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من نحن

خدماتنا للمقاوليين

حقائق وأرقام

� تحويل المشاريع السكنية إلى مناقصات.
� عرض المشاركة والمنافسة على المناقصات المطروحة الكترونيا وبشكل يومي.

� سهولة االطالع على المواصفات والمخططات لكل المشروع.
� سهولة االطالع على الكميات االسترشادية لكل مشروع مما يسهل الية التسعير.

� وضوح االلتزامات على كافة أطراف التعاقد (المالك والمقاول واالستشاري المشرف).
� حل النزعات والخالفات التي قد تواجه المقاول أثناء سير المشروع بشكل ودي.

� سهولة تنظيم واالمور المتعلقة أثناء تنفيذ المشروع مثل ( طلبات التعديل للتصميم – تغير المواصفات – تأخر الدفعات غيرها).

آلية المشاركة
� يتم طرح المخططات وكراسة المواصفات لكل مشروع.

� يتم فتح المناقصة لمدة سبعة أيام ( أو أكثر للمشاريع الكبيرة ) وال يمكن التسعير خالل تلك الفترة.
� يتم فتح شاشة التسعير في آخر 5 دقائق من المناقصة فقط.

� يتم نشر ا´سعار لمالك المشروع وكافة المشاركين بالتسعير في نفس وقت االغالق بشكل حي ومباشر.

تستحوذ مناقصات ا�ن على نسبة ١٢% من الحصة السوقية من 
مشاريع االسكان.

استفادت ١١٤ شركة من المشاريع التي تم طرحها كمناقصات عبر 
موقعنا االلكتروني.

١٦٣ مليون ريال قطري قيمة المشاريع التي تم توقيع عقودها في 
عام ٢٠١٧.

لماذا تشارك؟
� توفر شبكة مناقصات لشركات المقاولة ذات الكفاءة الفنية والمالية والعمالية الفرصة للمنافسة بشكل يومي والفوز بتنفيذ 

المشاريع المطروحة على الشبكة.
� سهولة التسجيل الكترونيا عبر موقعنا www.monaqasat.net أو تطبيق مناقصات على                             و

� نقوم بتحليل المشروع فني¹ وهندسي¹ وتحديد القيمة الفعلية لتنفيذه وفق أسعار السوق قبل طرح المناقصة ويتم استبعاد 
ا´سعار غير الواقعية في المراحل ا´ولى للتقييم.

� شفافية التقييم والمساواة بين كافة الشركات المتنافسة.

شركة قطرية تأسست أواخر عام
2014 لمساعدة المواطنين الراغبين في

الحصول على سكن ودعم الشركات
المحلية المتوسطة والصغيرة على

وجه الخصوص.

تتيح طرح المناقصات إلكتروني� من
خالل موقعها من خالل تكنولوجيا

ال يمكن تطبيقها إال بالمفهوم
الكامل والدقيق لمعنى الشفافية.

تعد الشبكة ا¥ولى من نوعها عالمي�
وا¥ولى في الشرق ا¥وسط بالنوعية

والكيفية في تنظيم وطرح
المناقصات إلكتروني�.

ملكيتها الفكرية مسجلة في 176
دولة وعالمتها التجارية مسجلة في

الشرق ا¥وسط وشمال افريقيا.

يتم تقييم الشركات المشاركة على أربع مراحل:

التقييم السعري والمدة
من خالل شاشة التسعير.

تقييم ا¥داء الفني للمشاريع
على أرض الواقع.

تقييم الحضور الفني واالداري
والفهم الكامل للمواصفات

لمهندس الشركة مع
مالك المشروع.

آلية التقييم

تقييم الوضع المالي
والقانوني والعمالي.


