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 Contents of Food Basket /محتویات السلة الغذائیة 
/   الكمیة Description/  المواصفات Item/   المادة #

Quantity 

/   الوحدة 

Unit 

  المجموع الكلي

/ Total 

 

 

1 

 

 

 Rice /أرز 

 

 

التعبئة والتغلیف في  التالفة والصفراء،الحبیبات قصیر أبیض، خالیة من 

  /تاریخ الصالحیة سنة   كیس قوي مع جمیع معلومات المنتج المطبوعة،
Short white, free from damaged and yellow kernels, 

Packaging in strong bag with all printed product 

information, expiry date at least one year 

 

 

10 

 

 

 Kg/  كغ

 

 

 Kg/  كغ 10

 

2 

 

زیت بذور دوار  

 ,Oil/   الشمس

Sunflower 

معبأ بعبوات بالستیكیة محكمة االغالق، مطابقا للمواصفات القیاسیة  

 Packaged/  التركیة، لون أصفر فاتح واضح، تاریخ الصالحیة سنة 

in airtight plastic containers with all product information 

printed without leakage, it matches the specifications 

mentioned in the Turkish Standard Specifications, clear 

yellow colour without turbidity, expiry date at least one 

year 

 

5 

 

 / لتر
Lt 

 

 5لتر /  5

Liters 

تركي المنشأ، التعبئة والتغلیف في كیس قوي مع جمیع معلومات المنتج  سكر أبیض 3

 Coarse white sugar of Turkishالمطبوعة، تاریخ الصالحیة سنة /  

origin, packaging in strong bag with all printed product 

information,  

expiry date at least one year 

 كغ /   Kg 5كغ /  5
5 Kg 

علبة /   Ceylon Tea, 900 Gr 1/   غرام 900، شاي سیالني Teaشاي /  4

Can 

علبة /   1

1can 

 

 

5 

 

 عدس أسود  

/   
Brown Lentils 

الحبة ملساء وغیر مقشرة أو مجعدة، لون مشرق وواضح، خالیة من  

الحبوب التالفة، التعبئة والتغلیف في كیس قوي مع جمیع معلومات  

 The grain is smooth andالمنتج المطبوعة، تاریخ الصالحیة سنة / 

not peeled or wrinkled,  

Bright Colour and clear appearance, free from damaged 

grains, Packaging in strong bag with all printed product 

information, Expiry date at least one year 

 

5 

 

 Kgكغ / 

 

 Kg 5/  كغ 5

 

6 

 

/    عدس أحمر
Red Lentils 

 

الحبة ملساء وغیر مقشرة أو مجعدة، لون مشرق وواضح، خالیة من  

كیس قوي مع جمیع معلومات  الحبوب التالفة، التعبئة والتغلیف في  

 The grain is smooth and/  المنتج المطبوعة، تاریخ الصالحیة سنة

not peeled or wrinkled, Bright Colour and clear appearance, 

Free from damaged grains, Packaging in strong bag with all 

printed product information, Expiry date at least one year 

 

5 

 

 Kg/  كغ

 

 Kg 5/  كغ 5
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Quantity 
/   الوحدة 

Unit 
  المجموع الكلي

/ Total 
 

7 

 

 

معكرونة / 

Pasta, 

Macaroni 

اشكال، متجانسة في الشكل واللون، التعبئة والتغلیف في كیس قوي مع جمیع  

 ,Shapesمعلومات المنتج المطبوعة، تاریخ الصالحیة سنة /  

Homogenous in Colour and shape, Packaging in strong bag 

with all printed product information, Expiry date at least one 

year 

 

2.5 

 

 

 Kg /كغ 

 

 2.5/  كغ 2.5

Kg 

شعیریة/   8

Vermicelli 

 it matches theمطابقا للمواصفات القیاسیة التركیة، تاریخ الصالحیة سنة / 

specifications in the Turkish Standard Specifications, Expiry 

date at least one year 

 Kg 1/  كغ Kg 1كغ /  1

 Turkish vegetable Grease is aسمنة نباتیة تركیة المنشأ نوع جید /  Greaseسمنة /  9

good type 

 ltrs 2لتر /  Lt 2/  لتر 2

 

10 

 

 Bulgurبرغل/ 

 

