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 معيار العقد اإلدارى: الفصل الثانى 

ا   معيار تمييز العقد اإلداري:  ثانيا

ا في العقد  : أن تكون اإلدارة طرفا

 : أن يتعلق العقد بتسيير مرفق عام

 :أن تختار اإلدارة وسائل القانون العام 
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  الصور التقليدية للعقود اإلدارية
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 : شروط تعاقدية

 

 : شروط الئحية

 : "اإلنشاءات"عقد األشغال العامة 
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 (عقد إذعان)عقد استغالل من وحدة من وحدات الحكم المحلى 
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 عقد صيانة دورية لمركبات



  ثانيةدرجة  -مهارات إبرام العقود                                                                   محامالمسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

 29  االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 
 

 ( 6)   الصيـــــغة رقـــــم 

 محدد بانتهاء غرض معين عاية سيارة نقلرعقد 



  ثانيةدرجة  -مهارات إبرام العقود                                                                   محامالمسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

 31  االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 
 

 ( 7)   الصيـــــغة رقـــــم 

 عقد عمل محدد المدة


