يعتبر المسكن جزء يتتجز اء مزن رهزأر جت مجتمز كان مكأطزر كتززكر كاءا زأر زعا المجتمز تزطعك
بصكر مبأشر على تكفر كطكعير كجكا

عا المسكن كبخأصر على سلكك السأكطتن فير .

ك يمكززن اللززكن ب ز ن قهززي الرصززكن علززى المسززكن المطأس ز
تم ز

ريززأج جمي ز الطززأ

جك جت مسززكن مززن اللهززأيأ الهأمززر الت ز

ككأطززا كيت زءان مززن اكبززر ا تمأمززأا ايطسززأن عبززر التززأردا ف ز البااي ز اتخززع

الطسأن الكهكف مسكطأً ثم باج يزكر ع المسكن تكمأ بعا تكم لتلب جرتيأجأتر جألسأسير سكا كأطزا
لتشزم

الط سي جكايجتمأعي جك الصرير كمن ثم تزكرا زع جألرتيأجزأا تكمزأ بعزا تزكم بشزك جكسز

على ترلتق رأجأتر الجساي كرعأي جز ألر كتكفتر األمن كالخصكصي شزردزر تزكفر المرافلأكلخزامأا
المختل ز ز التز ز تك ز ز ايس ززتم اررد لري ززأج كردمز ز ث ززم ارت ززبا المس ززكن مز ز عملي ززأا التطميز ز ايقتص ززأاي
كايجتمأعيز كلهززعا فز ن الطمززك الكبتززر الززعت رصز لمززاططأ مطززع فتززر الز زرج ايقتصزأاي فز السززبعتطأا
فرض علتطأ ترايأا كبترج.
فشززهاا المملك ز خززنن السززطكاا المأهززي تزززك اًر ملركع زأً ف ز م ارفززق عاتززاج كدتجلززى علززك ف ز مععززم
اللزأعأا المختل ايقتصزأاي كايجتمأعيز كامطمأةيز كالصزطأعي كالءراعيز كتهزمطا زع اللزأعزأا

إقأم المشركعأا الكبترج سكا على صعتا البطي األسأسي كالترتي من خامأا عأم كجخرى.
ككأن السكن من ج م األ ااف الت ررصا الاكل لتكفتر لك جسرج كمكازن ألن األسرج

األسأ

لبطأ جت مجتم كان ع امطجأءاا الت ترللا كالت ستترلق بأ عن هللا من خنن خزا التطمي
المتعأقب عاا ج مي كبترج.
فكأطا فتر السبعتطيأا

بااير الز رج العلأرد

كتم تزااكن قزز اي ارهز عاا المسزأرأا الشأسزع

(المخززأا) عن زردق ش ار أ ب سعأر بخسر ثزم فزت المسزأ مأا العلأردز الغتزر مطعمزر كالعشزكاةي
جريأطززأ كمززن ثززم ارتسززأ

قيمز ايرض ب سززعأر مبززأل فتهززأ كجمز تلززك جألمزكان اكن بززعن جت مجهززكا جك

تهززريأا ف ز سززبت تزززكدر كتهتةززر ززع المخززززأاً كاصززبرا فةززر قلتلززر مززن الطززأ
رسززأ

اثردززأ علززى

فةززر كبتززر مززطهم كالززعتن ززم فز الرليلز برأجز لهزع المخززززأا لبطززأ مسزأكطهم كاسززتمرا ززع

المهأربأا ف ايراه رتى ارت عا اسعأر أ بشك مبأل فير .
كممأ يشك فير فإن رصكن ك مكازن على سكن صر مطأس
اكي كاخت ار ك طأ ت ت

ك رق اسأس من رلكق كإطسأن

هركرج تكفتر عا المسكن لك مكازن ب ت زردل كأطا.

كرتث ان ترلتق علك ك رلم تراكا ك مكازن كقا يصب

عا الرلم رليل جك قا يستمر رلمأً تراكا

البعض ماى الريأج لصعكبر الرصكن على المسكن المنةم ك عا ترج الى عاج اسبأ

كالت

هللا.
سطعكر أ يرلأ ب لت صت ب عن ً
لهعا تج

جن تركء ايستراتتجيأا ايطمأةير ك زأقأتهأ على التخ تف من كز ال لر ف المجتم

من خنن تكفتر جيرتيأجأا جيسأسير للمكازن كمن ج مهأ المسكن المطأس
كتعأفر جهكا اللزأع العأم كاللزأع الخأص للمسأ مر جميعهأ ف تلبي
اطعكأسأتهأ السلبي يقار هللا على الطكار

