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وع ي  مشر آلليات الديمقراطية التشاركية  أمر حكومي يضبط النظام النموذج 

 من مجلة الجماعات المحلية 99المنصوص عليها بالفصل 

 

ح األسباب  شر

ي  75نص دستور 
ضمن باب إلسلطة إلمحلية عىل إعتماد إلجماعات إلمحلية إليات إلديمقرإطية إلتشاركية  7102جانف 

ي إعدإد ومتابعة تنفيذ برإمج إلتنمية 
 
ي ف

وإليات إلحوكمة إلمفتوحة لضمان مساهمة إلموإطني   ومكونات إلمجتمع إلمدن 

إبية  .وإلتهيئة إلتر

وع هذإ إإلمر إلحك ل مشر
ي ؤطار تطبيق مقتضيات إلفصل ويتت  ّ

 
من مجلة إلجماعات إلمحلية إلذي ينص عىل  77ومي ف

إبية وتمكي   إلمتساكني   ومكونات  إمج إلتنمية وإلتهيئة إلتر وجوبية إعتماد إليات إلديمقرإطية إلتشاركية بالنسبة لتر

ي إعدإد وإنجاز وتقييم هذه إل
 
ي من إلمشاركة إلفعلية وإلمساهمة ف

إمجإلمجتمع إلمدن   .تر

ي 
 
إم مبادئ إلدستور وما تنص عليه مجلة إلجماعات إلمحلية، وكذلك ؤىل تجربة إلبلديات ف إم باحتر كما يستند ؤىل إإللتر 

ي إلتجارب إلسابقة عديد 
 
ي وهو ما رإكم ف

إللجوء ؤىل آليات إلتشاركية إلمتعددة بالتعاون مع مكونات إلمجتمع إلمدن 

ي وجب تثمينها وإإلستفا
يك فعال و"ضمان إلنجاحات إلتر ي بعض إألحيان دون تشر

 
ي حالت ف

دة من إلنقائص إلمسجلة إلتر

ي 
  "ؤسهام أوسع للموإطني   وإلمجتمع إلمدن 

 بالبناء عىل هياكل إلبلدية إلمختلفة ومسارإت أخذ إلقرإر إلرسمية فيها، كاللجان وإلدورإت 
ً
ح أيضا يقوم هذإ إلمقتر

، ولكي إلعادية، لكي تندمج إلتشاركية بطريقة سلسل
ً
وقرإطيا  بت 

ً
 وحمال

ً
 متوإزيا

ً
ة مع باق قرإرإت إلبلدية، دون أن تصبح خطا

 لنجاح باق لجان إلبلدية وقاعدة صلبة لبناء إلثقة مع 
ً
يصبح نجاح إللجوء ؤىل آليات إلديمقرإطية إلتشاركية أساسا

ي وإلمتساكني   بصفة عامة
 .إلمجتمع إلمدن 

وع نظاما نموذجيا أللي إم ويمثل هذإ إلمشر ات إلديمقرإطية  إلتشاركية بمختلف إصنافها. ويحرص هذإ إإلمر عىل إحتر

ي يمكن إعتمادها من قبلها وفق خطة 
إستقاللية إلجماعات إلمحلية وتقديم إليات إلديمقرإطية إلتشاركية إلتر

ي للديمقرإطية إلتشاركية يتم بلورتها من قبل مجلس إلجماعة إلمحلية بالتشاور مع مكونات إلمجتمع 
  .إلمدن 

 . وع هذإ إألمر إلحكومي
 تلك هي إلغاية من مشر

ي آلليات أمر حكومي ع ي ............ يتعلق بضبط النظام النموذج 
 
ـدد ......... لسنة ........ مؤرخ ف

 التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.   مخططاتالديمقراطية التشاركية ؤلعداد 

 ؤن رئيس إلحكومة،

إح من وزير إلشؤون إلمحلية وإلبيئة،   باقتر

 بعد إإلطالع عىل إلدستور،

ي  7106لسنة  77وعىل إلقانون إألساسي عدد 
 
إلمتعلق بمجلة إلجماعات إلمحلية وخاصة  7106ماي  7إلمؤرخ ف

 منها، 77إلفصل 

ي  7104لسنة  543إلحكومي عدد  وعىل إألمر 
 
إلمتعلق بإحدإث وضبط مشموإلت وزإرة  7104مارس  06إلمؤرخ ف

 إلشؤون إلمحلية،
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ي  7104لسنة  730وعىل إألمر إلحكومي عدد 
 
