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تتناول هذه األطروحة موضوع المناقصة كأحد أهم أساليب اإلدارة في تنفيذ تعاقداتها مع غيرها من األشخاص الطبيعيين
أو االعتباريين وذلك بغية تنفيذ مشروعاتها أو الحصول على خدمات أو مواد معينه الزمة لضمان سير المرافق العامة
تحقيقا ً للصالح العام .والمناقصة هي الطريقة األساسية الختيار المتعاقد مع اإلدارة ويتم طرحها عن طريق اإلعالن
العام حيث توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المقاولين ليتقدموا للمنافسة بعطاءاتهم طبقا ً لشروط محددة تضعها جهة
ً
ومطابقة للشروط .وتنبع
اإلدارة ،ثم تتم دراستها من قبل لجان خاصة الختيار األفضل بينها من الناحية الفنية والمالية
أهمية هذه الدراسة من أهمية عقود اإلدارة ذاتها ،إذ أنها جميعها تهدف إلى ضمان سير المرافق العامة ،وعادة ما ترد
على مشروعات كبيرة وذات تكلفة مالية عالية ،تدفع من األموال العامة ،وغالبا ً ما يتم إبرام هذه العقود بأسلوب
المناقصة .وقد سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على تعريف المناقصة وأنواعها وجميع األحكام المتعلقة بها وذلك من
خالل تقسيمها إلى مبحث تمهيدي وفصلين ،تناول المبحث التمهيدي الحديث عن ماهية المناقصة في حين تناول الفصل
األول المبادئ التي تقوم عليها المناقصات كالعالنية وحرية المنافسة والمساواة ،باإلضافة إلى الضوابط الواردة على
حرية اإلدارة في اختيار المتعاقد معها ،سواء أكانت تلك الضوابط شكلية ،أو إجرائية ،أو موضوعية .وتناول الفصل
الثاني القواعد اإلجرائية للمناقصات في تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة على المستوى االتحادي والمحلي
إلمارتي أبوظبي ودبي .بدءاً من اإلجراءات التمهيدية للتعاقد وحتى إرساء المناقصة على الفائز بالعطاء األفضل.
وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية اعتماد أسلوب المناقصة في تعاقدات اإلدارة ،وضرورة توحيد التشريعات
المنظمة لها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كلمات البحث الرئيسية :مناقصة ،عطاء ،عقود اإلدارة.