ك تكثتف الاارسأا

ع ايرتيأجأا لةن تؤثر

ايجتمأعي كجألخنقير كجألمطير ككعلك على ايقتصأا

الكزط .
طعم طأك جسبأ
جألسبأ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

كثتر تلف عأةلأ جمأم المكازن ف سبت ت متن المسكن المطأس

من خنن ترلت ج م عطأصر المسكن ك

كسطتزرق لهع

كمأ تل :

جلتمكد .
جيرض.
زردلر التط تع كمكاا البطأ .
ايطعم كاللكاطتن كالتشردعأا.
التصأميم المعمأرد الجتاج.
التشغت كالصيأطر.

كسطباج بألراتث ب لت صت عن ك عطصر من ع العطأصر :
التمكد :
زؤثر كعلبز ز رةيس ززي تل ززف فز ز زرد ززق تمل ززك
تعتب ززر قه ززي التمكدز ز يم ززتنك مس ززكن عطصز ز اًر اسأس ززيأ كم ز اً
المس ززكن  . .كق ززا ااا رركز ز التكسز ز العم ارطز ز التز ز ش ززهاتهأ المملكز ز خ ززنن العشز زردن س ززط المأه ززي

كالتغتراا ايقتصأاي كايجتمأعيز الزى ارت زأع كبتزر فز التكل ز الكليز يمزتنك كبخأصز لسسزر عاا
الززاخكن المتاطيز كجصززب التمكدز

ززك العززأةق جأل ززم فز الزردززق رتززث جصززبرا امكأطيز

المجتم ف الرصكن على مسكن مطأس

شبر مسترتلر . . .

ززع ال ةز مززن

كج م مصأار التمكد جلمتكفر مأ تل :
 .1التمكد ال رات :
ك عا المصار غتر ممكن لعا جسبأ

جكلهأ ا يرت أع الرأا ألسعأر ايراه ك التكل المبل فتهأ

ف جطعم البطأ المتبعر كثأطتهأ الاخ المراكا .
 .2التمكد من اللزأع العأم ( :صطأاتق ايقراض )
مصار كارا فلا من سلبيأتر الرألير جكيً ال ترج الءمطي الت تطتعر أ المكازن ف سبت الرصكن

على اللرض (جكثر من  10سطكاا ) كثأطيأًً الشركط المتبعر مطع ءمن كمطهأ الرصكن على ايرض
جكيً كابلأؤ أ مر كطر للصطاكق رتى تتم الرصكن على اللرض .
 .3التمكد من اللزأع الخأص ( البطكك كالمؤسسأا ) :

يتكجا طشأط كاه لهعا اللزأع ف سكق تمكد المسكن مأ عاا جهأا مراكاج لعركفهم الخأص .
كمن طأ يبا من اتخأع بعض الخزكاا العملي التألي :
جكيً :

رث مؤسس الطلا كالجهأا ايخرى المختص البا باراس

عا المكهكع من جمي جكاطب كاتجأا

اطسجأم بتن جطعم

ع البطكك كالشردع امسنمي .

ثأطيأً  :طكعي الطأ

كتراتا طعرتهم الى ايمكان ف البطكك كربكدتهأ.

ثألثأً :

تراتا طعرج الجهأا الشرعي الى البطكك كاربأرهأ.

رتى كان تكفرا كسأة التمكد فإن مراكات الاخ ستجاكن علبأا اخرى امأمهم مطهأ اشتراط
كجكا ك ن جك اخ مأات كأف كثأبا.
جك فتراا السااا اللصترج كارتلأع ايقسأط الشهرد جك السطكي .

كم ززن ززعا المطزل ززق فأطز ز تتكجز ز

عل ززى العل ززأردن تهةيز ز اي ارهز ز بألخ ززامأا الكأملز ز كبيعه ززأ بألتلس ززيا

ب سعأر معلكل على المكازطتن ل تراا زكدل ايج كبافعأا شهرد جكسطكي تطأس
ايرض :

مااختلهم

ك طأك زرق كثترج تتم فتهأ الرصكن على ايرض إمأ مطر من اللزأع الخأص ك عا طأا اًر كلنسف

كامأ مطر من جهأا رككمي متعااج ك

مشككرج على علك كلكن لنسف الشاتا مععم ع المط

كالت كأن الهاف من اعزأؤ أ ك ت متن سكن لر كيكيا كغألبأً مأ تككن ع المط ف مطأزق بعتا

