
 سدرة العائلة  

ابو علي،ابو غزوان،المباشر،حسن،خارجي،عمار،محمد،مخزن الشعب  جرد ارصدة مستودع  

 21/08/09 بتاريخ  

                               العرض    االسم       البند  

               باكيت4قطعة *24اكياس شوي بالفرن الطباخ        1 

               صابون رغوة +%10 ×20 سم) ×90 سم 75اكياس نفايات بيفي صغير (       2 

               علبة× 60مل 70 % 100ايثانول  الجود         3 

               × 24 مل 250% كحول  70ايثانول الجود         4 

               × 24غم 400بزاليا وجزر صيني         5 

              × 10 باكيت 6بهارات الطباخ         6 

                كغم10تايد ايراني  فل         7 

                هدية +%1  كغم  ابيض20تايد ايراني  فل         8 

                 باكيت× 4 كغم 4.5تايد بيفي  اوتوماتيك         9 

               × 4 كغم 3تايد جيهان  عادي         10 

               × 2 كغم 9تايد جيهان  عادي         11 

               × 24 غم 450تايد حرير  عادي         12 

               × 2 كغم 9تايد حرير  عادي         13 

               × 12 غم 900تايد حرير  عادي         14 

               × 3 كغم 4تايد ليتس كلين  اوتوماتيك         15 

               ×12كغم 1جل ارضيات التونسا         16 

               × 12 كغم 1جل ارضيات الفعال  ســامراء         17 

               × 24 كغم 1/2جل ارضيات الفعال  ســامراء         18 

                هدية +%6 × 12 مل 900جل ارضيات باكو         19 

               × 12غم 900جل ارضيات ليتس كلين         20 

               × 12 لتر 1حامض السدرة         21 

               × 12 مل 500حامض السدرة         22 

               × 12 مل 750حامض السدرة         23 

               هدية +%2 1 × 5حفاظة بامبو  اقتصادي         24 

              × 20حفاظة بيبي لوك  مقطع         25 

                هدية +%1  قطع× 5 بالة 1حفاظة سوبر  اقتصادي         26 

               × 20حفاظة سوبر  مقطع         27 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 1  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

               × 24 غم 200حليب بقرة المراعي         28 

               مل روز باريس600حمام زيت        29 

                كغم20حمص ميار  روسي         30 

                 زجاج× 12 مل 500خل السدرة  تفاح         31 

                هدية +%2 × 12 لتر 1دبس رمان السدرة         32 

               × 12 غم 350دبس رمان السدرة         33 

               × 12 غم 350دبس رمان السدرة  زجاجي         34 

               × 4 كغم 4دهن جيهان  سطل         35 

               × 6 لتر 1ديتول الجود  اكسترا         36 

                 سامراء× 6 لتر 1ديتول الفعال         37 

                 سامـــراء× 3 لتر 4ديتول الفعال         38 

                 سامراء× 12 مل 500ديتول الفعال         39 

                 شفاف× 12 مل 500ديتول باكو  صغير         40 

               × 12لتر 1ديتول بيتول         41 

               × 12 مل 500ديتول بيتول  شفاف         42 

              × 12مل 500ديتول عام  الجود         43 

               × 6 لتر 1ديتول عام الجود  (الكفيل)         44 

                 دبة× 6 كغم 1راشي الطباخ  بالستك         45 

                هدية %1  كغم  عنبر30رز ايام زمان  فل         46 

               × 4 كغم 4.5رز ايام زمان  مقطع         47 

               × 20 غم 900رز ايام زمان  مقطع         48 

                كغم30رز برهان  فل         49 

                كغم25رز جيهان  فل         50 

                 بالستك× 2 كغم 10رز جيهان  مقطع         51 

                 قماش× 2 كغم 10رز جيهان  مقطع         52 

                هدية +%1 × 4 كغم 4.5رز جيهان  مقطع         53 

               × 36 غم 500رز جيهان  مقطع         54 

                هدية +%1 × 20 غم 900رز جيهان  مقطع         55 

               × 4 كغم 4.5رز جيهان  مقطع - زاخو         56 

               × 1 كغم 25رز ديوان         57 

                هدية %1  كغم  عادي30رز روان  فل         58 

                 عادي× 4 كغم 4.5رز روان  مقطع         59 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 2  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

