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 عطاء()كراسة  

 

  
    رصددددددددددددددد جوي للددول العربيدة طدةمح جهدا    (66عدد  )  توةيب  ترغب  لمنظمنبا لمبية با مميظن با لميةلف با   

  

وع لمبرب   ميطوير نمم لمنبمومات ولإلحصاءلت لميةلف ا ولمسنك ا
 منا  وذمك إطاة لمنشر

ً
: وفقا  يل 

وط العامة:  أوال:   الشر

وا لو  بببباح     باسببببم  العربية للنمية الزراعية  المنظمةلمدير عام تق يم خطاب ةسببببو  مو     -1 لمشببببر

  لمق با    لمبرض ببامرغةبا
يب   لميبا   :   بباميوةيب      –الخرطوم   –جمهوريدة السددددددددددددددو ا   فل لمبظولن لمب 

يدي   – 474ص.ب  7العمارات شارع   . 11111الرومز الب 

توةيب  ج زي  مططبات ة بببببببببببببببب   و  ) يجب  إيب لع لمبرض خلخبر  رغ م مم ومميو  ويكيب  فم ب    -2

وع لمبرب   ميطوير نمم لمنبمومات ولإلحصببببببباءلت لميةلف ا ولمسبببببببنك ا  مم ول لمبية ا
  إطاة لمنشبببببببر

    )

 لمنطموةا. خلخم  كر لمنستظ لت  ويطيو 

 . بام والة لألمييك  جن تكون لألسباة  -3

  لمنظمنبا   ولميقي م  إ رلءلت لمفرز  -4
ممبروض لمنقب مبا سبببببببببببببببيكون وفقبا ممظمم ولممول ا لمنبنول  زبا   

 لميةلف ا. لمبية ا مميظن ا 

و  وغب   ابر  -5   مبين ( غب  مشببببببببببببر
يج  فل لمنيق   ممبطاء تق يم ضببببببببببببنان  ظك  )تبببببببببببب ك ميبببببببببببب  

إ نا     نا   % من2لمبية ا مميظن ا لميةلف ا بق نا تباخل  باسبببببم لمنظمنامإلم اء بن مف مظفصبببببر  

 ضبببببنانلم% منن يرسبببببو فم   لمبطاء ويمر سببببباة  لمنفبول حتر نزايا فبر   10إ  لمبطاء وتسبببببي نر 

  تة ج من تاةيببببخ  ولمةام ا سظا
 . لسيال  لألفنالولمتر

  جو ج  فطاء جلمن ير لمبا  ممنظمنا لمبية ا مميظن ا لميةلف ا غب  مق   بقبول  -6
 خر. آخب 

ت  فل هذل لإلم اء  وال سةاب لمبطاء خون إب لء لأل  لميةلف ا إم اءيطم ممنظمنا لمبية ا مميظن ا  -7 يبر

ه.   جيا مطامةا مام ا جو  انون ا جو غب 

 

وط الخاصة والمواصفات الفنية:  : الشر
ً
 ثانيا

     ،وتومات ك الألجويا لمة بببببببببببببباخ لأل  امطط
ه  مططا جة بببببببببببببباخ  ويا مابيا فل مو ل  ابل جو ميظقر، ولمتر

لت سببمسببما من   انات لألة بباخ لمجويا سببولء بصببفا  تقو  ج زي  لإل  سببتاببباة لمما ببا  زا باإلبالت فل فبر

 .  تم تطويرها مم مات لألة ببببببببببباخ لمجويا لموطظ ا  وه   
مةاشر  جو بصبببببببببببفا غب  مةاشر  خون ت خر طشبببببببببببر

  
ا   

ً
سببببببببيم   ل ن جيضبببببببب

ُ
 جبطاث لألة بببببببباخ لميةلف ا. كنا سببببببببايم لسببببببببيم ل    انات هذه لمنططات من ج ر ت

  لمبولبا لمج رلف ا لميةلف ا ممنظمنا. 
مجا    لض ا ممطقس ولمنب 

 مباير  لمب انات لالفبر



 

( مجنوفببببا ميظوفببببا من Automatic Weather Stationَ) تيضبببببببببببببببنن مططببببا لمطقس لألوتومببببات ك ببببا

ا مق با   تبنبر مببً
س وتمزين وتو ببببببببببببببب بر   بانبات لمطقس تيضبببببببببببببببنن مكونبات مططبا لمطقس لمنكونبات لمتر

 :لألوتومات ك ا فل ما يل  

 

 ( sensorsلمنجسات ) 

 ( dataloggerوح   لمق اس ) 

 لالتصاالت ) نل وتمزين لمب انات( 

نامج )   ( softwareلمب 

 ( power supply)  ميوخ لمطا ا

و    مب لت لمبر

  
 
 الملحق. وتجدو  تفاصيل مكونات المحطة ف

 مالحما: 

 . ( محطة66لعد  ) األسعار تقدم بالتفصيل لكل مكو  من مكونات محطة األرصا  الجوية

  



 

Automatic weather station specifications 

 

 

 

 

1. Sensor types 

Rain gauge  

Wind speed 

Wind direction 

Barometric pressure 

Relative humidity 

Solar radiation 

Air temperature 

 

2. Datalogger 

Enabled cell technology option, IP communication capabilities, supports protocols, remote or direct 
access (telemetry for wireless transmission), 3G/4G with antenna connector (minimum remotely 
users 100). Datalogger able to switch the sensor power on only when reading is taken. 

 

3. Power supply 

Sealed rechargeable battery min 12 V and 7 Ah 

Solar panel 10 W with cable (4 to 5 m) 

 

4. Mounting equipment 

Galvanized steel tubing tripod with ground kit 2 to 3 m 

Crossarm with minimum 1.2 m with fixation (compatible with tripod) 

Weather resistant enclosure (to protect datalogger) 

Shield for sensor protection 

Pyranometer leveling base to attach pyranometer  

Solar sensor mounting stand 

Nu-Rail Crossover fitting 

 

5. Software 

Support datalogger programming, enable communication between dataloggers and computer/mobile 
devices, manage data files, display data in graphical formats 

 

6. Tutorial manual 

How to set up the weather station  

 

7. Training 

Training for 2 days on how to set up the automatic weather station in Khartoum - Sudan 

 



 

 

وط  جزائية:  ثالثا: شر

% من  5% )ولح  ونصبببببف باألمف( فن كر يو  تبخب  بط  ج  ببببب 0.15تطسببببب  غرلما تبخب   ول ل   / 1

 .   نا لمنظا صاإ نا   

، فإن  يطم ممنظمنا سبط   2
ً
  حاما لةت اب من ةىس فم   لمبطاء أل  من لمنمامفات لمنذووة  تام ا

  /

 لمبطاء مظ  وتظف ذه مل  زا جخرى فل حساب من ةىس فم   لمبطاء: 

 بصوة  غب  مطابقا ممنول فات لمنطموةا.  يوةي  لم -

 لمرتو . إذل  بل لةت اب  مم ش جو لميالف  جو  -

  تظف ذ لألفنال لمنوكما إم  .  -
 لمبجي فن لالسينرلة   

 تجاوز لمط  لأل   منسةا غرلما لميبخب  لمنظصوص فميزا جفاله  -

 

  زمن ج صببببببببببببباه   2023 / 04  / 06لمنولفم  لممنيسفمنا ببن جخر موف  ميق يم لمبروض هو يو  
لمسبببببببببببببافا      

 لماان ا  زرل ً. 

 

 

 

 