خأرج المان كيتكجا فتهأ جت من الخامأا ايسأسي المزلكب كييمكن ايست أاج مطهأ كدتبخر رلم

المكازن بألمسكن . .
كج م عطأصر ايرض :
 .1تكفتر الخامأا النءم ( اراه مزكر ).
 .2الليم الشراةي .
 .3زبيع ايرض.
 .4المكق كايتجأ أا الجعرافي .
كف رأل ش ار ايرض فزإن اي ارهز التز مزن الملزاكر شز ار أ ي يمكزن البطزأ علتهزأ إمزأ لعزام كجزكا
الخامأا من كهربأ جك مأ كخنف جك ألسبأ
اسعأر أ خيألي كمن الصع

اخرى كامأ ايراه التز تتزكفر فتهزأ الخزامأا فتكزكن

على كثتر من المكازطتن عكت الاخ المتكسا شراؤ أ فمثنً :

ارض مسززأرتهأ (  500متززر مرب ز ) يلززأر سززعر أ (  400.000الززف ردززأن ) فكتززف يسززتزي م زكازن
عك اخ تتراكح بتن (  6.000 – 4.000ردأن ) شراؤ أ ك عا يعأان طصف تكل المسكن.
فإعا عرفطأ عن اراس اعاتهأ الهتة العليأ لتزكدر ماتط الردأض ب طر تبل مسأر ماتط الردأض ااخ
ك ( 1782كتلكمتر مرب ) كيشم ايستخاام السكأط

الطزأق العمراط مررلتي ايكلى كالثأطي

(

 ) %42من المسأر  .بتطمأ يتغز المسأر المزكر سكى (  ) 37%من مسأر المررل ايكلى
كالثأطي امأ المتبل

ك ك (  ) 63%من المسأر فه

اراه

بيهأ غتر مزكر ااخ الطزأق

العمراط بمررلتير كتبل المسأر للمخززأا المعتماج كلكطهأ غتر مزكر (  580كلم مرب ) ك عا
يعأان مسأر المخززأا المزكر بكأملهأ.

فإعا فرهطأ ب ن (  ) 30%من ع المسأر ستككن للخامأا المختل ( زرق كارص

كرااةق . .

الا ) فإن عاا قز ايراه التلردبي للمسأر المتبل يعأان (  676.000قزع ارض ) بمتكسا
مسأر (  600متر مرب ) ك عا يك

لتسكتن اكثر من ثنث ملتكن طسم .

فإعا قأما اراى الشركأا العلأرد المسأ م بتزكدر ع ايراه ملأب طسب رب ملعكن كجقصا

بألتزكدر طأ ك – رصف الزرق كبطأ ايرص
تصردف الستكن كالتشجتر كقا تتزل

كتماتا الخامأا من ميأ ككهربأ كمجأرت

علك اقأم مرز تكلتا الزأق الكهربأةي كمرز جك مرزأا

لتكردر ميأ المجأرت يعأاج استخاامهأ ف رت ك ءراع الرااةق كالشكارع .

جت جن مشأرك اللزأع الخأص ف ايستثمأر ف مشأرد تلايم الخامأا (كهربأ كمأ ك مجأرت)
كاستثمأر أ مزل

هركرت للمسأ م ف التطمي .

كيبا ن من ايخع بعتن ايعتبأر الطسب العألي ف
 %50من عاا السكأن م فة العمر اق
يستيعأ
التمكد :

معان الطمك السكأط

للمملك كان اكثر من

من عشركن عأمأً كيبا من التخزيا الجأا كالسرد

ع ايعااا رتث تتعأعف عاا السكأن ك  25سط تلردب ًأ.

ك ك العطصر الثأط

كالهأم كيعط

تكفتر الستكلر النءم لتأمتن المسكن كفيمأ تل

ا م مصأار

التمكد المعركف :
 .1تمكد عات .

 .2صطاكق التطمي العلأرت.
 .3البطكك المرلي .
 .4شركأا التلسيا.

