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OUR PURPOSE:
EMPOWER PEOPLE TO AMAZE

هدفنا:
تمكين الناس بمنتجات مميزة ونيل 

رضاهم إلى حّد اإللهام..!



A GOODY IDEA
ADDING AMAZEMENT TO MEAL TIMES
In 1969, Ahmed Saied Basamh had an idea - what if he started a food company that 
simply did everything better?

The plan was simple – to bring Saudi consumers delicious, affordable food – to help 
them to make their meals more delicious.

When you decide to do things better, you empower everybody in the chain. And that 
brings out the very best in them.

A clear Purpose. Better Products. More passionate People. 
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كيف ولدت الفكرة ..؟!
»قودي« منذ نصف قرن ومازالت مصدر إلهاٍم لمعظم األسر 

السعودية بمنتجاتها المتميزة..
فــي منتصــف القــرن الماضــي، وتحديــدًا فــي عــام 1969 م، كان الشــيخ أحمــد ســعيد باســمح مســتغرقًا 
فــي حلــم طمــوح .. حيــن لمعــت بذهنــه الفكــرة؛ مــاذا لــو أسســنا شــركة متخصصــة بالمنتجــات 

الغذائيــة، ولكنهــا يجــب أال تكــون كأي شــركة ..!

إنها ببساطة شركة تنتج أجود المنتجات الغذائية .. وتضع بمتناول المستهلك أفضل الخيارات.
ما هي مواصفاتها إذا ..؟

نعــم .. هكــذا كانــت الخطــة بمنتهــى الوضــوح والبســاطة؛ وهــي أن نقــدم لكافــة المســتهلكين فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية منتجــات غذائيــة عاليــة الجــودة، طيبــة المــذاق وبأســعار تنافســية، ممــا 

يعينهــم علــى جعــل وجباتهــم الغذائيــة أفضــل وألــذ.

وعندمــا تقــرر أن تقــّدم األفضــل فإنــك البــّد أن تضمــن التــزام الجميــع بمعاييــر الجــودة العاليــة، وهــذا 
مــا يجعلهــم يقدمــون أفضــل مــا لديهــم. إذًا .. فــإن الهــدف بالنســبة إلينــا كان بمنتهــى الوضــوح منــذ 

البدايــة: منتجــات أفضــل تعنــي كفــاءات ماهــرة وشــغوفة فــي تخصصهــا وعملهــا.



07 08

OUR VISION
Become a leading multinational food 
company driven by passionate people, 
building powerful brands.

رؤيـتـنـــــا:
أن نكــون الشــركة الرائــدة والمعتــرف بهــا عالميــًا 
فــي مجال المــواد الغذائية المحفوظــة، بمنتجات 
عاليــة الجــودة والقيمــة، مــع توفيــر بيئــة عمــل 

متميــزة لموظفينــا. 
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OUR VALUES
TRUE OWNERSHIP
We believe in true ownership of our business

AMBASSADOR
We believe in leaving a lasting impression

FAMILY SPIRIT
We believe that respect and sincere care is due to all

PASSION TO WIN
We believe in being committed to be the best

GOODNESS
We believe in honesty, transparency, & good faith

قيُمنــــا:
اإليمان بالعمل

نحن نؤمن إيمانًا حقيقيًا بما نمتلكه وما نقوم به من أعمال

أهمية الرسالة
نحن نؤمن إيمانًا كاماًل بأهمية دورنا وأن نترك برسالتنا أثرًا مستمرًا

روح العائلة
نحن نؤمن بعمق بأن يتحلى جميع بالروح العائلية من االحترام المتبادل واإلخالص 

شغف الفوز
نحن نؤمن بقوة التزامنا وشغفنا في أن نحقق األفضل دومًا

عناصر الجودة
نحن نؤمن بإخالص أن الجودة تقوم على أسس األمانة والشفافية 



OUR PRODUCTS
DELICIOUS AMAZEMENT 

منتجاتنـا ..
روعة الطعم اللذيذ ..!
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EMPOWERING OUR CONSUMERS 
WITH ‘BEST IN CLASS’ PRODUCTS
For many consumers, serving their family a delicious meal is a source of accomplishment 
– but, providing an exciting, different meal, everyday is a major challenge. 

Goody understands that providing a varied menu, for the family, starts with having a 
wider choice of quality ingredients. The high standards of quality is inherent in our 
products, gives our consumers confidence, while Goody’s wide range means that 
consumers have more choices.

• Goody adds to the flavor of any meal, with mayonnaise, mustard, hot sauce, salad 
dressings, vinegar and syrup. 

