
 

 مقتطفات رئيسية

تهدف هذه النشرة إلى تقديم لمحة عامة عن االستجابة اإلنسانية للقطاع داخل سورية لكل  ين.هي نشرة تصدر كل شهرين من قطاع المواد غير الغذائية في مكتب دمشق في سورية والتي يقودها المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئ

 خل سورية. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالقطاع.    دا شهرين. إن كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات مقدمة من جميع أعضاء قطاع المواد غير الغذائية والذين لهم وجود تنفيذي

 حماة: توزيع المواد غير الغذائية على العائدين في قرية صوران.

طفلة من أسرة عائدة في قرية صوران الواقعة إلى ريف حماة الشمالي تحمل حصيرة 
 بالستيكية من نقطة التوزيع التابعة لمفوضية الالجئين.

 أرقام رئيسية

 
  04, نشرة رقم 2018أيار/حزيران  

 قطاع المواد غير الغذائية

  استمر الشركاء في قطاع المواد غير الغذائية في االستجابة لحالة الطوارئ

مادة غير غذائية في  410,754عفرين، حيث جرى توزيع ما مجموعه في  

نبل والزهراء وتل رفعت ومدينة حلب منذ بدية حالة الطوارئ. وبالمثل، 

مادة غير غذائية على األسر الوافدة من الغوطة  141,545جرى توزيع 

 الشرقية التي تعيش في تجمعات مختلفة للوافدين. 

 

  وتشمل المواد غير الغذائية الموزعة البطانيات، والفرشات، ومجموعة

مستلزمات المطبخ، وسلل النظافة الصحية، والبيدونات )أواني تعبئة المياه(، 

والشوادر البالستيكية، والمصابيح الشمسية، ومالبس خاصة بفصل الشتاء، 

ومجموعة مالبس لألطفال، وحفاضات لكبار السن وحفاضات لألطفال، 

 وأكياس وحصائر للنوم.

 

  قام قطاع المواد غير الغذائية وبالتعاون مع قطاع الحماية بدورة توجيهية

االستجابات غير الغذائية في حاالت الطوارئ". وقد في حول "تعميم الحماية 

 شهدت الجلسة التي عقدت في الثاني من أيار/مايو تفاعالً كبيراً. 

 

  ساهم قطاع المواد غير الغذائية خالل شهر حزيران/ يونيو وبالتنسيق مع

شركائه في إعداد خطة قوافل المساعدات المشتركة بين الوكاالت التي 

 65في  شخٍص بحاجة إلى مساعدة إنسانية  007,777تستهدف أكثر من 

موقعاً مختلفا يصعب الوصول إليه خالل الشهرين القادمين )تموز/يوليو 

 (.6754وآب/أغسطس 

 

  استجاب الشركاء في قطاع المواد غير الغذائية لالحتياجات غير الغذائية

للوافدين من جنوب غرب سورية. حيث اشار القطاع للمواد الغير غذائية 

وقد تبين أن إجمالي المخزون , المتوفرة  لدى مختلف الشركاء في القطاع

 مادة غير غذائية.  507,177المتاح يزيد عن 

 

  قام فريق إدارة المعلومات التابع لقطاع المواد غير الغذائية باستكمال

وعرض كتالوج القطاع على اإلنترنت. وُيشكل الكتالوج دليالً مرجعياً 

لألعضاء في القطاع يحصلون من خالله على معلومات تفصيلية حول 

المواد غير الغذائية التي يوزعها شركاء القطاع. وقام فريق إدارة المعلومات 

التابع للقطاع بتحديث استمارات األسئلة األربعة مضيفاً إليها قائمة محدثة 

 بالمجتمعات المحلية.

  

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

 االجمالي حتى شهر 

    6754حزيران  

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

  6754إجمالي اعداد المستفيدين من المواد غير الغذائية لغاية شهر حزيران 

 الذين تلقوا على األقل مادة واحدة / جزء من مادة.

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

د االشخاص أعدا  1010

الذين يتم تلبية احتياجاتهم بشكل 

 كافٍ 

فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية  

 األساسية

650,505 عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية 

% من 55مواد غير غذائية أساسية ) 4تضمنت أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى  5.4مجموع المستهدفين البالغ 

 المواد غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  5767

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من 10) 6754موسمية أو تكميلية في كانون الثاني 

م  شخص في عام 5.0اجمالي عدد المستهدفين البالغ 

6754 .)  

