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 عطاء()كراسة 

 

في إط ر المشتترر     إحصتت ةيةتوريد مستتتلزم و ربرامت تدريب  ترغب المنظمة العربية للتنمية الزراعية في 

 يلي:رفق ً لم   رذلك العربي لتطوير نظم المعلوم و راإلحص ءاو الزراعية رالسمكية

 الشروط العامة:  أوال:

في القي      العرض ب لرغبةالشتتر ة ار حتت حب    المنظمة ب ستتمتقديم خط ب رستتمي مو ل لمدير ع     -1

 ب لتوريد.

توريتد مستتتتتلزمت و ربرامت تتدريتب  )يجتب إيتدا  العرض خاختر  رغ م لم رممتو  ريكتتب عليتل   -2

  (إحصتتت ةية في إط ر المشتتترر  العربي لتطوير نظم المعلوم و راإلحصتتت ءاو الزراعية رالستتتمكية 

 المطلوبة.خاخلل  ر المستنداو  ريحتوي

 .ب لدرالر األمريكيأن تكون األسع ر  -3

رالتقييم للعررض المقتدمتة ستتتتتكون رفقت  للنظم راللواةو المعموي بلت  في المنظمتة    إ راءاو الفرز -4

 الزراعية.العربية للتنمية 

يجب على المتقد  للعط ء تقديم ضتم ن بنكي )يتيك مصترفي معتمد( غير مشتررط رغير   بر لءل  ء  -5

إ مت لي  يمتة العطت ء   % من2العربيتة للتنميتة الزراعيتة بقيمتة تعت خي  ةبت ستتتتم المنظمتبم لف منفصتتتتر 

رالب ل ة   ضتم نال% لمن يرستو عليل العط ء ريظر ست ري المفعوي حتى نل ية فتر  10إلى رتستتكمر  

 .استال  األعم يرالتي تبدأ من ت ريخ  سنة

 أر أي عط ء أخر.المدير الع   للمنظمة العربية للتنمية الزراعية غير مقيد بقبوي اخني  -6

يترتب على هذا اإلل  ء   رالالعط ء خرن إبداء األسب ب  الزراعية إل  ءيحم للمنظمة العربية للتنمية  -7

 أية مط لبة م لية أر   نونية أر غيره.

 

 ثانياً: الشروط الخاصة والمواصفات الفنية: 

 for crop area estimation and additional inventory  Handled GNSS PDAالمشتريات:   

with GIS software (number of devises to purchase: 66 (22 countries) 

 

GNSS: Global Navigation Satellite System 

PDA: Personal Data Assistant 

GIS: Geographic Information System 



 

Characteristics of the handled GNSS PDA with GIS capabilities: 

1. The devise is used for field-based GIS and location-based services. 

- Access to data into field 

- Capture data in real time 

- Add additional crop inventory 

- Run GIS functionalities 

- Integrated with a GNSS receiver (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU) 

- Anti-drop and rain mode 

- IP 67 waterproof 

- Broad operating temperature 

- Minimum 5 inch of readable display with glove 

- Touch screen + pen 

- 8 core processor  

- Preferable android system 

- RAM min 4 GB 

- Storage min 64 GB 

- Dual camera: min 13 megapixels rear and 5 megapixels front 

- Enable location-based services 

- Rechargeable battery 

- Connection: USB cable, Bluetooth, WIFI, 3G/4G/LTE 

- Work online/offline 

- Sharing data via a cloud-based system/ access to open-source services 

(base maps). 

 

2. The devise is integrated with a GIS software with the following 

characteristics: 

- Geofencing 

- Digitalization/Editing (creation of point, line, polygon) 

- Enable snapping 

- Geotagged photos 

- GPS tracking 

- WMS/WFS support 

- Annotation tools 



 

- Measurement tools (distance, areas) 

- Import vector layer: shp, kml/kmz,GeoJSON 

- Import Raster layer 

- Import text file 

- Read attribute of input data (vector, raster, text) 

- Projection setting 

- Export data via connected cable or cloud based. 

 

- For cloud-based storage/sharing data, we need offers depending on 

services/storage capacity. 

-  We need an offer of comparative scenario of two solutions: open-source and 

commercial GIS software. 

- Training program 

 جزائية:  ثالثا: شروط

% ة   5ام تخيرا وحد أعصب   % )امحد انصب  وأللف   ن  ل  ر0.15حسب  رامة  تخيرا وامع   ت  /1

 .عرة  مفةنألعص إجةألفي 

سببح    فهةنظة لي ة  مفةيألففألت مفةذلااة تألفرألً، فإنا رحق   ة  اسبب  نهرا مفاءأل في حألف  ماتلأل   /2

 :ة  اس  نهرا مفاءأل ة  جه  أياى نه  حسأل   هةنا اتنفرذ  مفاءأل 

 .فهةامصفألت مفةءهاو وصااة ررا ةءألوق   مفتاارد  -

 مفاشاة.إذم ثوت ماتلألوا فهغش أا مفتالن  أا  -

 مفاجز ن  مالستةاما في تنفرذ ملنةأل  مفةاله  إفرا. -

 رامة  مفتخيرا مفةنصاص نهرهأل أناله  تجألاز مفحد ملعص  فنسو  -

 أر  بر الس عة الث نية  لرا ً.  في  2022 /10 /3الموافم  االثنينعلم  بأن أخر موعد لتقديم العررض هو يو   

 

 

 