• Goody makes more dishes possible, with a wide variety of pasta, tuna, powdered 
milk, canned mixed vegetables, shortening, grape leaves, beans and green olives. 

• Goody gives you better snacking options, with nuts, popcorn, peanut butter, canned 
cream, nectar drinks, whole and sliced fruits.

The combination of quality and choice empowers women to satisfy their desire to provide 
their family with a wider variety of nourishing and delicious meals.

دعم عمالئنا بالمنتجات المميزة 
واألفضل في مجالها

بالنســبة للكثيــر مــن المســتهلكين فــإن مجــرد تقديــم وجبــة لذيــذة لهــم وألســرهم يعــّد إنجــاز بحــد ذاتــه، 
ولكــن أن تتوفــر لهــم إمكانيــة الحصــول علــى وجبــة مختلفــة ورائعــة كل يــوم فــإن هــذا هــو التحــدي الكبيــر ..!

ومــن إدراكهــا لهــذه الحقيقــة الهامــة فــإن لــدى "قــودي" قائمــة غنيــة مــن الخيــارات المتنوعــة التــي تلبــي 
رغبــة كل فــرد مــن أفــراد األســرة؛ حيــث توفــر للمســتهلكين أرقــى المنتجــات الغذائيــة المتنوعــة، والتــي 

تنتــج وفــق أعلــى معاييــر الجــودة، وتمنــح عمالءنــا الطمأنينــة والثقــة الكاملــة.

•   إن "قودي" تضف على أي وجبة نكهة ومذاقًا رائعًا، من خالل منتجاتها المميزة؛ المايونيز، 
الماسترد، الشطة، الخل وخلطات تتبيل السلطات المتنوعة.

•   إن "قودي" تتيح الفرصة إلبتكار المزيد من األطباق الشهية المميزة؛ وذلك بما توفره لكم من 
منتجات مميزة؛ كأنواع المكرونة )الباستا(، والتونة الفاخرة، وحليب البودرة، والفواكه والخضروات 

المعلبة، والمنتجات القابلة للدهن، وورق العنب، ومعلبات البقول، والزيتون األخضر.
•   كما أّن "قودي" تضع بمتناولكم أفضل الوجبات الخفيفة )سناك( والتسالي لتختاروا منها ما 
يناسبكم في كل وقت؛ كالمكسرات، منتفخات الذرة )البوب كورن(، زبدة الفول السوداني، 

القشطة، عصائر النكتار، والفواكه اللذيذة المعلبة بنوعيها الكاملة والشرائح.

ــال  ــع مج ــوت أوس ــات البي ــاول رب ــودي" بمتن ــع "ق ــة تض ــا الغني ــن منتجاتتن ــة م ــة المتنوع ــذه القائم وبه
وألــذ  بأفضــل  أســرهن  أفــراد  جميــع  إســعاد  مــن  وتمكنهــن  تطلعاتهــن  لتلبــي  واالختيــار،  للتنويــع 
الوجبــات. كمــا إن اجتمــاع ميزتــي الجــودة العاليــة وإمكانيــة االختيــار مــن تلــك القائمــة الواســعة، ســتمنح 
عمالءنــا إمكانيــة أن يقدمــوا ألســرهم مجموعــة واســعة مــن الوجبــات المنوعــة واللذيــذة، ممــا يلبــي لهــم 

ــوم. ــم كل ي ــة احتياجاته كاف
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EMPOWERING OUR CONSUMERS 
WITH ‘BEST IN CLASS’ TOOLS
Providing consumers with a wider range of quality products is only the first step in 
helping them to make every mealtime special. Goody Kitchen provides real recipes and 
cooking suggestions that help turn good products into amazing meals.

Through ‘Best in Class’ tools, Goody Kitchen empowers housewives to achieve things 
that they never thought possible – allowing them to share the joy of a deliciously different 
meal everyday, and bask in the glow of an appreciative, happy family. 

Goody Kitchen’s Best in Class Tools include:

• Websites 
• Online Cooking Academy
• Food Magazine
• Mobile Applications
• Social Media Platforms
• Loyalty Program 
• Shopper Assistant

Visit: www.goodykitchen.com

دعم عمالئنا بإمكانية االختيار
من بين أفضل المنتجات

إن توفيــر مجموعــة واســعة مــن المنتجــات العاليــة الجــودة للمســتهلكين هــي بالنســبة إلينــا ليســت 
ســوى الخطــوة األولــى لمســاعدتهم علــى جعــل كل وجبــة فــي كل يــوم مناســبة خاصــة ومميــزة؛ ولهــذا 
ــذة،  ــات اللذي ــات الطبخ ــكار ووصف ــات واألف ــن االقتراح ــة م ــة غني ــدوره قائم ــّد ب ــودي" يع ــخ "ق ــإن مطب ف

متوفــرة لكافــة عمالئنــا ممــا يســاعدهم علــى إعــداد وجبــات مبتكــرة ولذيــذة لدرجــة تثيــر اإلعجــاب ..!

