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Total Price 

IQD 

سعر الكلي بالدينار

3. Implementation of all works with providing and distribution of 

materials should be done according to the BOQ and attached list 

and instruction of the supervisor engineer.

أن يتم تنفيذ جميع األعمال مع توفير المواد وتوزيعها حسب جدول . ٣

.الكميات والقائمة المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

4. All seeds should be fresh and it should has minimum two 

years left up to its expired date.
يجب أن تكون جميع البذور طازجة وأن يتبقى لها سنتين على األقل .٤

.حتى تاريخ انتهاء صالحيتها

5. After handing over the seeds to beneficiaries, the supervising 

staff from REACH will monitor the planting process of the seeds 

by beneficiaries, if the seeds will not being germinated up to first 

of December (this depends on time of starting of rainfall and 

planting), the supplier should compensate the beneficiaries with 

sufficient amount of the same seeds, until that time, REACH will 

not disburse the final payment (by 10% of the total amount of the 

contract) for the supplier.

بعد تسليم البذور إلى المستفيدين ، سيقوم طاقم اإلشراف من . ٥

REACH بمراقبة عملية زراعة البذور من قبل المستفيدين ، إذا لم 

هذا يعتمد على وقت بدء )يتم إنبات البذور حتى األول من ديسمبر 

، يجب على المورد تعويض المستفيدين  (هطول األمطار والغرس

 REACHبكمية كافية من نفس البذور ، حتى ذلك الوقت ، لن تقوم 

.للمورد ( ٪ من إجمالي مبلغ العقد١٠بنسبة )بصرف الدفعة النهائية 

Annex-1  ١ملحق

 Supply and Delivery of Seeds, Crops, and Fertilizers in Nineveh Governorate

BMZ/ DKH- Livelihood Projects in 2021

2. The prices of all items includes loading, unloading and 

transportation costs and providing all materials which mentioned 

in the BOQ to locations inside the villages according to attached 

list.

تشمل أسعار جميع األصناف تكاليف التحميل والتفريغ والنقل . ٢

وتزويد جميع المواد المذكورة في جدول الكميات إلى مواقع داخل 

.القرى حسب القائمة المرفقة

Notes and General Terms with Guidelines مالحظات وشروط عامة مع إرشادات

1. After signing the contract, the supplier should prepare a 

sample of the seeds in a specified storage, in order that the 

supervising staff from REACH could conduct the test for 

germination rate of the seeds, the percentage of the pass of the 

samples should not less than 75%, the test will take about five 

days and during that time the supplier should remain flexible and 

cooperate with the supervisor staff and undertake all costs for 

the mentioned procedures.

بعد توقيع العقد ، يجب على المورد تحضير عينة من البذور في . ١

 من REACHمخزن محدد ، حتى يتمكن الموظفون المشرفون من 

إجراء اختبار معدل إنبات البذور ، ويجب أال تكون نسبة اجتياز 

٪ ، سيستغرق االختبار حوالي خمسة أيام وخالل ٧٥العينات أقل من 

ذلك الوقت يجب أن يظل المورد مرناً ويتعاون مع طاقم العمل 

.المشرف ويتحمل جميع تكاليف اإلجراءات المذكورة

Location: (Geliokhan and Alec villages)/ Bartalla sub district, 

(Kafrouk, Batnaya, AL Haqoual, AL Abasiay, Shrikhan and AL 

Qaba villages)/ Telkif district, (Yarganti and Karamilies villages)/ 

AL Hamdaniya district/ all in Ninewa Governorate 

كفروك ، )ناحية برطلة  / (قريتا غليوخان وأليك) :المواقع المستفدين

قريتا )قضاء تلكيف  / (باتنايا ، الحقوال ، العباسيي ، شريخان ، القباء

.الكل في محافظة نينوى/ قضاء الحمدانية  / (اليرقانتي والكراميليس

BOQ and Cost Estimate جدول تندر وتخمين التكلفة

Item Description

وصف المادة
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1

Provision and distribution of 

Wheat seeds for farmers, 

wheat seeds should be local 

Adana variety type, should be 

packed in clearly marked bags 

(with wieght of 50 kg), including 

packing date, expiration date, 

type and weight.

