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بالدينار الكلي سعر

6- After delivering livestock to beneficiaries hands, they will be 

monitored by REACH's supervisor staff for two weeks, if any 

changes or defects happened for them during that period, they 

should be changed by the contractor under supervisor staff 

instructions. 

مستفيدين ، سيتم مراقبتها من قبل - ٦ ماشية إىل أيدي ال بعد تسليم ال

ف  ات أو عيوب REACHطاقم مشر ن ، إذا حدثت أي تغيير  لمدة أسبوعير

مقاول بموجب تعليمات  ها من قبل ال ة ، يجب تغيير لهم خالل تلك الفير

ف مشر .فريق ال

3- Animals must be checked by a panel (from REACH) and a 

veterinarian prior to admission, and any unhealthy animals or those 

that do not meet the specifications below will not be accepted.

وطبيب بيطري  (REACHمن )يجب فحص الحيوانات من قبل لجنة -٣

ي ال 
ن يتم قبول أي حيوانات غير صحية أو تلك التر قبل القبول ، ول

مواصفات أدناه .تتطابق مع ال

4-The item prices include providing of stapler machine and its 

numbers, during the checking process and transportation, the 

contractor should provide some skilled and capable persons for the 

purpose of catching and transportation of the livestock, and coording 

to the instruction of REACH staff.

امها ، أثناء عملية الفحص -٤ تشمل أسعار األصناف توفير آلة دباسة وأرق

ماهرين  ن من االشخاص ال مقاول توفير عدد معير نقل ، يجب عىل ال وال

ي ونقلها وحسب 
مواشر سيطرة عىل ال ن لغرض االصطياد وال قادري وال

ج ن من منظمة ري     فير مشر .ارشادات ال

5-The trasportation of all animals to the required locations should be 

done by coordinating and accompaning with the REACH's staff 

according to the attached trip plan. 

مطلوبة بالتنسيق -٥ ع ال مواق يجب أن يتم نقل جميع الحيوانات إىل ال

ي 
مرافقة مع موظفن مرفقةREACHوال ا لخطة الرحلة ال

ً
. وفق

BOQ and Cost Estimate ن التكلفة جدول تندر وتخمي 

Item Description

المادة وصف

ي الذي أعده فريق - ٧
 للجدول الزمتن

ً
يجب ان تكون أيام التحويل وفقا

REACH.

Annex-1                   ١-المرفق

Supply and Delivery of Iraqi Cow with Cavles in Nineveh Governorate

WFP- FLA Project in 2021

2- The contractor should collect all the animals in one place for the 

purpose of examination in one day only, it would be better to bring a 

larger quantity of livestock compared to the required number, so that 

the committee can examine and select all the animals on the same 

day.

ي مكان واحد  لغرض الفحص -٢
ن

مقاول جمع كل الحيوانات ف يجب عىل ال

ي 
مواشر ضل إحضار كمية أكير من ال ي يوم واحد فقط ، سيكون من األف

ن
ف

مطلوب ، حتر تتمكن اللجنة من فحص واختيار جميع  مقارنة بالعدد ال

ي نفس اليوم
ن

. .الحيوانات ف

Notes and General Terms with Guidelines وط عامة مع إرشادات مالحظات وشر

1-The price includes transportation and providing the animals 

mentioned in the attached list to locations inside the villages, also 

includes costs of place for livestock and feeding them between the 

initial selection till the transportation date.

مرفقة -١ ي القائمة ال
ن

مذكورة ف السعر يشمل النقل وتوفير الحيوانات ال

ن  عامها بير ل القرى ، كما يشمل تكاليف مكان للماشية وإط ع داخ لمواق

خ النقل .االختيار األوىلي حتر تاري    

Locations: (Hood Foqany, Hood Tahtany, Al-Zawiya, Tal Shaeer, 

Dwezat Tahtany and Dwezat Foqany villages)/Qayyara Sub 

district/Nineveh Governorate.

ي  )قرى : المواقع 
ي , الحود الفوقانن

تل , الزاوية , الحود التحتانن

ي, الشعير 
ي  والدويزات التحتانن

/ ناحية القيارة/ (الدويزات الفوقانن

محافظة نينوى

نينوی محافظة في عجولها مع األبقارالعراقية توزيع و توريد

7- Transportation days should be as per the schedule prepared by 

REACH Team.
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An Iraqi cow with calf under the 

following specifications:

-She must not be more than four 

years old.

-The animal weighs around 200-

250 kg.

-Milk production should not be less 

than 4 liters per day.

-Cow's eyes should not contain 

tears

-The navel area should be intact 

and not contain any tumor

- It should be far from hostile and 

negative behaviors and behaviors

-She did not lose any tooth or 

molar.

-To be free from diseases and 

visible defects in the body.

-It has a relatively large head. It is 

better to have black and white 

(spots)

-Her skin should be smooth and 

desirable

-Her udder is large and does not 

hang down

-Her breasts are large and can be 

mechanically milked.

-Vaccinated with the necessary 

vaccines (poisoning, foot-and-

mouth disease, smallpox, and 

other necessary vaccinations)

-The calf should not be younger 

that 2 months

 عجلها ومع عراقية بقرة

:التالية وبالمواصفات

 أربع عن عمرها تزيد أال يجب- 

.سنوات

كغم 250-200 حوالي الحيوان يزن- 

  4 عن الحليب انتاج يقل أال يجب- 

.يوميًا لترات

 البقرة عيون تحتوي تكون أال يجب- 

                            دموع على

 سليمه السرة منطقة تكون ان-

                  ورم اي على والتحتوي

 

 تصرفات عن بعيدة تكون ان يجب-

 والسلبية العدائيه والسلوكيات

.ضرس او سن أي تفقد لم- 

 االمراض  من خالية تكون أن- 

.بالجسد الظاهرة والعيوب

.                  نسبيا كبير راس ذات- 

                  

 ابيض لون ذات تكون ان االفضل من -

(البقع) واسود

 ومرغوب ناعم جلدها يكون ان يجب- 

 يتدلى وال كبير ضرعها- 

 حلبهما ويمكن كبيرتان ثديها- 

.ميكانيكيًا

 ، التسمم) الالزم باللقاحات  ملقحة-

 واللقاحات الجدري، ، القالعية الحمى

 ( الضرورية االخرى

. الشهرين عن يقل ال عجلها عمر-

Each 177

Delivery time after signing the contract(days):

Total cost المجموع
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