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سعر الكلي بالدينار

1

Arabic cow with its calf:

1.The calf should be female 

and the age of the calf should 

not be less than 2 months.

2. The cows must not be 

younger than 3 years and 

older than 4 years.

3. Must be able to produce 

calves and produce milk (5L to 

10L per day).

4. Their weight should be 

between 240Kg to 300Kg.

5. Should not have any 

abnormalities (behavioural or 

physical), Infirmities, diseases, 

and injuries.

6. The cow must have visible 

four nipples (should not have 

missing or abnormal nipples)

7. Cows should have ear tags.

:بقرة عربية بعجلها

يجب أن تكون العجل أنثى وأن ال . ١

.يقل عمر العجل عن شهرين

 ٣يجب أال تقل عمر األبقار عن . ٢

 سنوات ٤سنوات وال تزيد عن 

يجب أن تكون قادرة على الحمل . ٣

  إلى ٥من )والتكاثر وإنتاج الحليب 

.( لترات في اليوم١٠

 ٢٤٠يجب أن يتراوح وزنها بين . ٤

. كغم٣٠٠كغم إلى 

أال يكون لديه أي تشوهات . ٥

وعاهات  (سلوكية أو جسدية)

.وأمراض وإصابات

يجب أن يكون للبقرة أربع حلمات . ٦

يجب أال يكون لها حلمات )ظاهرة 

.(مفقودة أو غير طبيعية

يجب أن تحتوي األبقار على . ٧

.بطاقات أذن

34 No

2

Arabic Sheep:

1. (Arabic and Kurdish (Jafy) 

breed sheep.

2. The sheep must be 

between 2 to 3 years and 

should be pregnant.

3. Must be able to produce 

lambs, and produce milk.

4. Should not have any 

abnormalities (behavioural or 

physical), Infirmities, diseases, 

and injuries.

5. The sheep should weigh no 

less than 60 kg.

6. The sheep must not have 

abnormal or missing nipples

7. The sheep should have ear 

tags

 :غنم عربي

.يجب ان تكون االغنام عربي. ١

يجب أن يكون عمر االغنام ما بين . ٢

 سنوات و يجب أن تكوني ٣ إلى ٢

.حامل

يجب أن تكون قادرة على الحمل . ٣

والتكاثر وإنتاج الحليب

أن اليكون لديه أي تشوهات . ٤

وعاهات  (سلوكية أو جسدية)

.وأمراض وإصابات

 ٦٠أن ال يقل وزن الخروف عن . ٥

.كجم

يجب أن ال يكون لدى األغنام . ٦

.حلمات غير طبيعية أو مفقودة

.يجب أن يكون للخروف بطاقة أذن. ٧

42 No

Annex 1 -  ١الملحق

Supply and Delivery of Livestock (Cows and Sheep) in Laylan and Qara Hanjir Sub-districts in Kirkuk 

Governorate

في ناحيتي ليالن وقەرهنجير في كركوك (االبقار واالغنام  )توريد وتسليم المواشي 

BOQ and Cost Estimate جدول تندر وتخمين التكلفة

Item Description

وصف المادة
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3

Kurdish (Jafy) Sheep:

1. (Arabic and Kurdish (Jafy) 

breed sheep.

2. The sheep must be 

between 2 to 3 years and 

should be pregnant.

3. Must be able to produce 

lambs, and produce milk.

4. Should not have any 

abnormalities (behavioural or 

physical), Infirmities, diseases, 

and injuries.

5. The sheep should weigh no 

less than 60 kg.

6. The sheep must not have 

abnormal or missing nipples

7. The sheep should have ear 

tags

 :(جافي)غنم کوردي 

يجب ان تكون االغنام كوردي . ١

.(جافي)

يجب أن يكون عمر االغنام ما بين . ٢

 سنوات و يجب أن تكوني ٣ إلى ٢

.حامل

يجب أن تكون قادرة على الحمل . ٣

والتكاثر وإنتاج الحليب

أن اليكون لديه أي تشوهات . ٤

وعاهات  (سلوكية أو جسدية)

.وأمراض وإصابات

 ٦٠أن ال يقل وزن الخروف عن . ٥

.كجم

يجب أن ال يكون لدى األغنام . ٦

.حلمات غير طبيعية أو مفقودة

.يجب أن يكون للخروف بطاقة أذن. ٧

18 No

Duration for supplying all itmes

مدة توفير جميع المواد

Total cost التكلفة اإلجمالية
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