Seed grains should has below 

specifications: 

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

- Be free of pests, traces, living 

insects, fragments and stages 

of their lives.

- Free from  jungle seeds.

- High germination rate 

(minimum 75%).

- Must be sterilized and treated 

with fungicides (Teboconazole 

2%)

توفير وتوزي    ع بذور القمح 

ن ، يجب أن تكون بذور  للمزارعير

ي أضنة 
ن
القمح من النوع المحلي ف

ي أكياس ذات 
ن
، ويجب تعبئتها ف

 ( كجم50بوزن )عالمات واضحة 

ي ذلك تاري    خ التعبئة 
ن
، بما ف

وتاري    خ انتهاء الصالحية والنوع 

.والوزن

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

٪ كحد 75)نسبة إنبات عالية - 
.(أدنن

يجب تعقيمها ومعالجتها - 

تيبوكونازول )بمبيدات الفطريات 

2٪).

Kg

كغم
15200

2

Provision and distribution of 

Barley seeds for farmers, the 

seeds should be local (Iraqi) 

variety type, and black type, 

should be packed in clearly 

marked bags (with wieght of 50 

kg), including packing date, 

expiration date, type and weight.

Seed grains should has below 

specifications: 

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

- Be free of pests, traces, living 

insects, fragments and stages 

of their lives.

- Free from  jungle seeds.

- High germination rate 

(minimum 75%).

- Must be sterilized and treated 

with fungicides (Teboconazole 

2%).

توفير وتوزي    ع بذور الشعير 

ن ، يجب أن تكون البذور  للمزارعير

ي)من النوع المحلي 
 
،  (العراف

ي 
ن
والنوع األسود ، ويجب تعبئتها ف

أكياس تحمل عالمات واضحة 

ي ذلك  ( كجم50بوزن )
ن
، بما ف

تاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية والنوع والوزن

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

٪ كحد 75)نسبة إنبات عالية - 
.(أدنن

يجب تعقيمها ومعالجتها - 

تيبوكونازول )بمبيدات الفطريات 

2٪).

Kg

كغم
4600
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Provision and distribution of 

Liquid fertilizer- Humic Acid, 

it should be Turkish type, and 

should be 100% organic, and 

should be packed in gericans 

with capacity if 20 liters.

- توفير وتوزي    ع السماد السائل

كي 
حمض الهيوميك من النوع الي 

ي 100وعضوي 
ن
٪ ومعبأ ف

. لي 20الجريكان بسعة  Liter 1760

4

Provision and distribution of 

Summer Squash (Zucchini)  

seeds for farmers, its type of 

seeds should be (Marvel, Al-

Rahim, Al-Wissam or Al-Fajir) 

and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 500 grain 

of the seed, also the bag should 

be sealed with the country of 

origin, packing date, expiration 

date, type and weight of the 

seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الكوسة 

ن  (القرع)الصيفية  عل المزارعير

مارفيل ، الرحيم ، )ونوع بذورها 

ي أكياس  (الوسام ، الفجر
ن
ومعبأة ف

تحتوي كل كيس  (مظروف)

 حبة من البذرة ، 500. (مظروف)

كما يجب أن يختم الكيس ببلد 

المنشأ وتاري    خ التعبئة وتاري    خ 

.انتهاء الصالحية ونوع ووزن البذرة

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 234
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Provision and distribution of 

Cucumber seeds for farmers, 

its type of seeds should be 

(Hakim) and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 2,500  

grain of the seed, also the bag 

should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الخيار 

ن ونوع بذورها يجب أن  للمزارعير

ي كيس  (حكيم)يكون 
ن
ومعبأة ف

 (مظروف)كل كيس  (مظروف)