 إلمتعلق بتنظيم وزإرة إلشؤون إلمحلّية، 7104جويلية  76إلمؤرخ ف

ي  7104لسنة  015وعىل إألمر إلرئاسي عدد 
 
 إلمتعلق بتسمية رئيس إلحكومة وأعضائها، 7104أوت  75إلمؤرخ ف

ي  7105لسنة  072وعىل إألمر إلرئاسي عدد 
 
 إلمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 7105سبتمتر  07إلمؤرخ ف

ي  7105لسنة  725وعىل إإلمر إلرئاسي عدد 
 
 إلمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 7105نوفمتر  73إلمؤرخ ف

ي  7106ة لسن 47وعىل إإلمر إلرئاسي عدد 
 
 إلمتعلق بتسمية عضو بالحكومة، 7106جويلية  51إلمؤرخ ف

ي  7106لسنة  073وعىل إألمر إلرئاسي عدد 
 
 إلمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 7106نوفمتر  02إلمؤرخ ف

ي  7106لسنة  0141وعىل إألمر إلحكومي عـدد 
 
إلمتعلق بضبط صيغ وإجرإءإت إلنشر  7106ديسمتر  05إلمؤرخ ف

ونية للجماعات إلمحلية للقرإرإت وإلوثائق ذإت إلصلة وتعليقها،بالجري  دة إلرسمية للجماعات إلمحلية وبالموإقع إإللكتر

وط وإجرإءإت تطبيق إلفصل  .................. إلمتعلق بضبط شر ي
 
وعىل إألمر إلحكومي عـدد ......... لسنة........ إلمؤرخ ف

 من مجلة إلجماعات إلمحلية، 51

 وعىل رأي إلمحكمة إؤلدإرية،

ي نّصه: 
 يصـدر إألمـر إلحكومي إآلنر

 المالحظات النص

  الفصل األّول: 

ي آلليات إلديمقرإطية  يضبط هذإ إألمر إلحكومي إلنظام إلنموذجر

إلتنمية  مخططاتبإعدإد وإنجاز ومتابعة وتقييم  متعلقةإلتشاركية إل

إبية   .للجماعات إلمحليةإلمحلية وإلتهيئة إلتر

 

  :9الفصـــــل 

ي مفهوم هذإ إألمر إلحكومي إلتعاريف إلتالية: 
 
 تعتمد ف

 إبية و إلمتساكن للجماعة ن: إألشخاص إلمقيمون فعليا بالحدود إلتر

 إلمعنية.  إلمحلية

  :يك آليات إلديمقرإطية إلتشاركية ي يتم إللجوء ؤليها لتشر
إلطرق إلتر

ي حسب مستويات مختلفة
ي أعمال  إلمتساكني   وإلمجتمع إلمدن 

 
ف

 إلجماعات إلمحلية. 

  إلجمعيات إلمرسمة بسجل مكونات : ي
مكونات إلمجتمع إلمدن 

ي إلذي تمسكه إلجماعة إلمحلية وفقا ألحكام إألمر 
إلمجتمع إلمدن 

ي  7107لسنة  210عاله عدد أليه ؤإلمشار  إلحكومي 
 
 14إلمؤرخ ف

وط و  7107ماي  من  51جرإءإت تطبيق إلفصل إإلمتعلق بضبط شر

 مجلة إلجماعات إلمحلية. 
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  :ي تعدها إلجماعة إلمحل وثيقه إلتخطيطمخطط إلتنمية
ي  يةإلتر

وإلتر

ي يقع ؤعدإدها وإنجازها تحدد 
إمج وإلمشاريــــع وإإلستثمارإت إلتر إلتر

ي يتم  إلجماعة إلمحليةمن طرف 
ي ؤطار تنفيذ صالحياتها وإلتر

 
ف

إنية  ي من مت  
إلمعنية  إلجماعة إلمحليةؤدرإجها سنويا بالعنوإن إلثان 

ي  تمويلهابقطع إلنظر عن مصدر 
وإلمنتفعي   بها ومدتها وإلجهة إلتر

 تتوىل تنفيذها. 