 .5جهأا اخرى من مؤسسأا خترد كشركأا علأرد جك جمعيأا خأص .
ككمأ ك معرف ف جمي اكن العألم ب طر من الطأار ان تتم اف قيم المسكن بألكأم كيتكجا اي
بمطزلتطأ

ع  . .ك عا يعتبر استطءافأً لنمكان الخأص الت

من الممكن ايست أاج مطهأ ف

ايستثمأراا المتعااج كالت تخلق كعأةف جك تطم ايقتصأا الكزط .
عا من جأط

كالجأط

ايخر ك عام تمكن كثتر من المكازطتن اكمأن الرلم فإمأ ان يلف قب

الرصكن على ايرض اك بعا ايطتهأ من الهيك جك قب ايطتهأ من التشزت  . .فلك كأطا طأك

جهأا تمكدلي اخرى بجأط

مأ ك مكجكا رأليأً ك ك الصطاكق كالت ج ا مكارا يسبأ

عاتاج مطهأ

ايعااا الكبترج المتلام للرصكن على اللرض كعام التءام كثتر من الملترهتن بألتساتا بأطتعأم

لعركف مختل  .علمأً ب طر للرصكن على اللرض فنبا من ش ار ايرض جكيً بأيهأف الى الشركط
ايخرى الغتر مطزلي ( كتكفتر المخززأا المعمأرد كاعتمأا أ من البلاي علمأً ب ن فترج ايطتعأر
تتجأكء عشر سطكاا ) كقيم اللرض لم تتغتر مطع سطكاا بألرغم من تغتتر جسعأر البطأ .

كيبا طأ من اعأاج الطعر ف ايليأا الت يعم بهأ الصطاكق رأليأً كعنقت بمؤسس الطلا كاعزأؤ
الاعم ال ط كالمأل كالمركطر ( الصنريأا ) ليأخع مكأطر الصري كاست أاتر من الجمعيأا ال طي

كالجهأا الهطاسي ايخرى.
كامأ البطكك المرلي فلمأعا يتعتا جء من اربأرهأ السطكي كالعت يعا ايعلى طسب ف العألم كهخهأ
ثأطي ف

السكق لاعم الصطأعأا الصغترج كايستثمأراا الصغترج ككعلك ايسكأن  . .كطآم من

مؤسس الطلا ان ت خع ع الطلأط بم خع الجا كالتطستق م الجهأا ايخرى المعطي قب ان تءااا
ايمكر صعكب كتعلتااً .

كامأ شركأا التلسيا ايخرى فه

مشغكل ف

تلسيا الكمأليأا من سيأراا كفرش كمأ شأب علك

تأرك تلسيا ايسأسيأا من اسكأن كصطأعأا صغترج كاستثمأراا صغترج كعلك يسبأ

عاتاج

يمجأن لرصر أ طأ.
ام ززأ الجمعي ززأا كالمؤسس ززأا الختردز ز فج اء ززأ هللا ختز ز اًر كب ززألرغم م ززن ال ززاعم المتكاهز ز التز ز تلل ززأ م ززن
اصرأ

رؤك

ايمكان ف

عا البلا فأطهأ تبعن مأ ف زأقتهأ للاعم.

مواد وانظمة مواد البناء :
يعززو كالرمززا ق سززكقطأ بجمي ز اط زكاع م زكاا البطززأ كايطعم ز المختل ز كيغل ز

علززى ززع الم زكاا اطخ ززأض

جكاتهأ رتزث ان مععزم زع المزكاا كلنسزف مخل زأا المصزأط ايكركبيز خأصز كالتز تصزط هأ ارجز

ثألثز فمزأاكن  . .كلعزام كجزكا الزكع الكزأف لززاى المزكازن كعزام ثلتزر بألجهزأا الهطاسزي كايستشززأرد
المختص يسبأ

يمجأن لعكر أ اين كقا يينم على علك فيلب على ش ار ايق جزكاج جك ايرخزص

ك عا ييعط ب ن المكاا غألي الثمن افه جكاج  . .فكثتر مزن المزكازطتن مزن تزاع بزألخبرج كالمعرفز

ب فه المكاا المكجكاج كافه ايطعم كالزرق لتط تع المبأط بعا ان يككن قا اطشأ جكن مبطى.

فأعا استخامطأ مكاا رخيص كاق جكاج فأن عمر أ الءمط قصتر كقا ترتزأج الزى صزيأط اكثزر كترتزأج
الى تبات بعا فتراا كجتءج كدطته ايمر بتكل اكثر ممأ كأن مخزا لر.

علم زأً ب ز ن صززطأعأتطأ كق الرمززا يتل ز جززكاج ان لززم تكززن افه ز مززن طأري ز منةمتهززأ لعززركف ريأتطززأ
ايجتمأعي كعركفطأ المطأخي .