 حبة من 2500يحتوي عل 

البذرة ، كما يجب أن يكون 

الكيس مختوًما ببلد أصل وتاري    خ 

التعبئة وتاري    خ انتهاء الصالحية 

.ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 32

6

Provision and distribution of 

Protected Cucumber seeds 

(for inside plastic houses) for 

farmers, its type of seeds 

should be (Roni F1) and 

packed in the bag (envelope)s, 

each bag (envelope) containes 

500 grains of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الخيار 

 (للبيوت البالستيكية)المحمية 

ن ، يجب أن يكون نوع  للمزارعير

ي )بذورها 
ي  (F1رونن

ن
ومعبأة ف

، كل كيس  (مظروف)أكياس 

 حبة 500يحتوي عل  (مظروف)

. من البذور ، وكذلك البذور

يجب أن يختم الكيس ببلد 

المنشأ وتاري    خ التعبئة وتاري    خ 

.انتهاء الصالحية ونوع ووزن البذرة

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 2
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Provision and distribution of 

Bell Pepper seeds for farmers, 

its type of seeds should be 

(California) and packed in the 

bag (envelope)s, each bag 

(envelope) containes 100 

grams of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الفلفل الحلو 
ن نوع بذورها يجب أن , للمزارعير

ي , (كاليفورنيا)تكون 
ن
ومعبأة ف

كل كيس  (مظروف)كيس 

 جرام 100يحتوي عل  (مغلف)

من البذرة كما يجب أن يكون 

الكيس مختوم بالدولة المنشأ 

وتاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 3

8

Provision and distribution of 

Long Pepper seeds for 

farmers, its type of seeds 

should be (California) and 

packed in the bag (envelope)s, 

each bag (envelope) containes 

100 grams of the seed, also 

the bag should be sealed with 

the country of origin, packing 

date, expiration date, type and 

weight of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الفلفل 
ن نوع بذورها , الطويل للمزارعير

, (كاليفورنيا)يجب أن تكون 

ي كيس 
ن
، كل  (مظروف)ومعبأة ف

 100يحتوي عل  (مغلف)كيس 

جرام من البذرة ، كما يجب أن 

يكون الكيس محكم اإلغالق 

بالدولة المنشأ وتاري    خ التعبئة 

وتاري    خ انتهاء الصالحية ونوع 

.ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 3
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Provision and distribution of 

Tomato seeds for farmers, its 

type of seeds should be 

(Temara or Crown) and 

packed in the bag (envelope)s, 

each bag (envelope) containes 

2,500 grains of the seed, also 

the bag should be sealed with 

the country of origin, packing 

date, expiration date, type and 

weight of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الطماطم 

ن ونوعها يجب أن يكون  للمزارعير

ي كيس  (تمارة أو تاج)
ن
ومعبأ ف

 (مغلف)، كل كيس  (مظروف)

 حبة من 2500يحتوي عل 

البذرة ، كما يجب أن يكون 

الكيس مختوًما بعلبة بلد المنشأ 

وتاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 5

10

Provision and distribution of 

Eggplant seeds for farmers, its 

type of seeds should be (Tawa) 

and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 100 

grams of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الباذنجان 

ن ونوع بذورها يجب أن  للمزارعير

ي كيس  (طاوة)تكون 
ن
ومعبأة ف

 (مظروف)كل كيس  (مظروف)

 جرام من البذرة 100يحتوي عل 

كما يجب أن يختم الكيس ببلد 

أصل وتاري    خ التعبئة وتاري    خ 

انتهاء الصالحية ونوع ووزن 

.البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 8
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Provision and distribution of 

Onion seeds for farmers, its 

type of seeds should be 

(American-Crystal) and 

packed in the bag (envelope)s, 

each bag (envelope) containes 

500 grams of seeds, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور البصل 
ن نوع بذورها يجب ان , للمزارعير

ومعبأة , (امريكان كريستال)تكون 

ي كيس 
ن
كل كيس  (مظروف)ف

 جرام 500يحتوي عل  (مغلف)