 :3الفصل 

تنطبق آليات إلديمقرإطية إلتشاركية إلمنصوص عليها بهذإ إألمر 
 عىل إألعمال إلمتعلقة بإعدإد مخططات إلتنمية وإلتهيئة إلحكومي 

ً
وجوبا

إبية إلخاصة بالجماعة إلمحلية، إ  ومتابعة تنفيذها، وتقييمها. لتر

إبية عىل  إلتشخيص تشمل مرحلة ؤعدإد مخططات إلتنمية وإلتهيئة إلتر

، وعىل تحديد إألولويات حسب تقسيم  ي وإلماىلي وإإلجتماعي
إلفت 

إلمناطق وإلفئات إلمختلفة، وخاصة إلنساء وإلشباب وإلمجموعات 

 إلهشة. 

 

 الباب األول

ي 
 
 آليات الديمقراطية التشاركيةف

 :4الفصل 

 تندرج آليات إلديمقرإطية إلتشاركية تحت خمس مستويات:  

 إؤلعالمإلمستوى إألول:  .0
: إإلستشارة .7 ي

 إلمستوى إلثان 
 إلمستوى إلثالث: إلتشاور .5
ك .2  إلمستوى إلرإبع: إلقرإر إلمشتر
 إلمستوى إلخامس: إإلستفتاء .3

 

 : 5الفصل 

ي 
 
تبليغ إلمعلومة إلمتعلقة بمخططات إلتنمية وإلتهيئة  يتمثل إؤلعالم ف

إبية و  بطريقة وإضحة  للمتساكني   ا كل إلمعطيات إلمتعلقة به  توفت  إلتر
 ومبسطة. 

ي إلجريدة إلرسمية، إللجوء ؤىل موإقع 
 
ومن آليات إؤلعالم: إلنشر ف

، إلتنسيق مع وسائل إؤلعالم خاصة منها إلمحلية  إلتوإصل إإلجتماعي
ي إلموقع إلرسمي للجماعة إلمحلية، وإلتشبيك مع 

 
وإلجهوية، وإلنشر ف

ي لتبسيط إلمعلومة، 
وتنظيم جلسات مفتوحة مكونات إلمجتمع إلمدن 
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إبية،  ة وكل إلوسائل إلمتاححول موضوع إلمخطط إلتنموي أو إلتهيئة إلتر
ي تمكن من ؤعالم أكتر 

. إعدد من  إألخرى إلتر  لمتساكني  

إمج،  ي كافة مرإحل ؤعدإد إلمخططات وإلتر
 
يتم إللجوء ؤىل هذإ إلمستوى ف

 ومتابعة تنفيذها، وتقييمها. 

 :6الفصل 

ي  إإلستشارة تتمثل
 
حات رإءجمع آ ف إلمتساكني   ومكونات إلمجتمع  ومقتر

ي مخططات إلتنمية وإلتهيئة 
 
إمج وإلمشاريــــع إلمدرجة ف ي حول إلتر

إلمدن 
ي تخص إلجماعة إلمحلية. وإل تعتتر هذه إآل

إبية إلتر حات رإء إلتر وإلمقتر
  ملزمة للجماعة إلمحلية. 

مع إلمتساكني    مفتوحة إإلستشارة: تنظيم إجتماعات ومن آليات
ي صلب لجان إلجماعة إلمحلي ومكونات إلمجتمع

يمكن  ا . كمةإلمدن 
  متعددة م لقاءإتيتنظ

 
 عدد ممكن من تر كأ ن من إإلستماع إىل تمك

ي 
ضمن روزنامة وإضحة ومنشورة  إلمتساكني   ومكونات إلمجتمع إلمدن 

ي وقت مالئم 
 
للعموم، عىل أن يتم تنظيمها خالل نهاية إألسبوع ف

، ويتم إؤلعالن عنها قبل أسبوع عىل إألقلللمتس . ويمكن إستعمال اكني  

ونية ك ي للجماعة إلمحلية الإلوسائل إإللكتر
ون  يد إإللكتر موقع إلرسمي وإلتر

 رإء وإلمالحظات. لتقبل إآل

وع آن تنظم عملية ستر أوللجماعة إلمحلية  و أو برنامج أرإء حول مشر
أو مثال إلتهيئة إلعمرإنية. يمكن للجماعة إلمحلية أن تفّوض  مخطط

 عىل 
ً
، عىل أن يتم إإلتفاق مسبقا تنظيم إإلستشارة لجمعية أو أكتر

 تفاصيل تنظيمها ضمن خطة وإضحة. 