%، وال 11برغل خشن أصفر متجانس الحجم، ال تقل نسبة البروتین فیھا عن 

 Coarse, yellow%، خالیة من الحبوب التالفة / 13تتجاوز الرطوبة 

bulgur of uniform size, Humidity does not exceed 13%. The 

percentage of protein in it is not less than 11%. Free of 

smell, Packaging in strong bag with all printed product 

information, Expiry date at least one year 

 

5 

 

 Kgكغ / 

 

 Kg 5/  كغ 5

 

11 

 

 Gritsفریكة / 

متجانسة في اللون والشكل، خالیة من الحبوب التالفة، التعبئة والتغلیف في كیس 

 Brightقوي مع جمیع معلومات المنتج المطبوعة، تاریخ الصالحیة سنة /  

Colour and clear appearance, Free of smell, Packaging in 

strong bag with all printed product information, Expiry date 

at least one year   

 

2 

 

 Kgكغ / 

 

 Kg 2/  كغ 2

 

12 

 

فاصولیاء بیضاء 

/ White 

Beans 

متجانسة في اللون والشكل، خالیة من الحبوب التالفة، التعبئة والتغلیف في كیس 

 Brightقوي مع جمیع معلومات المنتج المطبوعة، تاریخ الصالحیة سنة /  

Colour and clear appearance, Free of smell, Packaging in 

strong bag with all printed product information, Expiry date 

at least one year 

 

1 

 

 Kgكغ / 

 

 Kg 1/  كغ 1

 

13 

 

/   طحین

Wheat Flour 

طحین تركي مستورد، ان یكون قلیل النخالة، خالي من التسوس، والتغلیف في  

،  غرام 900 ال یقل عن ، الوزنكیس قوي مع جمیع معلومات المنتج المطبوعة

 white imported Turkish flour, it should be/  تاریخ الصالحیة سنة

low in bran, no damage from any type including heated, 

Weight not less than 900 gr, Packaging in strong bag with 

all printed product information, expiry date at least one year 

 

3 

 

كیس /  

Bag 

 

 3 / أكیاس 3

Bags 
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 Contents of Food Basket /محتویات السلة الغذائیة 

 

/   الكمیة Descriptionالمواصفات /  Item/   المادة #

Quantity 
/   الوحدة 

Unit 
  الكليالمجموع 

/ Total 
 2Kg /كغ Kg 2/ كغ Baladi thyme packed in bags 2 زعتر بلدي معبأ بأكیاس / Thyme زعتر/ 14

 

15 

 

 دبس طماطم /

Tomato 

molasses 

، رائحة وطعم طبیعي غرام 800وزنھا  علبة حدیدة سھلة الفتح

% 28الرائحة غیر الطبیعیة، تركیز مكون الطماطم وخالي من 

 tomato paste Iron tray وما فوق، تاریخ الصالحیة سنة /

easy to open weighing 800 grams, Normal odour 

and taste and free from abnormal smell, 

Concentration of tomato ingredient is 28% and 

above, expiry date at least one year 

 

2 

 

 /  علبة

Can 

 

 can 2علبة /  2

 The Halawa of the municipality المنشأ /حالوة بلدیة  Halawa حالوة / 16

of origin 

 Kg 2/  كغ Kg 2 / كغ  2

 

17 

 

 حمص /

Chickpeas 

%، خالي  2مم، نسبة الكسر ال تتجاوز  8-7حمص حب قیاس 

من الحبوب التالفة، والتغلیف في كیس قوي مع جمیع معلومات  

 Chickpeas 7-8 المنتج المطبوعة، تاریخ الصالحیة سنة /

mm, the percentage of fracture does not exceed 

2%, free of smell, Packaging in strong bag with 

all printed product information, expiry date at 

least one year 

 

1 

 

 Kg /  كغ

 

 Kg 1/  كغ 1

 تونا معلبة / 18

Canned Tuna 

 Leo types / غرام 160العلبة تونا معلبة نوع لیو، وزن 

canned tuna, can weight 160 grams 

 3/  علب Can 3  /علبة 3

Can 

 مرتدیال / 19

Mortadella 

 First type / غرام 200مرتدیال نوع او ل، وزن العلبة 

mortadella, the weight of the box is 200 grams 

 2/  علب Can 2 / علبة 2

Can 

 Carton كرتونة /   20

 

، تتسع المواد السابقة،  2كرتونة متینة ذات نوعیة جیدة عدد 

 Good quality الشعار /مطبوع علیھا محتویات السلة مع 

sturdy carton /2/, the above material fits, basket 

contents printed with logo 

 / قطعة 2

piece 

 2قطعة /  2

Piece 
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