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نبذة عن شركة دار الغذاء

ــام ١٩٩٤  ــي ع ــذاء ف ــركة دار الغ ــت ش تأسس
ــان/ األردن. ــا عم ومقره

تشــغيل  علــى  الغــذاء  دار  شــركة  تعمــل 
ــي  ــب ف ــع الحلي ــل مصان ــن أوائ ــو م ــا وه مصنعه
الشــرق األوســط مــن خــال مــا تتمتــع بــه مــن ســمعة 
طيبــة أســهمت فــي دفــع قوتهــا اإلنتاجيــة لتقديــم 
منتجــات غذائيــة مــن الدرجــة األولــى ألطفــال المجتمــع 

واإلقليمــي. المحلــي 

تقــوم الشــركة بإنتــاج وتســويق حليــب الرّضــع واألطفــال، أغذيــة األطفــال، شــاي 
ــال. ــة لألطف ــة تكميلي ــات وأغذي ــال، ڤيتامين األطف

تتميــز شــركة دار الغــذاء بهويتهــا التجاريــة البــارزة وجــودة منتجاتهــا وخدماتهــا، فضــًا عــن التجــّدد واالبتــكار ممــا 
ســاهم فــي جعلهــا شــركة رائــدة فــي الســوق األردنــي وفــي طليعــة المنتجيــن والمطّوريــن لتراكيــب أغذيــة األطفــال.

وفــي ســعيها الدائــم والحثيــث للتميــز وإرضــاء عمائهــا، تعمــل شــركة دار الغــذاء علــى تقديم أعلــى درجــات الجودة 
وضمــان التطبيــق األمثــل للمتطلبــات الصارمــة لــكل مــن ممارســات التصنيــع الجيــدة )GMP(، نظــام تحليــل المخاطــر 

ونقــاط الضبــط الحرجــة )HACCP(، وأبــرز أنظمــة اإلدارة والتخطيــط والتحكــم.

تقدم شركة دار الغذاء منتجاتها تحت عامات تجارية مختلفة: “صّحة”، “بريما” و “بيبي ليه”.
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الرسالة والرؤية

اإلتجاهات اإلستراتيجية

الرسالة
أن تصبح شركتنا مساهمًا رئيسيًا في اإلقتصاد الوطني، وحافزًا رئيسيًا في خلق جيل صحي وسليم.

الرؤية
      أن نصبح الرّواد إقليميًا.

      أن نصبح مالكي أهم العامة / العامات التجارية اإلقليمية وأن تتوفر منتجاتنا في كل منزل.
      أن نكون شركة ربحية متناغمة في الروح والثقافة، فخورة بموظفين ذوي كفاءات عالية.
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منتجات

صّحة ١
منذ الوالدة حتى ٦ أشهر

صّحة بريماتشور
منذ الوالدة

صّحة ٢
من عمر ٦ إلى ١٢ شهر

صّحة ٣
من عمر ١ إلى ٣ سنوات

صّحة إل. إف.
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

صّحة جنتل
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

تركيبة حليب مجّفف للرّضع
• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف للرّضع الخّدج وذوي 
الوزن المنخفض عند الوالدة
)HMO(  ٢’-فوكوسياكتوز •

• نيوكليوتيدات
• أحماض دهنّية أساسّية: دي إتش إيه 

وإيه أر إيه

تركيبة حليب متابع للرّضع وصغار
األطفال

• بيفيدوس

تركيبة لمرحلة النمو
• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف للرّضع خال من 
الاكتوز

• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف للرّضع سهلة 
الهضم

• بيفيدوس
• ١٠٠ ٪ مصل البروتين المحلل جزئيًا

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٩٠٠غ

٩٠٠غ

٩٠٠غ

حليب الرّضع واألطفال:

صّحة آي. آر.
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

تركيبة حليب مجّفف لحاالت اإلرتجاع 
للرّضع

• نشا الذرة الشمعي
• بيفيدوس

٤٠٠غ
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أغذية األطفال:

شاي األطفال:

منتجات غذائية:

صّحة األرز مع صّحة األرز
الحليب

صّحة القمح 
مع الحليب

صّحة شوفان 
مع العسل 
وقطع التمر

صّحة شوفان 
مع الفواكه

صّحة القمح 
والفواكه

صّحة القمح 
والعسل

صّحة القمح 
وقطع التمر

٢5٠غ

٢5٠غ

٢5٠غ

منذ الشهر السادس

منذ الشهر السادس

منذ الشهر السادس

٤٠٠غ

٤٠٠غ

• خالي من الجلوتين
• ١٣ ڤيتامين

• يحتوي على حليب
• ١٣ ڤيتامين

• يحتوي على حليب
• ١٣ ڤيتامين

شاي صّحة 
باألعشاب

منذ الشهر السادس
• خاصة أعشاب

• ١٠٠ ٪ مكونات طبيعية

شاي صّحة 
بالبابونج

منذ الشهر السادس
• مستخلص البابونج

• ١٠٠ ٪ مكونات طبيعية

٨٠غ٨٠غ

• تركيبة متوازنة من الڤيتامينات 
والمعادن األساسية
• ١٠٠ ٪ نكهة طبيعية

• مخّصصة لألطفال من عمر
سنتين فما فوق

• غذاء تكميلي لألطفال الذين ال يأكلون جيداَ
• ٢5 من الڤيتامينات والمعادن األساسية

• أحماض دهنية أساسية: دي إتش إيه وإيه أر إيه
• بيفيدوس وألياف الفركتو أوليغوسكرايد

• خالية من الجلوتين
• خالية من سكر الاكتوز

صّحةصّحة بدياغين
ڤيتامينات 

متعددة لألطفال
٦٠ حبة ٩٠٠غ٤٠٠غ

 من عمر سنة
إلى ١٠ سنوات
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منتجات

حليب الرّضع واألطفال:

بيبي ليه ١
منذ الوالدة حتى ٦ أشهر

تركيبة حليب مجّفف للرّضع
• بيفيدوس

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

بيبي ليه ٢
من عمر ٦ إلى ١٢ شهر

بيبي ليه ٣
من عمر ١ إلى ٣ سنوات

تركيبة حليب متابع مجّفف للرّضع 
وصغار األطفال

• بيفيدوس

تركيبة حليب لمرحلة النمو
• بيفيدوس

بيبي ليه إل. إف.
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

بيبي ليه آي.سي
منذ الوالدة حتى ٦ أشهر

بيبي ليه آي. آر.
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

تركيبة حليب مجّفف للرّضع خال من 
الاكتوز

• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف للرّضع سهلة 
الهضم

• ١٠٠ ٪ مصل البروتين المحلل جزئيًا
• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف لحاالت اإلرتجاع 
للرّضع

• نشا الذرة الشمعي
• بيفيدوس
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منتجات

حليب الرّضع واألطفال:

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

٤٠٠غ

بريما ١
منذ الوالدة حتى ٦ أشهر

بريما ٢
من عمر ٦ إلى ١٢ شهر

بريما ٣
من عمر ١ إلى ٣ سنوات

بريما إل. إف.
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

بريما ويه
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

بريما آي. آر.
منذ الوالدة حتى ١٢ شهر

تركيبة حليب مجّفف للرّضع
• بيفيدوس

تركيبة لمرحلة النمو
• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف للرّضع خال من 
الاكتوز

• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف للرّضع سهلة 
الهضم

• ١٠٠ ٪ مصل البروتين المحلل جزئيًا
• بيفيدوس

تركيبة حليب مجّفف لحاالت اإلرتجاع 
للرّضع

• نشا الذرة الشمعي
• بيفيدوس

تركيبة حليب متابع للرّضع وصغار 
األطفال

• بيفيدوس

٩٠٠غ

٩٠٠غ

٩٠٠غ
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أغذية األطفال:

شاي األطفال:

٢5٠غ
منذ الشهر السادس

٤٠٠غ
• خالي من الجلوتين

• ١٣ ڤيتامين

بريما األرز مع بريما األرز
الحليب

بريما القمح مع 
الحليب

بريما القمح 
والفواكه

بريما القمح 
والعسل

بريما القمح 
وقطع التمر

٢5٠غ
منذ الشهر السادس

٤٠٠غ

• يحتوي على حليب
• ١٣ ڤيتامين

٢٠٠غ٢٠٠غ

شاي بريما 
باألعشاب

منذ الشهر السادس
• خاصة أعشاب

• ١٠٠ ٪ مكونات طبيعية

شاي  بريما 
بالبابونج

منذ الشهر السادس
• مستخلص البابونج

• ١٠٠ ٪ مكونات طبيعية
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