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1

Sheep fodder mix 

Sheep fodder mix comprises of barley 
72.4%, wheat bran 15.75% and lentil 
11.85%. SP would need a lab 
certificate proving the composition of 
the feed mix. Produced in Syria, Iraq 
or Turkey  and lab tested in Syria or 
Iraq. Production not before July 2021 
and expiration not before December 
2022. Delivery of approximately 2500 
kilos packaged fodder to 60-80 
different household locations in Der 
Ez Zour and Al Hassakeh.

يتكون علف األغنام من الشع 72.4٪ ونخالة 
القمح 15.75٪ والعدس 11.85٪. ستحتاج 

ن  ت تك س إ شهادة معمل ت س ب تا سمار
كون منتج   جب ان  ــــج العلف. العلف  م

ا ومفحوص  مخت   ا او العراق او ترك سور
ل  س ق ــــخ الصنع ل ا.ع ان تأر العراق او سور

سم 2022.  ل د س ق يناير 2022 ، واالنتهاء ل
قرب من 2500 كجم من األعالف  م ما  سل

ا مختلفا  دير  ل أة إ 60-80 موقعا م المع
الزور والحسكة.

خلطة علف األغنام

2

Vaccination services 
for Enterotoxaemia  

Enterotoxaemia high potency vaccine 
to be administered before the 
delivery of sheep. The vaccine must 
be manufactured in European Union, 
Saudi Arabia, or Jordan. 
Manufactured not before July 2021, 
and expire not before December 
2022. Stored between 40-80 degrees 
Celsius. Vaccinations across 60-80 
different household locations in Der 
Ez Zour and Al Hassakeh.

سمم المعوي   ة لل يتم إعطاء لقاح عا الفعال
يع اللقاح   جب تص ل والدة األغنام.  الدم ق

ة أو  ة السعود ة الع االتحاد األورو أو الممل
ل يناير 2022 ،  س ق ــــخ الصنع ل األردن.تار

سم 2022. مخزنة ب  ل د س ق واالنتهاء ل
تم  80-60  م س ة. التطع 80-40 درجة مئ

ا مختلفا  دير الزور والحسكة. ل موقعا م

سمم المعوي م ضد ال خدمات التطع

3

Vaccination services 
for Sheep Pox  

Sheep Pox high potency vaccine to be 
administered between June and 
August 2022. The vaccine must be 
manufactured in European Union, 
Saudi Arabia, or Jordan. 
Manufactured not before January 
2022, and expire not before 
December 2022. Stored between 2-8 
degrees Celsius. Vaccinations across 
60-80 different household locations in 
Der Ez Zour and Al Hassakeh.

ة يتم إعطاؤه  لقاح جدري األغنام عا الفعال
يع اللقاح  جب تص ب يونيو وأغسطس 2022. 
ة  ة السعود ة الع  االتحاد األورو أو الممل

ل يناير 2022 ،  س ق ــــخ الصنع ل أو األردن. تار
سم 2022. مخزنة   ل د س ق واالنتهاء ل

ة.  اوح ب 2-8 درجات مئ درجة حرارة ت
ا مختلفا  ل مات  60-80 موقعا م تم التطع س

 دير الزور والحسكة.

م لجدري األغنام خدمات التطع

4

Vaccination services 
for Brucella

Brucella high potency vaccine to be 
administered in April or May 2022. 
The vaccine must be manufactured in 
European Union, Saudi Arabia, or 
Jordan. Manufactured not before 
January 2022, and expire not before 
June 2022. Stored at a maximum of 4 
degrees Celsius. Vaccinations across 
60-80 different household locations in 
Der Ez Zour and Al Hassakeh.

