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:هام جدا 
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ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية
:وثائق إثبات المنهجية التشاركية 1

محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر2
النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية

مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

: ..............التاريخ 
(أو من ينوبه)رئيــــس البلديــــة  

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)