إلجماعة إلمحلية نشر تقرير تعرض فيه  تتوىل ،بعد كل عملية إستشارة
ي إلجريدة إلرس

 
مية عىل موقع إلجماعة نتائج إإلستشارة ويكون إلنشر ف
 إلمحلية وبكل إلوسائل إلمتاحة. 

ي كافة مرإحل ؤعدإد إلمخططات 
 
يمكن إللجوء ؤىل هذإ إلمستوى ف
إمج، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها.   وإلتر
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 : 7الفصل 

ي 
 
عملية نقاش وتفاوض بي   إلجماعة إلمحلية ومجموعة يتمثل إلتشاور ف

ي حول أمن إلمتساكني   و/ 
و مجموعة من منظمات إلمجتمع إلمدن 

وع  ة إلتشاور ملزمة و مخطط.  وإل تكون نتائج عمليأو برنامج أمشر
مبّينا ، عىل أن يكون إلرأي إلمخالف للجماعة إلمحلية للجماعة إلمحلية

 للغرض
ّ
 .بالتقرير إلمعد

عدإد ومتابعة وتقييم إحدإث لجان غت  قارة تعت  بؤليات إلتشاور آمن 
و  و مخطط وتتكون هذه إللجان من مستشارين عن أو برنامج أع مشر

ممثلي   عن و دإرة إلجماعة إلمحلية ؤإلجماعة إلمحلية وممثلي   عن 
ي و إلمتساكني   

من ضن تتأويمكن ، ممثلي   عن مكونات إلمجتمع إلمدن 
.  مختصي   إللجنة   وفنيي  

ي متساكن أو جمعية 
شح لتمثيل إلمتساكني   أو مكونات إلمجتمع إلمدن  يتر

نامج أو  وع أو إلتر إح يخص إلمشر عن طريق تقديم ملف يحتوي عىل إقتر
إلمسجلة بسجل مكونات أكتر عدد من إلجمعيات إلمخطط وتزكية 
ي 
ي لجنة غت  قارة تحيل إلملف إلمجتمع إلمدن 

 
ي إلملفات ف

 
، ويتم إلنظر ف

لس إلبلدي للتدإول، عىل أإل يقل عدد ممثىلي إلمتساكني   عن عىل إلمج
ممن يقل عمره عن عدد إألحياء، وأن يكون نصفهم من إلنساء، ونصفهم 

 سنة.  53

بعد كل عملية تشاور يجب عىل إلجماعة إلمحلية نشر تقرير تعرض فيه 
ي إلجريدة إلرسمية 

 
عىل موقع إلجماعة و نتائج إإلستشارة ويكون إلنشر ف

 .لية وبكل إلوسائل إلمتاحةإلمح

ي كافة مرإحل ؤعدإد إلمخططات 
 
يمكن إللجوء ؤىل هذإ إلمستوى ف
إمج، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها.   وإلتر

 

 :8الفصل 

ك هو قرإر  كة بي   إلجماعة إلمحلية  يتم أخذهإلقرإر إلمشتر بطريقة مشتر
ي و 

 وممثىلي إلمجتمع إلمدن 
إلجماعة إلمحلية فيه م تر  تل، إلمتساكني  

ي تم إختيارها. بتطبيق إلقرإرإت 
 إلتر

 

ك، يضبط طريقة أخذ   ؤلعدإد إلقرإر إلمشتر
ً
حا تضع لجنة إلتشاركية مقتر
(،  عن طريقإلقرإر )بالتصويت إلمباشر أو  عىل أن ممثلي   عن إلمتساكني  

 أدن  لنسبة إل
ً
ح نسبة حدإ ي إلتصويت، يحدد إلمقتر

 
أو أن يتم مشاركي   ف

، 5إختيار ممثلي   عن إلمتساكني   كما تنّص إلفقرة إلثالثة من إلفصل 
 وعدد إلجلسات إلوإجب تنظيمها قبل تصويت إلمتساكني   أو ممثليهم،. 
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ي كافة مرإحل ؤعدإد إلمخططات 
 