ومــن خــالل معّداتهــا المتطــورة وأدواتهــا األفضــل ووصفاتهــا المبتكــرة فــإن مطبــخ "قــودي" يدعم رّبــات البيوت 
ويمكنهــن مــن إعــداد وجبــات مبتكــرة ورائعــة، لــم يكــّن ليتصــورّن أنهــّن قــادرات علــى إنجازهــا مــن قبــل. كمــا 

يمنحهــّن الفرصــة إلســعاد أســرهّن بوجبــة لذيــذة ومختلفــة كل يــوم، فيكســبن رضــا وتقديــر العائلــة.

وتوفر "قودي" هذه النصائح والوصفات بشكل مستمر عبر قنواتها المختلفة؛ مثل:

•  مواقع على اإلنترنت
•  أكاديمية للطبخ أون الين

•  مجلة متخصصة
•  التطبيقات الرقمية

•  منصات وسائل األتصال االجتماعية
•  برنامج للسفراء 
•  مساعد التسوق

www.goodykitchen.comلالطالع تفضلوا بزيارة موقعنا على اإلنترنت: 



OUR PEOPLE
A PLACE TO AMAZE MORE

مجتمعنا 
"قودي" .. مصدر لإلبداع واإللهام.!
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EMPOWERING 
OUR SHAREHOLDERS
Goody is part of the Basamh Trading Group, which has been in the Food Sales & Distribution 
business since 1940.

Today, Basamh is a diversified powerhouse, involved in manufacturing, industrial, 
technology, and related industries. This gives Goody a strong foundation, with vast 
experience and solid financials backing. 

Goody has set out to build a brand that exemplifies the values of our parent company, 
focusing on creating an ethical business that is the preferred partner of suppliers and 
retailers – and, importantly, the employer of choice in the Kingdom.  

As we grow from strength to strength and develop into a regional leader, we continue 
to empower our shareholders, with significant return on their investment. 

دعم شركائنا:
"قــودي" هــي إحــدى العالمــات التجاريــة المميــزة التابعــة لمجموعــة "باســمح التجاريــة" والتــي تتمتــع 

بتاريخهــا العريــق فــي مجــال إنتــاج وتوزيــع المــواد الغذائيــة منــذ عــام 1940 م.

واليــوم فــإن "مجموعــة باســمح" تعــدُّ بمثابــة قلعــة تجاريــة وصناعيــة قويــة ومتنوعــة المجــاالت؛ حيــث 
تشــتمل أنشــطتها علــى الصناعــات التحويليــة، واإلنتــاج الغذائــي، والتكنولوجيــا، ومختلــف الصناعــات 

ذات الصلــة. وهــذا مــا يمنــح "قــودي" أسســًا قويــة مــن الخبــرة المتكاملــة والدعــم المالــي الواســع.

واآلن .. ومــع التطويــر والتوســع الكبيــر الــذي حققنــاه، والــذي نقلنــا إلــى مرحلــة أكبــر؛ بحيــث أصبحنــا 
شــركة لهــا مكانتهــا الرياديــة علــى مســتوى اإلقليــم، وذلــك بفضــل الدعــم للمســاهمين مــن شــركائنا 
وتلبيــة  المســاهمين  توقعــات  وتحقيــق  شــركائنا  دعــم  مواصلــة  علــى  نحــرص  وبالمقابــل  فإننــا 

طموحاتهــم، وذلــك مــن خــالل اإلدارة المثلــى للمــوارد والتطويــر المســتمر والعمــل الــدؤوب.



EMPOWERING 
OUR SUPPLIERS 
The first step to providing better food is to source the 
best quality produce or products. 