                 عنبر× 4 كغم 4.5رز روان  مقطع         60 

                هدية +%1  كغم25رز ريمان  فل         61 

               × 4 كغم 4.5رز ريمان  مقطع         62 

               × 20 غم 900رز ريمان  مقطع         63 

               × 4 لتر 4زاهي التونسا  دبة         64 

                 شفاف× 12 مل 750زاهي اونو         65 

                هدية +%5   عراقي× 4 لتر 2.5زاهي باكو         66 

                هدية %4   عراقي× 4لـتر 4زاهي باكو  دبة         67 

                هدية %3 × 12 لتر 1زاهي باكو  صغير         68 

               × 12 لتر 1زاهي باكو  مسطح         69 

                  معتم× 12 مل 800زاهي حرير         70 

                هدية +%10 شفاف× 12 مل 750زاهي رونيا         71 

               × 4 لتر 4زاهي رونيا  دبة         72 

               + هدية %2 × 4 لتر 3.8زاهي سيد البريق  دبة         73 

               4 % × 4 لتر3زاهي سيد البريق  دبة شفاف         74 

               + هدية %4 × 12 مل 700زاهي سيد البريق  شفاف         75 

                هدية %4 × 12 مل 700زاهي سيد البريق  معتم         76 

                هدية +%4 × 12 مل 900زاهي سيد البريق  معتم         77 

                صابون رغوه %4   تركي× 12 مل 900زاهي كرمل         78 

                 سوري× 12 مل 500زاهي ليتس كلين         79 

                 سوري× 12 مل 990زاهي ليتس كلين         80 

               × 20 لتر 1زيت جيهان         81 

                 عماني× 6 مل 1800زيت صحــار  ذرة         82 

               × 6 لتر 1.5سائل غسيل ليتس كلين  اسود         83 

               ×12لتر 1سائل غسيل مالبس التونسا  اسود         84 

               × 12 مل 750سائل غسيل مالبس اونو  اسود         85 

                اسود× 6 لتر 3سائل غسيل مالبس عبايه التونسا        86 

                زاهي اونو +%4  قطعة100 × 100) × 30سفرة التونسا  (       87 

               × 12مل 600شامبو  التونسا         88 

               4 % × 12 مل 500شامبو  باكو         89 

               × 12 مل 600شامبو اعشاب بيفي         90 

               × 12 مل 600شامبو بيفي  طين خاوة         91 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 3  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