 

 مستفيدين

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

 مستفيدين

 المستفيدين الذين تلقوا مساعدات بشكل كاف  

 مواد 

 أساسية

مواد           

 تكميلية
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 خلفية األزمة:

تحولت األزمة في الجمهورية العربية السورية والتي بدأت في آذار/مارس 
مليون  5.5إلى حالة طوارئ معقدة أدت بدورها إلى نزوح نحو  6755

شخص ضمن أجزاء مختلفة من البلد. وقد أشارت المراجعة العامة 
مليون شخص بحاجة إلى  55.5بأن نحو  6754لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة إلى الحصول على  4.0مساعدات إنسانية، منهم نحو 
مواد غير غذائية وغيرها من مساعدات متعددة القطاعات، حيث أنهم ال 
يزالون يعيشون في بيئة غير آمنة ومضطربة. وقد اضمحلت تدريجيًا قدرة 
السكان المتضررين على الصمود وآلية التكيف اإليجابي وذلك بسبب العمليات 
العسكرية طويلة األمد. كما تضاءلت القدرة الشرائية وإمكانية تأمين 
االحتياجات المعيشية األساسية وذلك بسبب الركود االقتصادي الذي جعل 
العديد من الناس عاطلين عن العمل، كما تراجعت فرص الحصول على المواد 
األساسية الستخدام األسرة وذلك بسبب توقف مقدمي الخدمات األساسية عن 

 العمل.

       http://sheltercluster.org/response/syria-hub           I                 مكتب سوريا                 I                 syrdanfi@unhcr.org                   I                                 قطاع المواد غير الغذائية 

 الثغرات والتحديات

  04, نشرة رقم 2018أيار/ حزيران  

 اضاءات على احد الشركاء

عملها في سورية عام  )PACA(بدأت الجمعية الخيرية األرمنية 

. وقد حملت في البداية اسم مطرانية األرمن الكاثوليك. ويقع المقر 5005

الرئيسي للجمعية الخيرية األرمنية في القامشلي ولها مكاتب فرعية في 

 الحسكة، ودمشق، والالذقية، وكسب، وحلب.

على توزيع المواد  )UNICEF(تعمل الجمعية بالشراكة مع اليونيسف 

غير الغذائية. وفضالً عن التوزيع المعتاد للمواد غير الغذائية، تقوم 

الجمعية بتوفير دعم خاص بالمواد غير الغذائية عبر توزيع القسائم في 

محافظة الحسكة على الوافدين وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع 

 مثل األيتام واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، إلخ.

باإلضافة إلى مشروع المواد غير الغذائية، تدير الجمعية عيادة في دار 

السالم )في الحسكة( للنساء الحوامل والمرضعات واألطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية. كما تعمل الجمعية في مشاريع كسب سبل العيش 

، )UNFPAوالتعافي المبكر بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان)

، ومنظمة الصحة العالمية))UNDPوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

WHO(  واليونيسيف)UNICEF(.  

  استناداً إلى عملية رصد ما بعد التوزيع الخاصة بالمواد غير الغذائية، فإن توفر
عدد محدود من المواد غير الغذائية، ووجود نوعية رديئة من هذه المواد 
باإلضافة إلى توزيع مواد تالفة )على سبيل المثال، مصابيح شمسية مكسورة أو 
فرشات مبللة( والتوزيع غير المنظم، ُتشكل جميعها أهم تحديات التوزيع التي 
تواجه المستفيدين. وتشمل التحديات األخرى الخاصة بالتوزيع التي جرى 
اإلبالغ عنها: التوزيع غير المتساوي، والتأخر في توزيع المواد الموسمية، 
ووجود أماكن التوزيع على مسافة بعيدة، وعدم التقيد بالمعايير الدنيا الخاصة 

 بنقاط التوزيع.

 

  ،ُتشكل القدرة على الوصول والسالمة التحديين الرئيسيين في بعض أجزاء البلد
باإلضافة إلى قدرة الشركاء والعمليات التي تتسم بالبطء إلى جانب القيود على 

 التمويل.

 

  ال تزال المعوقات اللوجستية، مثل إغالق الطرق وانتشار نقاط التفتيش ووجود
التهديدات والقرب من خطوط الجبهات )على سبيل المثال الرقة(، تعرقل 

 التوزيع السريع للمساعدات السيما أثناء وجود قافلة مشتركة بين الوكاالت.