من البذور كما يجب ان يكون 

الكيس مختوم بالدولة المنشأ 

وتاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 9

12

Provision and distribution of 

Lettuce seeds for farmers, its 

type of seeds should be 

(Nader) and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 10 grams 

of seed, also the bag should be 

sealed with the country of 

origin, packing date, expiration 

date, type and weight of the 

seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الخس 
ن نوع بذورها يجب أن , للمزارعير

ي كيس  (نادر)تكون 
ن
ومعبأة ف

 (مغلف)، كل كيس  (مظروف)

 جرام من البذور 10يحتوي عل 

، كما يجب أن يكون الكيس 

مختوًما ببلد المنشأ وتاري    خ 

التعبئة وتاري    خ انتهاء الصالحية 

.ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 37
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Provision and distribution of 

White Cabbage seeds for 

farmers, its type of seeds 

should be (Japanese) and 

packed in the bag (envelope)s, 

each bag (envelope) containes 

50 grams of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور اللهانة األبيض 
ن نوع بذورها يجب أن , للمزارعير

ي كيس  (يابانية)تكون 
ن
ومعبأة ف

 (مغلف)كل كيس  (مظروف)

 جرام من البذرة 50يحتوي عل 

كما يجب أن يكون الكيس محكم 

اإلغالق بالدولة المنشأ وتاري    خ 

التعبئة وتاري    خ انتهاء الصالحية 

.ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 3
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Provision and distribution of 

Red Cabbage seeds for 

farmers, its type of seeds 

should be (Japanese) and 

packed in the bag (envelope)s, 

each bag (envelope) containes 

50 grams of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور اللهانة 
ن نوع بذورها , الحمراء للمزارعير

ي  (يابانية)يجب أن تكون 
ن
ومعبأة ف

كل كيس  (مظروف)كيس 

 جرام 50يحتوي عل  (مغلف)

من البذرة كما يجب أن يكون 

الكيس محكم اإلغالق بالدولة 

المنشأ وتاري    خ التعبئة وتاري    خ 

انتهاء الصالحية ونوع ووزن 

.البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 7
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Provision and distribution of 

Cauliflower seeds for farmers, 

its type of seeds should be 

(American- Rose) and packed 

in the bag (envelope)s, each 

bag (envelope) containes 1,000 

grains of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور القرنبيط 

ن ، يجب أن يكون نوع  للمزارعير

ي  (روز- أمريكان )بذورها 
ن
ومعبأة ف

، كل كيس  (مظروف)أكياس 

 حبة 1000يحتوي عل  (مغلف)

من البذرة ، كما يجب أن يكون 

ا بعبوة بلد المنشأ 
ً
الكيس مغلق

وتاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 101
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Provision and distribution of 

Beetroot seeds for farmers, its 

type of seeds should be (Iraqi) 

and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 1,000  

gram of the seed, also the bag 

should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

ن وتوزي    ع بذور الشمندر  تجهير
ن ي)نوع بذورها , للمزارعير

 
 (عراف

ي كيس 
ن
كل  (مظروف)ومعبأة ف

يحتوي عل  (مغلف)كيس 

 جرام من البذرة كما يجب 1000

ان يكون الكيس مختوم ببلد 

أصل وتاري    خ التعبئة وتاري    خ 

انتهاء الصالحية ونوع ووزن 

.البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Kg 3
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Provision and distribution of 

Turnip seeds for farmers, its 

type of seeds should be (Iraqi) 

and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 1,000  

gram of seeds, also the bag 

should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور اللفت 

ن ، نوع بذورها  (الشلغم) للمزارعير

ي)يجب أن تكون 
 
ي  (عراف

ن
ومعبأة ف

، كل كيس  (مظروف)كيس 

 جرام 1000يحتوي عل  (مغلف)

من البذور ، كما يجب أن يكون 

الكيس مختوًما ببلد المنشأ 

وتاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Kg 3
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Provision and distribution of 

Radish seeds for farmers, its 

type of seeds should be (Al-

Shahba) and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 1,000  

grams of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الفجل 
ن ونوع بذورها يجب أن , للمزارعير