                × 12 مل 600شامبو بيفي  عادي         92 

               × 12 مل 600شامبو ليكسي         93 

                هدية +%4 × 12 مل 600شامبو ومكيف بيفي         94 

               × 12 مل 400شامبوالتونسا طفل         95 

               × 20 غم 450شاي اكبر (المطرقة)         96 

                هدية %1  كغم10شاي ايام زمان  معطر         97 

                هدية %1 كغم10شاي ايام زمان  هيل         98 

                هدية %1  كغم10شاي برهان  معطر         99 

                كغم10شاي تيجان  اسود         100 

               × 20 غم 400شاي تيجان  كيس         101 

                هدية +%1  كغم10شاي تيجان  معطر         102 

                كغم10شاي تيجان  هيل         103 

                200% اذا 6 او اقل // 100 اذا  %5 × 20 غم 200شاي جيهان  ازرق         104 

                +%2 × 20 غم 400شاي جيهان  ازرق         105 

                % هدية3 ك: 100اذا   × 50 غم 90شاي جيهان  ازرق         106 

               × 10 كغم 1شاي جيهان  اسود         107 

                هدية %1  كغم10شاي جيهان  اسود         108 

               × 20 غم 200شاي جيهان  اسود         109 

                كغم09)  10شاي جيهان  اسود (       110 

                 باكيت ازرق× 48 سحبة 25شاي جيهان تي باك        111 

                باكيت ازرق× 96 سحبة 25شاي جيهان تي باك        112 

               × 20 غم 200شاي جيهان  علبة بالستك         113 

                × 10 غم 400شاي جيهان  علبة معدني         114 

                هدية %1  كغم10شاي جيهان  معطر         115 

                هدية %1  كغم10شاي جيهان  هيل         116 

                200% اذا 6 او اقل // 100 اذا  %5 × 20 غم 200شاي جيهان  هيل         117 

                +%2 × 20 غم 400شاي جيهان  هيل         118 

               % هدية3 ك: 100اذا   × 50 غم 90شاي جيهان  هيل         119 

                +%2 ×20غم200شاي دوغزال  احمر         120 

               × 20 غم 400شاي دوغزال  احمر         121 

                +%5 ×20غم 200شاي دوغزال  اسود         122 

                ×20 غم 400شاي دوغزال  اسود         123 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 4  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

                 اخضر× 20غم 450شاي دوغزال  باكيت         124 

                 احمر× 24 غم 500شاي دوغزال  باكيت         125 

                  اسود× 24 غم 500شاي دوغزال  باكيت         126 

                كغم  اسود10شاي دوغزال  بيكو         127 

                كغم  معطر10شاي دوغزال  بيكو         128 

                 كغم  هيل10شاي دوغزال  بيكو         129 

                 باكيت اسود× 18سحبة 100شاي دوغزال تي باك        130 

                 باكيت اسود× 96 سحبة 25شاي دوغزال تي باك        131 

                كيس  ابيض (ذهبي)× 20 غم 400شاي دوغزال سوبر بيكو        132 

                باكيت× 20 غم 400شاي دوغزال  سوبر بيكو         133 

                 اسود×10غم 400شاي دوغزال  علبة معدني         134 

                 هيل×10غم 400شاي دوغزال  علبة معدني         135 

                 معطر  ابيض× 20 غم 400شاي دوغزال  كيس         136 

                هدية +%5 ×20غم 200شاي دوغزال  هيل         137 

               × 20 غم 400شاي دوغزال  هيل         138 

                هدية %1  كغم10شاي روان  اسود         139 

                هدية %1  كغم10شاي روان  معطر         140 

                هدية %1  كغم10شاي رين-بو  معطر         141 

               × 10 كغم 1شاي مرجان  اسود (كيس)         142 

               × 20 غم 400شاي مرجان  كيس         143 

                كغم10شاي مرجان  معطر         144 

                كغم10شاي مرجان  هيل         145 

                 عراقي× 10 كغم 2شعرية بستاني  بالة         146 

                 عراقي× 10 كغم 2شعرية بغداد  بالة         147 

                 عراقي× 5 كغم 5شعرية بغداد  بالة         148 

                 عراقي× 30 غم 200شعرية بغداد  مقطع         149 

              × 4 × 24 غم 75صابون  الجود         150 

               هدية +%1 × 6 × 12 غم 60صابون  بيفي         151 

               ×12 مل 500صابون التونسا آيس  رغوة         152 

               × 12 لتر 1صابون التونسا آيس  سائل         153 

                 دبة×4لـتر 4صابون التونسا آيس  سائل         154 

               × 12 مل 500صابون التونسا آيس  سائل         155 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 5  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