When you insist on the best, and are prepared to pay 
a fair price for it, you empower producers to deliver 
more. Because Goody relies on a group of carefully 
selected suppliers, instead of shopping around – we 
empower them to strive harder to consistently produce 
excellent products, supported by the assurance that 
they are not risking the added investment.
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دعم موردينـا:
ــل،  ــم األفض ــرار لتقدي ــًا وبإص ــعى دوم ــا نس ــا ومازلن ــا كن باعتبارن
وعلــى اســتعداد لتحمــل التكاليــف المكافئــة لهــذا اإلصــرار؛ 
فإننــا البــّد أن ندعــم المنتجيــن بــكل اإلمكانــات والطاقــات 
هــذا  ومــن  المزيــد.  تقديــم  مــن  لنمكنهــم  المطلوبــة 
المنطلــق فــإن "قــودي" تعتمــد علــى مجموعــة مــن أفضــل 
المورديــن الذيــن تــم اختيارهــم بعنايــة تامــة، بــداًل مــن أن تقوم 
بنفســها بالتســوق. ولذلــك فنحــن نعمــل علــى دعمهــم بــكل 
الســبل لكــي يتمكنــوا مــن توريــد أفضــل المــواد، التــي تمكننــا 
مــن إنتــاج أجــود المنتجــات، مــع حرصنــا الشــديد علــى ضمــان 
عــدم المغامــرة فــي معاييــر الجــودة ومــا اســتثمرناه فــي ســبيل 

عالماتنــا التجاريــة المميــزة.
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EMPOWERING OUR RETAILERS
Goody offers a wide range of superior quality products, which retailers can rely on.

Goody believes in building long term relationships with our retail partners – and will 
always go the extra mile in supporting in-store promotions and events that help to create 
a more dynamic shopping experience for their customers. 

This, together with reliable supply chain, and trusted products at good prices, empowers 
retailers to grow their business and ours.

دعم موزعينا:
كمــا هــو معلــوم فــإن "قــودي" تقــّدم مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن المنتجات العاليــة الجــودة، والتي 
ــخة  ــات راس ــاء عالق ــن ببن ــا نؤم ــا فإنن ــن هن ــة. وم ــكل الثق ــا ب ــدوا عليه ــون أن يعتم ــتطيع الموزع يس
ومســتدامة مــع شــركائنا مــن الموزعيــن وتجــار التجزئــة. لذلــك فنحــن مســتعدون دومــًا للمضــي 
قدمــًا بجهودنــا فــي دعــم موزعينــا بــكل الســبل، مــن خــالل إجــراء األنشــطة الترويجيــة والفعاليــات 
التســويقية فــي األســواق ومنافــذ البيــع، بالمســتوى الــذي يوفــر لكافــة المتســوقين والمســتهلكين 

أفضــل الفــرص والتجــارب التســويقية التــي يتطلعــون إليهــا.

وبهــذه العناصــر مجتمعــة، جنبــًا إلــى جنــب، مــع مــا يوفــره لنــا موردونــا مــن مــواد أساســية ممتــازة، ومــع 
ــودة  ــة الج ــة عالي ــات غذائي ــن منتج ــودي" م ــزة "ق ــا الممي ــه عالمتن ــا تقدم ــاج، وم ــتويات اإلنت ــى مس أرق
وموثوقــة وبأســعار تنافســية مناســبة، كل هــذا مــن شــأنه أن يحقــق لموزعينــا أفضــل مــا يطمحــون 

إليــه مــن نجــاح، ويســاهم فــي نمــو أعمالهــم وزيــادة أرباحهــم.
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EMPOWERING GOODYIANS
TO AMAZE
Goody believes that our people are the drivers to our success. With our employer 
program – Goodyians - Goody aims to create the spirit of pride in belonging to the 
Goody family. 

MEANINGFUL WORK
Goody creates meaning at work and in work. We believe that only through true 
ownership will we foster the passion to win – which is why every Goodyian is directly 
involved in the development and promotion of their brands. 

SOCIAL TEAM 
We consider Goody to be a family. Throughout the year, Goodyians come together for 
team building activities, which provide us with the opportunity to get to know each 
other and create true family spirit.

GOODY CARE
Our aim is to nurture the sense of care by Goodyians for other Goodyians, instilling the 
pride of belonging. It is the small things that our company and employees do for each 
other that give that true sense of belonging.

Through our Goodyians programme, Goody brings our corporate values to life, creating 
a place to ‘amaze more’, for everyone who works here.   

دعم كـوادرنـــا من خالل أسرتنا   
ليحققوا مزيدًا من اإللهام

إن "قــودي" تؤمــن إيمانــًا عميقــًا بكوادرهــا الذيــن يشــكلون أســرتها الكبيــرة، كمــا أنهــا تديــن لــكل فــرد مــن 
أفرادهــا ومــا يبذلونــه مــن جهــود مخلصــة بمــا حققتــه وتحققتــه مــن نجــاح. وهــي تعمــل باســتمرار عبــر 
برنامجهــا الخــاص )قوديانــس(  علــى تطويــر قــدرات وكفــاءة العامليــن، ورفــع مســتوى والئهــم وإخالصهم 

وتعزيــز فخرهــم بانتمائهــم لشــركتهم المميــزة. يقــوم برنامــج "قوديانــس" علــى ثــالث ركائــز أساســية:

العمل الهادف
إن "قــودي" تعطــي للعمــل معنــاه وقيمتــه ســواء فــي طبيعتــه أو بيئتــه، ونحــن نريــد مــن كل فــرد مــن كوادرنــا 
ومهمــا كانــت مهمتــه أن يكــون مؤمنــًا إيمانــًا تاّمــًا بالرؤيــة الخاصــة لقــودي وأهدافهــا ومحّبــًا للــدور الــذي يؤديــه.

