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Analytical study of the procedures and foundations for 

concluding agreements to delegate the public facility A 

study in the light of Presidential Decree 15-247 related 

to the regulation of deals and delegation of the public 

facility and Executive Decree 18-199 related to the 

delegation of the public facility 
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Abstract: 

Despite the successes achieved by the model of an interventionstate 

led by the state for the project of socialand economic development 

the global crisisof the seventies years  characterized by the 

depressionand ressoure look led to a retreatof this  model and its 

limitations hence the need for the role of the state in the economiy 

and  reducing this role appeared to benefit the propertiies of 

thisperception  year to a new management model  

key words the mandateis the the public facilityof the intervening 

state  
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