ل أو  ع  أب ة س ال عا الفاعل وس لقاح ال
صنع  االتحاد  جب أن  مايو 2022. اللقاح 

ة أو األردن.  ة السعود ة الع األورو أو الممل
ت  ل يناير 2022 ، وال ت س ق ــــخ الصنع ل تأر

حد أق 4  ل يونيو 2022. ُمخزنة  صالحيته ق
مات  80-60  تم التطع ة. س درجات مئ
ا مختلفا  دير الزور والحسكة. ل موقعا م

ال وس م ضد مرض ال خدمات التطع

5

Vaccination services 
for Foot and Mouth 
Disease (FMD) 
Primary dose

FMD primary dose high potency 
vaccine to be administered in April or 
May 2022. The vaccine must be 
manufactured in European Union, 
Saudi Arabia, or Jordan. 
Manufactured not before January 
2022, and expire not before 
December 2022. Stored at a 
maximum of 2-8 degrees Celsius. 
Vaccinations across 60-80 different 
household locations in Der Ez Zour 
and Al Hassakeh.

ة  ة عال ة من لقاح الح القالع جرعة أول
ل أو مايو 2022.  ة يتم إعطاؤها  أب الفعال

يع اللقاح  االتحاد األورو أو  جب تص
ــــخ  ة أو األردن.تأر ة السعود ة الع الممل

ت  ل يناير 2022 ، وال ت س ق الصنع ل
حد أق  سم 2022. ُمخزنة  ل د صالحيته ق
مات  80-60  تم التطع ة.س 8-2 درجات مئ

ا مختلفا  دير الزور والحسكة. ل موقعا م

ة  م لمرض الح القالع خدمات التطع
ة (FMD) الجرعة األول

6

Vaccination services 
for Foot and Mouth 
Disease (FMD) 
booster dose

FMD booster dose high potency 
vaccine to be administered in April or 
May 2022. The vaccine must be 
manufactured in European Union, 
Saudi Arabia, or Jordan. 
Manufactured not before June 2022, 
and expire not before May 2023. 
Stored at a maximum of 2-8 degrees 
Celsius. Vaccinations across 60-80 
different household locations in Der 
Ez Zour and Al Hassakeh.

ة  ة عال جرعة معززة من لقاح الح القالع
ل أو مايو 2022.  ة يتم إعطاؤها  أب الفعال

يع اللقاح  االتحاد األورو أو  جب تص
ــــخ  ة أو األردن. تأر ة السعود ة الع الممل

ت  ل يونيو 2022 ، وال ت س ق الصنع ل
نها  درجة  ل مايو 2023. يتم تخ صالحيتها ق

تم  . س ة كحد أق حرارة 2-8 درجات مئ
ا مختلفا   ل مات  60-80 موقعا م التطع

دير الزور والحسكة.

شطة لمرض  م للجرعة الم خدمات التطع
ة الح القالع
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Vaccination services 
for Peste des petits 
ruminants-PPR 

PPR live high potency Freeze-dried 
modified virus vaccine (Nigerian 75/1 
Strain, Sungri/96 Strain, or EMVY 
Strain) to be administered in April or 
May 2022. The vaccine must be 
manufactured in European Union, 
Saudi Arabia, or Jordan manufactured 
not before January 2022, and expire 
not before December 2022. Stored in 
dark 2 - 8 degrees Celsius without 
freezing. After reconstitution with 
respective diluents, each dose of 1 ml 
should contain not less than 1 x 102.5 
TCID50 PPR virus. Vaccinations across 
60-80 different household locations in 
Der Ez Zour and Al Hassakeh.

ة المجفف  وس PPR ال عا الفعال لقاح ف
ة 75/1 ، ساللة  ج د (ساللة ن التجم

Sungri / 96 ، أو ساللة EMVY) ليتم إعطاؤه 
يع اللقاح   جب تص ل أو مايو 2022.   أب

ة ، أو  ة السعود ة الع االتحاد األورو ، الممل
ل يناير 2022  س ق ــــخ الصنع ل األردن تأر

سم 2022. مخزنة  الظالم  ل د ت ق والت
عد إعادة  د.  ة دون تجم 8-2 درجات مئ

جب أن تحتوي  مواد مخففة خاصة ،  ب  ك ال
قل عن 1 ×  ل جرعة مقدارها 1 مل ع ما ال 

مات  60- تم التطع TCID50 PPR 102.5. س
ا مختلفا  دير الزور والحسكة. ل 80 موقعا م

ة  ات الصغ م ضد طاعون المج خدمات التطع
ة ات الصغ - طاعون المج