يمكن إللجوء ؤىل هذإ إلمستوى ف

إمج.   وإلتر

 : 9الفصل 

رإءإت إلمنصوص عليها جيمكن للجماعة إلمحلية تنظيم إستفتاء وفق إؤل 
ي إلفصل 

 
، عىل أن تتم برمجة كلفة تنظيم لمجلة إلجماعات إلمحلية 50ف

إنيتها إلسنوية بالتنسيق مع إلهيئة إلعليا إلمستقلة  ي مت  
 
إإلستفتاء ف
 لالنتخابات. 

ي كافة مرإحل ؤعدإد إلمخططات 
 
يمكن إللجوء ؤىل هذإ إلمستوى ف

إمج.   وإلتر

 

ي الثاالباب 
 ن 

ي 
 
 والمصادقة عليها الديمقراطية التشاركية خطةف

 : 01 الفصل

أو  إلتنميةيتم ؤعدإد خطة إلتشاركية وصياغتها عند ؤعدإد مخطط 
إؤلعدإد عمليات عىل أن تشمل ، أو مرإجعته ، وعند تنقيحهإلتهيئة

بشكل وإضح ف إوإألهدأن يتم ضبط إآلليات و ومتابعة إلتنفيذ وإلتقييم، 
ي صلب إللجنة إلقارة 

إلمكلفة بالتشاور مع مكونات إلمجتمع إلمدن 
إنية خاصة وإلحوكمة إلمفتوحة الديمقرإطية إلتشاركيةب ، وأن تشمل مت  

بالمالية، ويتم  إلمكلفةبتحقيق هاته إلخطة بالتشاور مع إللجنة إلقارة 
شهر من ، قبل ثالثة أإلمصادقة عليها من قبل مجلس إلجماعة إلمحلية

نامج.  ي إلمخطط أو إلتر
 
 إلتدإول ف

 

 :00 الفصل

يسهر رئيس إللجنة إلمكلفة بمجال إلديمقرإطية إلتشاركية وإلحوكمة 
وع خطة إلتشاركية بناًء   لمشر

ً
إلمفتوحة عىل ؤعدإد وثيقة أولية تمهيدإ

، ويمكن إللجوء ؤىل آليات  ي هذإ إألمر إلحكومي
 
حة ف عىل إآلليات إلمقتر

 أخرى. 

ي سجل تتوىل 
 
ي إلمسجلة ف

إللجنة ؤعالم كافة مكونات إلمجتمع إلمدن 
وع إلخطة، وإستدعاءها لحضور إجتماع للجنة  إلجماعة إلمحلية بمشر

ي عىل ها يتم فيه إلتشاور حول
، عىل أن تتحّصل مكونات إلمجتمع إلمدن 

وع خطة إلتشاركية قبل   يوم عىل إألقل من تاريــــخ إإلجتماع.  03مشر

 

 :09الفصل 

ي إلمسجلة لدى إلجماعة إلمحلية تقديم 
لمكونات إلمجتمع إلمدن 
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حات للجنة إلمكلفة بمجال إلديمقرإطية إلتشاركية وإلحوكمة  مقتر
ي إجتماع إللجنة 

 
وع خطة إلتشاركية أو ف إلمفتوحة خالل تحرير مشر

 إلخاص بالتشاور حوله. 

 : 03لفصل ا

وكمة إلمفتوحة تتكفل إللجنة إلمكلفة بالديمقرإطية إلتشاركية وإلح
وع خطة إلتشاركية عىل رئيس إلجماعة إلمحلية إلذي يعرضه  بإحالة مشر

 عىل مكتب إلجماعة إلمحلية. 

 

 : 04الفصل 

ي صورة 
 
ي إألجل ف

 
ي ؤتمام مهمتها ف

 
تسجيل تأخت  من قبل إللجنة ف

وع خطة إلتشاركية  إلمذكور، يتعهد رئيس إلجماعة إلمحلية بإعدإد مشر
 مع مكونات باإلستعانة بمن يرإه 

ً
، عىل أن يتم إلتشاور وجوبا

ً
مناسبا

ي كما تنّص إلفقرة إلثانية من إلفصل 
 .00إلمجتمع إلمدن 

 

 : 05الفصل 

 بمحض  جلسات إلتشاور مع 
ً
وع خطة إلتشاركية مصحوبا يتم نشر مشر

ي عىل 
موقع إلخاص بالجماعة إلمحلية، وترسل إلمكونات إلمجتمع إلمدن 

يوم عىل إألقل قبل  03جماعة إلمحلية نفس إلوثائق ألعضاء مجلس إل
 جلسة إلتدإول وإلمصادقة عليه. 