 

  يحول عدم توفر بيانات دقيقة حول مستلمي المساعدات دون قيام القطاع بتقييم
أفضل حول من هم المستفيدون الذين تم الوصول إليهم فعلياً وتقديم الخدمات 

 لهم.

 

  ال يزال نقص األنشطة التي توفر مصادر الدخل لتأمين الموارد المالية الالزمة
يعيق من قدرة أكثر الفئات ضعفاً من السكان المحتاجين على الحصول على 

 االحتياجات األساسية لألسرة. 

 

  يؤثر التراجع في المشاركة الفعالة بين أعضاء القطاع على عملية التنسيق
 وقدرة القطاع على الوصول الشامل.

 

  يؤثر عدم توافر المعلومات الموثوقة والموّحدة حول وصول القوافل المشتركة
 بين الوكاالت على قدرة القطاع على تحديد مدى وتأثير مساهمته في القافلة؛

 

  إن عدم توفر عدٍد كاٍف من عمليات التقييم التفصيلي والشامل يجعل من
الصعوبة بمكان قيام القطاع بتغيير أولويات االستجابة من توزيع المواد غير 

 الغذائية األساسية إلى تقديم مواد تكميلية. 

 

  تظل فرص جمع البيانات الميدانية على نحو ممنهج محدودة للغاية وذلك بسبب
القيود المفروضة على الوصول أو منح التصاريح، مما يؤدي إلى عدم اكتمال 

 تحليل االحتياجات في بعض المناطق.

 فريق التنسيق في قطاع المواد غير الغذائية

 جويل أندرسون, مسؤول في قطاع المواد غير الغذائية

 زينة الخيمي, مساعدة في قطاع المواد غير الغذائية

 محمد شهزاد, مسؤول إدارة بيانات

 مها شعبان, مساعدة إدارة بيانات

حلب   -أشرف زيداني, مساعد إدراة بيانات   

 قطاع المواد

غير الغذائية   

 

 

)anderssj@unhcr.org( 

)alkhiami@unhcr.org(      

)shahzadm@unhcr.org( 

)shabanm@unhcr.org( 

)zedane@unhcr.org( 

 



الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي : تنويه

اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجات الوصول . المتحدةقبل األمم من 

.ال تعتبر المعلومات المرئية على هذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
Feedback: syrdanfi@unhcr.org 

NFI Sector
Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية سوريا:

2018حزيران –كانون الثاني : تاريخ التقرير

±

مفتاح الخريطة
عدد تقديري للمستفيدين الذي تلقوا اكثر

من أربع مواد أساسية حسب الناحية    

عدد تقديري للمستفيدين الذين تلقوا مادة 

ثانوية واحدة على االقل حسب الناحية  

االردن

البحر المتوسط

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

حمص

حماه

الالذقيةادلب

طرطوس

ريف دمشق

دمشق

السويداء

درعا
القنيطرة

العراق

لبنان

تركيا

0–11.500

11.501–30.500

30.501–61.000

61.001–117.000

117.001–770.200

مليون للمواد 5.3توزع اعداد المحتاجين  

غير الغذائية داخل سورية حسب الناحية

اجمالي المواد الموزعة

0 عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا 
مساعدات نقدية عن طريق األونروا

مساعدات نقدية

مليون1
مساعدات عينية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 
المنتظمة للقطاع داخل سوريا

ألف529 عدد تقديري لالشخاص ضمن المناطق

صعبة الوصول والمحاصرة الذين تلقوا مساعدات
عينية عن طريق القوافل المشتركة

قوافل

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

أعداد المستفيدين الفعليين

1,126,686
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 1.9من % 59)

أعداد المستفيدين حسب المحافظة

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 1.8من % 16)أساسية 
(السوريةفي المناطق 

المواد التكميلية  المواد األساسية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

فائح ص, مجموعة المطبخ, حصير/فرشات, لحاف, تتكون بطانيات

,  مستلزمات النظافة, مصابيح شمسية, جرار غاز, بالستيكية
حفاضات والمراروح القابلة إلعادة الشحن