االنظمة والقوانين والتشريعات :

ان ززعا المكهززكع متشززع

كيرتززأج الززى ت أصززت كثتزرج رتززث ان جميز اللزكاطتن كايطعمز مترابزز مز

بعههأ سكا كأطا تشردعي قأطكطي جك تطعيمي جك مألي  . . .الا .
فكلمز ززأ اءاااا ز ززع ايطعم ز ز تعلتز ززااً قلز ززا ايسز ززتثمأراا كاءاااا التكل ز ز للرصز ززكن علز ززى الت ز زراخيص

كال سكرأا كالخامأا كمأ شأب علك.

آمز جن تكززكن ايطعمز كاللزكاطتن كالتشزردعأا اقز تعلتززااً كاسززه تزبيلزأً  . .كيبززا لطززأ مززن اعززأاج الطعززر
كاراس ايطعم كاللكاطتن كالتشردعأا الت مهى علتهأ سطكاا اكن تراتث كتزكدر لتكاك الءمن.
إن تزكر كرق ايمم يلأ

بلل كسهكل ككهكح تزبتق ايطعم كاللكاطتن كالتشردعأا.

المخططات والوثائق المعمارية :
طززأ بتززا اللصززتا ف مهززأ كجكثر ززأ تز ثت اًر علززى التكززألتف كالجززكاج ز التصززأميم المعمأردز فززأن التصززميم

المعمززأرت الجت ززا كالم ززارك

ا ارسز ز كأفيز ز كال ززعت ت ززم في ززر ترلتز ز اتجأبي ززأا كس ززلبيأا المكقز ز متزلب ززأا

المكازن كمطأقشتهأ معزر كاختصزأر المتزلبزأا علزى ايرتيزأج ال علز فلزا اكن المبألغز فز المسزأرأا
كالمكاا كايطعم  .فم كجكا الخبرج الجتاج كاممكأطيأا ال طي كامخنص ف المهطا

المعمزأرت تزؤات

الى اطتأج مسكن اقتصأات متكأم . .
فإن الثل الكأفي كالمزلكب من قب المكازطتن للمهطاستن كالمكأت

ايستشأرد قل ايخزنص مزن قبز

ال طززتن فز ز بززعن المجه ززكا المزلززك فز ز اعززااا مخزز ززأا ككثززأةق معمأردز ز متكأمل ز ماركسز ز تطأسز ز
ايرض المءم تط تع علتهأ.
ان اطعززاام الثل ز تترملهززأ الزززرفتن جكيً الم زكازن لعززام تلززاتر لليم ز المجهززكا الززعت يرتأج ز اعززااا ززع

المخززأا كالكثأةق كدترملهأ كعلك ايعااا الكبترج كلنسف من المهطاستن العتن زغا علزتهم الطعزرج

المأاي البرت كبأعكا همأةر م للكس

ك تصاتق عكت الط ك

السرد على رسأ

المكازن المغلك علزى امزر كبركزم زتبتزر

الهعي ك م قل كق الرما.

كللعلززم فززإن تكل ز المخززززأا كالكثززأةق الهطاسززي المعركف ز تتززركاح بززتن  %5-3مززن الليم ز ايجمألي ز
للتط تززع  . .كمززن الممكززن الرصززكن علتهززأ ب ق ز م ززن علززك كلكززن علززى رسززأ

جززكاج كاكتمززأن الكث ززأةق

كستاف ثمطهأ المكازن سكا اثطأ التط تع جك بعا علك اثطأ التشغت جكالصيأط .
كان تكل ز التط تززع كالتشززغت كالصززيأط تتطأسز
الهطاسي كايشراف على التط تع.

تطأسززبأً عكسززيأً مز تكززألتف التصززأميم المعمأردز كالكثززأةق

تتمرززكر مععززم الا ارسززأا كالكتأبززأا علززى عطأصززر كل ز المسززكن كالت ز مززن هززمطهأ ايرض كالتمكد ز
كتلطي البطأ كتهمن ع العطأصر عكام عاتاج مطهأ التخزيا كارتمزأيا كزبيعز اي ارهز كتكفر زأ
كاسعأر أ كتكفر الخامأا كتكفر ايمكأطيأا ال طي كمكاا البطأ كاسألت
كطباا بألتخزز كالتطعيم كيشم

البطأ كايس

المعمأرد .

ع الطكار السكأطي كالعمراطيز كالزبيعيز كالرهزأرد كايقليميز . .