 

 : 06الفصل 

وع خطة إلتشاركية عىل مجلس  إلجماعة إلمحليةيتوىل رئيس  عرض مشر
ي جلسة تعقد قبل شهرين من إلمصادقة 

 
إلجماعة للمناقشة وإلمصادقة ف

 أو تنقيحه أو مرإجعة مثال إلتهيئة.  إلتنمويإلمخطط عىل 

 

 : 07الفصل 

خالل جلسة مجلس إلجماعة إلمحلية إلمخصصة للمصادقة عىل خطة 
إلتشاركية، يتوىل مقرر إللجنة إلمكلفة بالديمقرإطية إلتشاركية وإلحوكمة 
وع خطة إلتشاركية وتالوة ملخص محض  جلسة  إلمفتوحة تقديم مشر
وع خطة إلتشاركية عند  ي حول مشر

إلتشاور مع مكونات إلمجتمع إلمدن 
وع إإل ، يعرض مشر  للنظام إلدإخىلي

ً
قتضاء. وبعد فتح باب إلنقاش ووفقا

 خطة إلتشاركية عىل إلتصويت. 

حات من شأنها إ لمس من إل يمكن خالل جلسة إلمجلس تقديم مقتر
وع خطة إلتشاركية  .جوهر مشر

 

 :08الفصل 
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وع خطة إلتشاركية، يحرص مجلس إلجماعة  بعد إلمصادقة عىل مشر
إنية إلجماعة إلمحلية عىل تخصيص م ي مت  

 
إنية خاصة بتنفيذها ف ت  

 إلمحلية. 

 :09الفصل 

قع إلخاص بالجماعة مو إليتم نشر خطة إلتشاركية إلمصادق عليها عىل 
ي إلجريدة إلرسمية إلخاصة بالجماعات إلمحلية. 

 
 إلمحلية، وف

 

 ثالثالالباب 

ي 
 
 وتقييمها الديمقراطية التشاركية خطةتنفيذ ف

  :91الفصل 

إلمصادق عليها إلتشاركية  خطةيتم إعتماد روزنامة لضبط مرإحل تطبيق 
إح من إللجنة إلمكلفة بالديمقرإطية إلتشاركية وإلحوكمة إلمفتوحة  باقتر

ل وضع إلروزنامة  بعد أسبوع
ّ
من إلمصادقة عىل خطة إلتشاركية، ويفض

ي 
ي إجتماع للجنة بمشاركة مكونات إلمجتمع إلمدن 

 
 .ف

 

 : 90الفصل 

إلتنسيق مع إللجنة إلمكلفة بالتوإصل وإؤلعالم للتوإصل حول خطة يتم 
 ة. إلتشاركي

 يمكن تنظيم لقاءإت علنية لعرض خطة إلتشاركية عىل إلعموم. 

 

 :99الفصل 

ي إلروزنامة إلخاصة بتنفيذ 
 
يتم توثيق كل إلخطوإت إلمنصوص عليها ف
ها عىل  ي تقارير دورية يتم نشر

 
بالجماعة موقع إلخاص إلخطة إلتشاركية ف

 إلمحلية. 

 

 :93الفصل 

ي إلمحلية أو إلوطنية 
يمكن ؤمضاء إتفاقيات مع مكونات إلمجتمع إلمدن 

 أو إألجنبية لتنفيذ خطة إلتشاركية. 

 

 :94الفصل 

تقوم إللجنة إلمكلفة بالديمقرإطية إلتشاركية وإلحوكمة إلمفتوحة بدعوة 
ي إلجتماع لجنة خاص بتقييم تطبيق خ

طة مكونات إلمجتمع إلمدن 
 إلتشاركية كل ثالثة أشهر، أو كلما إقتضت إلحاجة. 

 

 