روح الفريق
مــن خــالل برنامــج "قوديانــس" ينبــع روح الفريــق فيعــّم جميــع أفــراد كوادرنــا، وعلــى مــدار األيــام، عامــًا بعــد 
عــام، نعمــل بــال كلــل لتقويــة الروابــط االجتماعيــة وتنميــة روح التعــاون، ونخلــق بيئــة صحيــة ومتماســكة 

للعمــل؛ حيــث يتعــارف ويتفاعــل كافــة أفــراد أســرتنا الكبيــرة فيمــا بينهــم إلــى درجــة تثيــر اإلعجــاب.

الشعور بالمسؤولية
إننــا نهــدف عبــر برنامــج "قوديانــس" إلــى غــرس وتنميــة مبــدأ االلتــزام بــروح المســؤولية حيــال كل أفــراد 
"قوديانــس"؛ وتعزيــز روح الــوالء والتكافــل علــى كافــة المســتويات، بــل وحتــى مــن خــالل أبســط األشــياء 
التــي يقدمهــا أعضــاء أســرتنا لبعضهــم البعــض، ممــا يترجــم الصــورة الحقيقــة لهــذا الشــعور باالنتمــاء.
بهذه الركائز األساسية مجتمعة تجعل "قودي" من بيئة العمل مكانًا مميزًا ومركزًا يمنح اإللهام لكل من يعمل فيه.
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EMPOWERING OUR COMMUNITIES
Sharing a delicious home-cooked meal is an occasion that brings the family together 
and helps women to not only nurture their family’s health, but also develop and sustain 
strong family bonds. We believe that, by providing nutritious, diverse offerings, Goody 
is already helping to empower housewives to do this. 

Through our community program “Yagaribna,” our goal is to extend our role, by providing 
communities with tools they can utilize to strengthen the bonds and relationships 
amongst family members, on other occasions.

دعم مجتمعنا:
إن تشــارك وجبــة الطعــام اللذيــذة المطبوخــة فــي المنــزل هــي مناســبة جميلــة تجمــع األســرة كلهــا 
معــًا، وهــذا ال يســاعد المــرأة علــى رعايــة صحــة أفــراد عائالتهــا فحســب؛ وإنمــا يســاهم فــي تعزيــز وتطويــر 
الروابــط األســرية القويــة. ونحــن نعتقــد أنــه مــن خــالل مــا توفــره "قــودي" مــن منتجــات عاليــة الجــودة 
ــرهن  ــم أس ــن دع ــوت م ــات البي ــن رّب ــي تمكي ــًا ف ــب دورًا حيوي ــا تلع ــة؛ فإنه ــروض متنوع ــة، وع ومغذي

وتنميــة الروابــط االجتماعيــة.

وكذلــك األمــر، فمــن مــن خــالل برنامــج الخدمــة االجتماعيــة "ياقارايبنــا" فإننــا نهــدف إلــى توســيع هــذا 
الدوروالتأثيــر؛ حيــث نقــدم لمجتمعاتنــا المحليــة كافــة اإلمكانــات التــي مــن شــأنها أن تمكنهــم مــن 

تعزيــز أواصــر العالقــات بيــن مختلــف أفــراد األســر واألقــارب، وفــي مختلــف المناســبات االجتماعيــة.
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Saudi Arabia
Saudi Goody Products Marketing Company
Unit 1#, Ad Dawsari – Al Andalus
P.O. Box 3813 Jeddah 23326
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 12 667 6607
Toll Free: 800 244 6663
Fax:  +966 12 669 2224
Email:  info@goody.com.sa

South Africa
Thokoman Foods SA Private Limited
P.O Box 74231
Lynnwood Ridge
0040
South Africa
Tel :  +27-12-8110501 
www.goodythokoman.co.za

United Arab Emirates
Goody Middle East FZE
Plot No. S31105, 
Jebel Ali
Dubai, UAE
Tel.:  +971 4 880 9064
Fax:  +971 4 880 9065
email: info@goody.com.sa



For more information:

www.goody.com.sa