الا  .كيبا من ت متن ايرتيأجأا ايسأسي للمزكازطتن كطعز اًر لتكسز الماتطز العشزكاة طتتجز للعزركف
ايقتصأاي السأبل فنبا لطأ طأ من كق كاعأاج الرسأبأا من جاتا كتراتا :
 عاا السكأن كارتيأجأتهم كالءدأاج المستلبلي .
 اعااا برطأمو لتلايم كايصأن الخامأا.
 تراتا امأكن العم .
 زبيع ايرض كالتهأرد .
 اعأاج تراتا اتجأ أا الطمك.
 ايطعم كالتلطيأا ال طي المتأر ككي ي استغنلهأ.

مأ

الرلكن كالملتررأا الت تركطهأ لمعألج مشكل تلك المسأكن ؟

الحلول والمقترحات :
 .1اعأاج الطعر فز التخززيا كازلز

مزن المسزؤكلتن عطزر ايلزأف التكسز الجزأةر فز مزاططأ كالتركتزء

علززى اللززرى كالمززان الصززغترج كايردززأف التز تتززكفر فتهززأ الملكمززأا ايسأسززي للريززأج مززن مززأ كتربز

كمطأخ ك مكق ك مأشأب .

 .2ت عت ز اكر لجط ز الملززأكلتن بألغرف ز التجأرد ز رززكن مكهززكع الززر ن العلززأرت كمخأزب ز الززك اءراا
المعطي كك اءرج العان كك اءرج الااخلي كمرأكل اعتمأا لتسهت امكر المكازطتن كهمأن رلكقهم.
 .3تشزجي الشزركأا المسزأ م العلأردز بأيسزتثمأر فز تززكدر اي ارهز البيهزأ كتهتةتهزأ بألكأمز
بمأ فتهأ من رب بسيا.
 .4اتجززأا رلززكن لترردززك كاسززتغنن اي اره ز البيهززأ كالت ز تمث ز طسززب كبت زرج مززن المررل ز ايكلززى
للطزأق العمراط رتى كلك كأطا رااةق عأم .

 .5ت ت صطأاتق ايقراص كاعمهم فطيأً كمأايأً كاعأاج الطعر ف زرق ايقراض الزى ززرق تززكدر
كمسأ م فعأل ف اتجأا رلكن عملي كعلمي كايست أاج من الجهأا اللأارج على علك كألجأمعزأا

كالمكأت

ايستشأرد كالجمعيأا كاللجأن الهطاسي .

 .6ايسززتلأاج مززن تجززأر السززأبلتن فز

ززعا المهززمأر كشززرك ارامكززك كالهتةز الملكيز للجبتز كدطبز

لكي ي تزكدر كتخزيا كتكءد كتسعتر ايراه كت تلهأ خاميأً.

 .7ان تت ززكلى مؤسسز ز الطل ززا اللي ززأم بألتطس ززتق مز ز ك اءرج الع ززان كك اءرج الااخليز ز كالجه ززأا المختصز ز
يتجأا اليأا لتشجي البطكك على اقراض المستثمردن كالصطأعتتن كايسكأن.
 .8ت تز المكأتز

الهطاسززي كايستشززأرد كتشززاتا الرقأبز مززن قبز البلززايأا كالجهززأا ايخززرى علززى

المستكيأا المتاطي للخامأا الهطاسي .
مأ

المشأك المتكقع ف رأل عام اتجأا رلكن لتنف

ع المشكل ؟

قبز ان ط كزر فز اتجزأا رلززكن لتزكفتر المسززكن لزك مزكازن فنبزا ان طعتززا الطعزر كطززار اسزبأ
ززع المشززكل

ز

عهززكر

ززك تخزيز ز جك اجتمززأع  . .الززا  . .كاعززأاج الطعززر ف ز التخزززيا كم ارعززأج ءدززأاج

عزاا السزكأن لطترأشزى عهزكر مطزأزق اسزكأطي متاطيز الخزامأا كغتزر صزري كعشزكاةي ممزأ تطزتو عطززر
مشأك اقتصأاي كاجتمأعي كبتةي يسم هللا.
الءدأاج الكبتزرج فز عزاا السزكأن فز المزان الكبتزرج كامكأطيز تشزجي قيزأم جأمعزأا كصزطأعأا كمزأ شزأب

ف اللرى كايردأف  . .رتى يتت أقم المشكل السكأطي .

