتقديمه العالمية، الذي تحتوي مكوناته على قيمة غذائية وإضافة ص

"جميعبالشكل الالئق والتغليف الجذاب مع األسعار المناسبة لل

يتنا أن الغذاء تلك هي أركان رسالتنا ومهمتنا األساسية، انطالقًا من رؤ

ي إضافة أبعاد السليم هو قاعدة الحياة السعيدة، واعتمادًا على رغبتنا ف

.  جديدة وممتعة للطعام

خدماتنا ⦁

ن هو عمل الوجبات وسهولة توصيلها لم GFCجوهر ما نسعى إليه في 

كينات إعداد يحتاجها في أي مكان بالشكل الذي يناسبه، فنقدم خدمة ما

الجامعات الطعام التي يتم وضعها في الموالت والمطارات والمدارس و

لباردة مثل وغيرها، والتي تنتج السندوتشات المتنوعة، والمشروبات ا

لى مزيج متناغم العصائر، والمشروبات الساخنة مثل الشوربات، باإلضافة إ

.من السلطات الطازجة المغذية

 ركات، فنعمل علىكذلك نهتم بالكثير من الجهات الحيوية مثل المصانع والش

نشاء للموظفين والعُّمال، حيث يتم إ Cateringإتاحة خدمة تقديم الطعام 

لشركة بما مطابخ سريعة التجهيز وسهلة اإلعداد، وإمداد المصنع أو ا

.  يلزمهم من وجبات مختلفة
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عمالئنا ⦁

لمتطورة آلفاق خالل سنوات طوال من العمل والتخطيط والتنفيذ، والرؤية ا

ير على ثقة وإعجاب وتقد GFCالمستقبل، حصلنا في طيب الغذاء المحدودة 

ا ا لدينا رغبة منعمالء كرام، نفتخر دائًما بخدمتهم، ونسعى لتقديم أفضل م

:       في تحقيق أهدافهم، ومنهم

. آرابيكا ⦁

. الزامل ⦁

. مصنع الراجحى للحديد ⦁

. عبد اللطيف جميل ⦁

. الخطوط الجوية السعودية الداخلية ⦁

.مدرسة فاست تراك األمريكية ⦁

شركاء النجاح ⦁

بكم نستمر ومن أجلكم نرتقي
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.قدرات العربية ⦁

.بايونير ⦁

⦁ ABC 

تواصل معنا

واألرقام  من خالل موقعنا اإللكتروني، ومنصات التواصل االجتماعي،

ية ك كافة السبل الفورالهاتفية لخدمة العمالء، وتطبيقنا على الجوال، أتحنا ل

.لتواصل مرن على مدار الساعة

.قدم طلبك أو استفسارك اآلن، ونحن نسعد بخدمتك في كل آن
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