               × 72 غم 125صابون التونسا آيس  فل         156 

                هدية +%3 × 96 غم 85صابون اونو         157 

               × 72 غم 90صابون بيري  زيتون         158 

               × 72 غم 125صابون بيفي         159 

               × 12 لتر 1صابون بيفي  سائل         160 

              × 6 لتر 2صابون بيفي  سائل         161 

               × 72 غم 125صابون جيهان  روكس         162 

               × 96 غم 125صابون جيهان  روكس         163 

               × 6 × 24 غم 60صابون جيهان  روكس         164 

               × 72 غم 90صابون جيهان  روكس         165 

               × 96 غم 90صابون جيهان  روكس         166 

              × 144 غم 105صابون ديتول         167 

               % صابون رغوه +5  لتر1صابون سائل اونو        168 

               × 12 مل 500صابون سائل باريس  معتم         169 

               × 12 مل 400صابون سائل تينكس         170 

              × 12 مل 400صابون سائل كالسيك         171 

               × 12مل 500صابون سائل مضاد للجراثيم ( الجود)        172 

               × 48غم 100صابون ليكسي  باكيت         173 

               × 48 غم 175صابون ليكسي  زيتون         174 

               × 12 مل 500صابون ليكسي  سائل         175 

                 تركي× 24مل 220صابون معقم  (ساف ووش)         176 

                 تركي×48مل 220صابون معقم  (ساف ووش)         177 

               × 12 غم 290صلصة السدرة  باربيكيو         178 

               × 12 غم 350صلصة السدرة  بيتزا         179 

               × 12 غم 250صلصة السدرة  ثوم         180 

               × 12 غم 290صلصة السدرة  سلطة         181 

               × 12 غم 350صلصة السدرة  سماق         182 

               × 12 غم 250صلصة السدرة  شطة حارة         183 

               × 12 غم 270صلصة السدرة  لحم         184 

               × 10 كغم 1طحين جيهان         185 

                 كندي× 5 كغم 10عدس اكرودير         186 

                 كندي× 5 كغم 10عدس اكينلر         187 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 6  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

                 تركي× 10 غم 700عدس جيهان  مقطع         188 

                 كندي× 10 غم 700عدس جيهان  مقطع         189 

               × 10 كغم 5عدس كندي  بالة         190 

               × 5 كغم 10عدس ميلو  بالة         191 

               × 6 لتر 2غسول سيارات باكو  دبة         192 

               × 12 لتر 1غسول مالبس باكو         193 

                كغم5فاصوليا الغزال         194 

               × 10 غم 700فاصوليا جيهان  مقطع         195 

                % صابون رغوة التونسا 2 ×12لتر1فالش التونسا         196 

                هدية +%5 ×9لتر1فالش التونسا هدية         197 

              ×12 لتر 1فالش بيفي اصلي مسطح        198 

                 الوان× 12 لتر 1قاصر التونسا         199 

                هدية +%5   عراقي× 12 لتر 1قاصر باكو  ابيض         200 

                +4 %   عراقي× 4لــتر 4قاصر باكو  ابيض         201 

                 عراقي× 12لتــــر 1قاصر باكو  الوان         202 

                 تركي×12لتر 1قاصر بيفي  الوان         203 

               × 12 لتر 1قاصر مالبس التونسا  (مبيض)         204 

                 عصارة× 12 غم 450كجب السدرة  صغير         205 

              1 × 6كلينكس التونسا  جامبو         206 

               % صابون رغوه التونسا هدية 4 قطع×10بالة×4سحبة300كلينكس التونسا عادي        207 

              × 12 سحبة 100كلينكس التونسا (آيس) مرطب عطر        208 

              × 12 سحبة 120كلينكس التونسا مرطب  عطر         209 

               × 12 سحبة 90كلينكس التونسا مرطب  عطر         210 

              24كلينكس برينا  باكيت  *       211 

              1*6غم*450كلينكس برينا  جامبو         212 

              12*4غم*100كلينكس برينا  رول حمام         213 

              3*12غم*150كلينكس برينا  رول مطبخ         214 

              12غم*370كلينكس برينا  زت فولد        215 

              450*2*9كلينكس برينا  كيس         216 

              4*10 غم  كيس  210كلينكس برينا        217 

              4*10 غم  كيس  300كلينكس برينا        218 

               % هدية صابون رغوة 4 قطع×10بالة ×4سحبة 300كلينكس بيفي  عادي         219 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 7  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