ي كيس  (الشهباء)تكون 
ن
ومعبأة ف

 (مغلف)كل كيس  (مظروف)

 جرام من 1000يحتوي عل 

البذرة كما يجب أن يكون الكيس 

 بعلبة بلد المنشأ وتاري    خ 
ً
مغلقا

التعبئة وتاري    خ انتهاء الصالحية 

.ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Kg 9
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Provision and distribution of 

Alfalfa seeds for farmers, its 

type of seeds should be 

(Samawa) and packed in the 

bag (envelope)s, each bag 

(envelope) containes 1,000  

grams of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الجت 
ن  (السماوة)نوع بذورها , للمزارعير

ي كيس 
ن
كل  (مظروف)ومعبأة ف

يحتوي عل  (مغلف)كيس 

 جرام من البذرة ، كما 1000

يجب أن يختم الكيس ببلد أصل 

وتاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Kg 9

20

Provision and distribution of 

Kidney Bean (Fasolya) seeds 

for farmers, its type of seeds 

should be (Iraqi) and packed in 

the bag (envelope)s, each bag 

(envelope) containes 1,000  

grams of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الفاصوليا 

ن ، يجب أن تكون  للمزارعير

ي كيس  (عراقية)بذورها 
ن
ومعبأة ف

 (مغلف)، كل كيس  (مغلف)

 جرام من 1000يحتوي عل 

البذور ، كما يجب أن يكون 

مع بلد . الكيس محكم الغلق

المنشأ وتاري    خ التعبئة وتاري    خ 

انتهاء الصالحية ونوع ووزن 

.البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Kg 16
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Provision and distribution of 

Broccoli seeds for farmers, its 

type of seeds should be 

(Hollandi) and packed in the 

bag (envelope)s, each bag 

(envelope) containes 1,000 

grains of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

وكلي  توفير وتوزي    ع بذور الير
ن ونوع بذورها يجب أن , للمزارعير

ي أكياس  (هولندي)تكون 
ن
ومعبأة ف

 (مغلف)، كل كيس  (مظروف)

 حبة من 1000يحتوي عل 

البذرة ، كما يجب أن يكون 

الكيس محكم اإلغالق ببلد أصل 

وتاري    خ التعبئة وتاري    خ انتهاء 

.الصالحية ونوع ووزن البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 10
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Provision and distribution of 

Garlic seeds for farmers, its 

type of seeds should be (Iraqi 

local) and packed in the bag 

(envelope)s, each bag 

(envelope) containes 1,000 

grains of the seed, also the 

bag should be sealed with the 

country of origin, packing date, 

expiration date, type and weight 

of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented.

- They must be homogeneous 

in shape and size.

-To be free from pests, traces, 

live insects, fragments and their 

life stages.

-Free from  jungle seeds.

-High germination rate.

-It has been sterilized and 

treated with fungicides.

توفير وتوزي    ع بذور الثوم 
ن ي )ونوع بذورها , للمزارعير

 
عراف

ي كيس  (محلي
ن
( مظروف)ومعبأة ف

يحتوي عل  (مغلف)، كل كيس 

 حبة من البذرة ، كما يجب 1000

أن يكون الكيس مختوًما بالدولة 

المنشأ وتاري    خ التعبئة وتاري    خ 

انتهاء الصالحية ونوع ووزن 

.البذور

يجب أن تحتوي حبوب البذور 

:عل المواصفات التالية

يجب أن تكون بالحجم الكامل - 

.وأال تكون مجزأة

يجب أن تكون متجانسة الشكل - 

.والحجم

أن تكون خالية من اآلفات - 

ات الحية والشظايا  واآلثار والحشر

.ومراحل حياتها

.خالية من بذور الغابة- 

.معدل إنبات عالي- 

تم تعقيمه ومعالجته بمبيدات - 

.الفطريات

Bag 8

Duration for providing and distribution of all materials in Calendar days

المدة التنفيذ المشروع بااليام التقويمية 

Total cost for all التكلفة اإلجمالية
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