المواد التكميليةالمواد الشتوية
,تتكون لوح بالستيكي اضافي لألرضيات

,مالبس اطفال, مالبس داخلية, سترة
قبعات وجوارب

المواد األساسية 
,  مجموعة التنظيف, مدافئ, سلة الحماية, تتكون من السجاد

مجموعة المولود , ناموسية, مالبس االطفال
.مالبس صيفية وكيس النوم, فوط صحية, الجديد

ألف854

2,100,899

23

1,700

2,092

2,675

5,165

9,250

9,405

17,500

19,777

35,654

68,145

118,112

السويداء

الرقة

طرطوس

الالذقية

درعا

حمص

دير الزور

حماة

دمشق

الحسكة

حلب

ريف دمشق

1,480

3,000

5,445

6,000

8,643

15,175

18,465

21,000

53,805

65,695

67,286

106,520

353,940

400,112

إدلب

الالذقية

طرطوس

دمشق

السويداء

درعا

حماة

القنيطرة

حمص

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

ريف دمشق

707,809 686,259

158,258 152,121
81,936 80,008 67,538 65,393 50,714 16,499 16,281 13,587 4,200 296

ريف دمشق حلب الحسكة حمص حماة دير الزور دمشق الرقة درعا السويداء طرطوس الالذقية القنيطرة إدلب

93,543
86,947

374,317

86,932
87,173

100,703

283,053
333,568

316,250
167,421

64,388

106,604

كانون الثاني01 شباط02 أذار03 نيسان04 أيار05 حزيران06

األساسية التكميلية

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

ألف416

1,000-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,501

12,001

3,751

135

21,501

20,001

10,001

   3,001

   1,001

    0

3,000

33,350

20,200

10,000

102,000

21,500

12,000

3,750

35,5000 60 120 180 24030
كيلو متر

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

2,467,205
جزء من مادة غير / اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة واحدة 

2018غذائية على األقل حتى  حزيران  

.لقطاع المواد غيرالغذائية2018حزيران -كانون الثاني , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
(.2018ملف االستجابة االنسانية )عداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية أ

2018تموز 25: تاريخ اإلنشاء



الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي : تنويه

اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجات الوصول . المتحدةقبل األمم من 
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NFI Sector
Syria Hub رحالت القوافل المشتركة : سوريا

62

51

863,228

630,613

األحياء المحاصرة
وصعبة الوصول

األحياء المحاصرة وصعبة 
الوصول التي تلقت المساعدة 

ر
زو

 ال
ر
دي

10
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22,142

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء محاصرة%( 100)10إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين
من أحياء محاصرة%( 100)60.205هم 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء صعبة الوصول%( 100)1إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء %( 100)3,000هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 

احياء صعبة الوصول%( 100)4إليها وهي 

اجمالي عدد  من السكان المستفيدين والذين

من أحياء صعبة%( 100)105,000هم 
الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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207,034

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 

احياء صعبة الوصول %(79)22إليها وهي 
وهي احياء محاصرة %( 21)6و 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين هم 

من أحياء صعبة %( 86)303,713

احياء من %( 14)53.082الوصول و 
محاصرة

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

233,420

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء صعبة الوصول%( 100)5إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء %( 100)233.420هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

اسماء األحياء صعبة الوصول والمحاصرة التي تمت تغطيتها من خالل 
(2018)رحالت القوافل المشتركة بين المنظمات 

1

مفتاح الخريطة
نواحي تمت تغطيتها من 

2016قبل القوافل في 
عدد المواد غيرالغذائية 

الموزعة

أحياء محاصرة وصعبة 
الوصول 

نواحي محاصرة نواحي صعبة الوصول
عدد المستفيدين من
القوافل المشتركة 

عدد الرحالت 
للقوافل المشتركة 

لمواد غير الغذائيةالقطاع 2018نيسان -كانون الثاني, التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
2018شباط -كانون الثاني .قائمة المناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول من منظمة أوتشا

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة للمنظمات

اجمالي عدد االحياء التي تمت تغطيتها من قبل القوافل المشتركة 

%( 89)45و مناطق محاصرة %( 11)6والتي تتكون من 

مناطق صعبة الوصول

من مناطق%( 6)53.082اجمالي عدد المستفيدين والذين هم 

من مناقطة صعبة الوصول%( 94)810,146محاصرة و 

اجمالي عدد المواد الغير غذائية الموزعة عن طريق القوافل

المشتركة

: مالحظات
تم حساب اعداد المستفيدين من قوافل المساعدات المشتركة على اساس حالة المجتمعات المحاصرة او صعبة الوصول -أ

