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 حسب ما يبينه الجدول المصاحب فان أماكن
 التدخل التي تم اختيارها يف المخطط

 االستثماري التشاركي لسنة
 2020-2019-2018-2017-2016 قد شملت

 كل المنطقة البلدية اال أن االعتمادات لم
 تكن كافية و بالتايل فان االعتمادات

 المرصودة لمشاريع القرب بالنسبة لسنة
 2021سيتم توزيعها حسب الربامج التي لم

يتم تنفيذها

جدول تأليفي
للتشخيص الفني
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