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 اــة الصويرة دارنـجمعي

 إليـواء األطفــال

 28/4/09بتاريخ  10/09رخصة الفتح رقم 

 

 

 2022حاجيات األطفال خالل سنة 

 

 Denrée alimentairesةــيــائذــغــالواد ــمــال

 سنوات 4الفئة العمرية من أقل من سنة إلى  سنة 17سنوات إلى  4الفئة العمرية من  النظافة الصحية مواد

DESIGNATION Quantité نوع البضاعة DESIGNATION Quantité نوع البضاعة 

Lentilles en kg 250 العدس بالكيلو Boite de Lait bébé pharmacie 1500 علبة حليب الرضع الصيدلي 

Haricots blancs en Kg 250 اللوبيا بالكيلو Boite Céréale en kg 450  علبة سريالك 

Pois chiche en kg 100 حمص بالكيلو Lait poudre en kg 300 بودرة الحليب بالكيلو 

Couscous fine en kg 500 كسكس رقيق بالكيلو Bidon d'Eau Minéral  5 L 100  لتر 5ماء معدني 

Divers pâte en kg 500 معجنات مختلفة بالكيلو Boite de Lait UHT 1 litre 2000 حليب مبستر باللتر 

Farine de luxe en kg 900 دقيق ممتاز بالكيلو Paquet de Biscuit Henry's 2000 علبة بسكوي هرنيس 

Farine blé dure en kg 250 دقيق القمح الطري بالكيلو Riz rond blanc en kg 250 األرز العادي بالكيلو 

Cheveux d'ange en kg 250 شعرية سفة بالكيلو Riz glacée en kg 250 األرز األصفر بالكيلو 

Vermicelle moyenne en kg 50 شعرية غليظة بالكيلو Portion de Fromage blanc 12000 قطعة جبنة فرماج أبيض 

Litre d'Huile de table  700 زيت المائدة باللتر Semoule fine en kg  300 سميدة رقيقة بالكيلو 

Litre d'huile d'olives 120 زيت الزيتون باللتر Boule de Fromage rouge en 
kg 

 كرة فرماج أحمر بالكيلو 20

Confiture en kg 180 مربى الفواكه بالكيلو Pate à tartiner 700g  160  كرام 700علب شكالطة للدهن 

Tomate concentré en kg 180 مركز الطماطم بالكيلو Beurre végétale  500g 250  كرام 500علبة زبدة نباتية 

Vinaigre de table en litre 220 خل المائدة باللتر Sucre granulé en kg 250 سكر سنيدة بالكيلو 

Boite de Thon conserve 1 kg 100 علبة التونة معلب الكيلو Sucre en lingots en kg 300 قطع سكر بالكيلو 

Boite de Mais conserve  30  علب الذرة معلبة  بالكيلو Thé vert en kg 80 الشاي األخضر بالكيلو 

Jus de fruits en litres 420 عصير الفواكه باللتر Raisin sec en kg 25 زبيب جاف بالكيلو 

Miel en kg 25 عسل بالكلغ Amande en kg 40 اللوز بالكيلو 

 

 