2018حسب قائمة مكتب تنسيق الشؤون االنسانية منذ كانون الثاني حتى شباط 

: المعلومات المعروضة هنا تظهر فقط قوافل-ب

.تحسب عدد الرحالت على اساس رحلة واحدة للقوافل المشتركة خالل اليوم الواحد-ث
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2018تموز  25: تاريخ اإلنشاء

31,828

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء صعبة الوصول%( 100)5إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين
من أحياء صعبة الوصول%( 100)31.828هم 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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محافظة

حلب

الحسكة

حماه

حمص

ريف دمشق

دمشق

دير الزور

GOPA, ICMC, OCHA, UNHCR و UNICEF and UNRWA

الملخص

2018حزيران –كانون الثاني : تاريخ التقرير



الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي : تنويه

اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجات الوصول . المتحدةقبل األمم من 

.ال تعتبر المعلومات المرئية على هذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
Feedback: syrdanfi@unhcr.org 

NFI Sector
Syria Hub المواد غير الغذائية المتوفرة في المستودعات سوريا:

2018تموز  : تاريخ التقرير

2,979,332
المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 

2018في المستودعات حتى شهر تموز 

233,531

457,108

134,857 

218,285

14,673

234,104

جرار غاز

شوادر بالستيكية

فرشات 

سلة أدوات المطبخ

مصابيح شمسية

سلة نظافة

1,963,439
اجمالي المواد االساسية المتوفرة

في المستودعات

(قيد الوصول–متوفر )

المواد الغيرغذائية األساسية المتوافرة حسب النوعتصنيف

تصنيف المواد الغيرغذائية األساسية المتوافرة حسب حالة الجاهزية

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية األساسية في المستودعات حسب المنظمة 

UNHCR

المواد غير الغذائية التكميلية

اجمالي المواد غير الغذائية التكميلية 

1,023,376(قيد الوصول–متوافرة)

حفاضات

0

بطانيات
704,514

1,662,463 300,976

المواد غير الغذائية األساسية

2018تموز , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب حالة الجاهزية 

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب المنظمة

621,953 393,940

1,013,793

UNHCR

المواد غير الغذائية األساسية

±

االردن

البحر المتوسط

العراق

تركيا

حسباالشخاص المحتاجين

2018المحافظة لعام 
حسب المنظمةالمستودعات

مفتاح الخريطة

مستودعات مفوضية الالجئين

2018تموز  25: تاريخ اإلنشاء

24,867 - 56,700

56,701 - 213,000

213,001 - 281,000

281,001 - 622,500

622,501 - 1,103,000

مستودعات المنظمات العالمية

والمحلية الغير حكومية    

دير الزور

حماه

الالذقية

ريف دمشق
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الحسكة

بطانيات  30,468 

فرشات  13,687 

كية شوادر بالستي 12,022 

جرار غاز  7,809 

ة مصابيح شمسي 5,082 

سلة مطبخ  5,002 

سلة نظافة  1,101 

بطانيات  55,338 

فرشات  23,400 

جرار غاز  18,460 

شوادر بالستيكية 14,002 

مصابيح شمسية  11,130 

سلة مطبخ  9,058 

سلة نظافة  800 

بطانيات  15,000 

فرشات  8,997 

جرار غاز  6,000 

ة شوادر بالستيكي 6,000 

مصابيح شمسية  3,000 

سلة مطبخ  3,000 

سلة نظافة  -

جرار غاز  42,701 

بطانيات  41,147 

فرشات  31,192 

ية شوادر بالستيك 28,940 

سلة مطبخ  21,734 

ة مصابيح شمسي 19,289 

سلة نظافة  -

جرار غاز  124,800 

بطانيات  105,682 

مصابيح شمسية  28,652 

ة شوادر بالستيكي 25,687 

فرشات  24,943 

سلة مطبخ  14,935 

سلة نظافة  -

لبنان

درعا

بطانيات  456,879 

جرار غاز  257,338 

ية شوادر بالستيك 147,453 

فرشات  131,312 

مصابيح شمسية 117,499 

سلة مطبخ  81,128 

سلة نظافة  12,772 

دمشق
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