               ×12 سحبة 80كلينكس بيفي  مرطب بدون عطر         220 

               ×12سحبة100كلينكس بيفي  مرطب عطر         221 

               ×12سحبة102كلينكس بيفي  مرطب عطر         222 

               ×12سحبة120كلينكس بيفي  مرطب عطر         223 

              × 12 سحبة 80كلينكس بيفي  مرطب عطر         224 

              × 12 سحبة 100كلينكس بيال مرطب بدون عطر        225 

               ×12 سحبة102كلينكس سلـــطانة  مرطب معطر         226 

              × 12 سحبة 72كلينكس مرطب بيتول         227 

               قطع×10بالة×4سحبة 400كلينكس هيلين  عادي         228 

               × 12 غم 400مايونيز السدرة  طعم الثوم         229 

               × 12 غم 400مايونيز السدرة  طعم الليمون         230 

               × 12 غم 400مايونيز السدرة طعم زيت الزيتون        231 

               × 12 غم 400مايونيز السدرة  عادي         232 

               × 12 غم 400مايونيز السدرة  اليت         233 

               × 12 مل 750مزيل الدهون التونسا         234 

               × 3 كغم 7مسحوق غسيل هايدي لوكس         235 

               × 4 كغم 2مسحوق غسيل يشار  باكيت         236 

               × 4 كغم 4مسحوق غسيل يشار  باكيت         237 

                4 % × 12 كغم 1مسحوق غسيل يشار  كيس         238 

               × 100 غم 125مسحوق غسيل يشار  كيس         239 

               × 4 كغم 3مسحوق غسيل يشار  كيس         240 

                4 % × 4 كغم 4.5مسحوق غسيل يشار  كيس         241 

                هدية %4 × 24 غم 450مسحوق غسيل يشار  كيس         242 

                × 24 كغم 1معجون جيهان         243 

               × 48 كغم 1/2معجون جيهان         244 

               × 24 مل 500معطر جو التونسا         245 

               × 12 لتر 1معطر جو باكو         246 

               × 24 مل 500معطر جو بيفي  (فريش تايم)         247 

               × 12 مل 500معطر جو هاربي  شالل         248 

               × 12 مل 500معطر جو هبي         249 

               × 6 لتر 3معطر مالبس التونسا (آيس) منعم        250 

              12 لتر *1معطر مالبس  اونو         251 

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 8  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  



                               العرض    االسم       البند  

               × 4 لتر 4معطر مالبس اونو         252 

              × 9 لتر 1.5معطر مالبس بيفي        253 

                 عراقي× 30 غم 200معكرونة بغداد  مقطع         254 

               × 12 مل 600مكيف بيفي  اعشاب         255 

               × 12 مل 600مكيف بيفي  عادي         256 

                 عراقي× 24 مل 500مكيف النا         257 

                كغم10ملح نرجس         258 

               × 12 غم 750ملح نرجس         259 

              ×12مل 500منظف اخشاب  كلين تايم         260 

              12 لتر*1منظف حمام بيفي        261 

              مل× 12  750منظف طباخ باكو        262 

               لتر2.5منظف عام بيفي         263 

               × 4 لتر 4منظف عام بيفي         264 

                معطر× 12 مل 730منظف متعدد االستعمال التونسا مركز        265 

                معطر× 12 مل 750منظف متعدد االستعمال باكو        266 

                صابون رغوي +%2 × 12 مل 800منظف متعدد االستعمال كرمــل         267 

              ×12 لتر 1منعم عباية باكو       268 

              × 4 لتر 4منعم مالبس  باكو         269 

               × 12 لتر 1منعم مالبس بيفي  معطر         270 

                كغم25نشا سونار         271 

               كبيرZ4ورق بيفي        272 

              12 × 2ورق حمام بيفي  صغير         273 

               قطعة× 2 شرنك 12ورق حمام بيفي  كبير         274 

               جهاز صغيرZ4ورق مطبخ        275 

               قطعة× 2 شرنك12ورق مطبخ بيفي  صغير         276 

     االجمالي  

2021/08/09تاريخ الطباعة :  9 من 9  صفحة   برنامج البيان للمحاسبة و المستودعات  


