هيئة استثمار الديوانية
بحث مقدم من قبل الباحثة  /د .سعدية هالل حسن
تطوير اساليب الترويج االستثماري

االستثمار
االستثمار يعني التضحية بأنفاا ماالي معاين االن اي مقابال ائاد متوقاه حدوثا اي
المسااتقبل وبااكلي يحاابع العائااد المتوقااه ممااثال بااثمن التضااحية والحرمااان واالنت ااار
طليل ترة االستثمار .
اما مفهوم االستثمار ي اللغة من ثمر والثمار هاو اليياادة والنمااي يساتثمر يعناي اي
يييد واالستثمار استخدام االموال ي االنتاج .
طريقة االستثمار لى نو ين رئيسين هما -:

االستثمار غير

المباشر :

هكا النوع من االساتثمار هاو قحاير االيال يمتاد ألساابيه او اشاهر  .ياتم اي االساهم
والسندات الخاحة او الحكومية والعملة الوطنية ي البلاد المضاي بقحاد المضااربة
وتحقيق االرباح من ر االسعار ويتم من قبل مؤسسات التمويل كالبنوي وحاناديق
االستثمار او المستثمرين.
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االستثمار االينبي المباشر :
هو تو ي وتنمية راس المال االينباي اي دولاة اخارر بار الحادود الوطنياة لاى
لى ادارتها من قبال
شكل احول رأسمالية ثابت ومويودات مادية ويكون االشرا
المساااتثمر االينباااي الاااكي يتخاااك شاااكل ااارد او ميمو اااة ا اااراد شاااركة يقوم بنقااال
التكنولوييا والخبرة الفنية .
ويتأخك اشاكال مختلفاة االساتثمار المملاوي بالكامال واالساتثمار المشاتري واالساتثمار
ي المناطق الحرة والنوع االخر تقوده الشركات المتعددة الينسية .
اهمية االستثمار االينبي المباشر قدرت لى خلق روابط مه النمو والتنمية والتيارة
ومختل االطر المؤسسية والقانونية ي االقتحاد ضاال ان يلبا لارؤوس االماوال
وبنقاال التكنولوييااا والمهااارات االداريااة والمحاساابية والتسااويقية الحديثااة لالقتحاااد
وتنويه القا دة االنتايية وتوسيه رص الوحول الى االسوا العالمية .

المستثمر
هو الشخص الطبيعي الكي يقبل قدرا مان المخااطر لتو يا
بهد الححول لى اكبر قدر من االرباح .

ماوارده الخاحاة وكلاي

المشاكل التي تواي االستثمار ي العرا
-1

مشكلة الفساد االداري والمالي
هنالي القة كسية بين االستثمار وبيئة الفساد كلما كانت معدالت الفسااد
مرتفعة ي بلدة كلما اثر كلي لاى الكفااية الحدياة لاراس الماال وبانخفاا
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-2

-3

-4

-5

-6

االخير نالح ان المستثمر ال يتخاك قاراره اي االساتثمار الن معادل العائاد
سيكون منخفضا ومحفو ا ي ل بيئة ساد وضع االمن .
مشكلة االستقرار السياسي
دم االستقرار السياسي ي البلد يوثر ي نفوس المساتثمرين ويعلهام اي
حالة ترقب ليوال هكه االضطرابات .
اثرت الحالة االمنية ي االستثمار بشكل كبير يدا حتى ان تحولات منااطق
البلااد ىلااى مناااطق ساااخنة ومناااطق امنااة وكااان للتاادهور االمنااي اثااره ااي
القطا ات االقتحادية كا ة .

التعقيدات االدارية
ويود البيروقراطية والروتين الخانق الكي يعاني المستثمر وهو ما يتطلاب
منا التعاماال مااه اليهااات المسااؤولة اان الموا قااة الرساامية ااي كاال خطااوة
يضطر الى د ه رشاور واال تعطلت ا مال .
مشكلة البنى االرتكايية
ان القيام بالمشاريه ال يتطلب قط االموال االستثمارية وانما يتطلاب وياود
وامااا اخاارر يمكاان تسااميتها بالعواماال المساااندة مثاال مااواد البناااي والبنااى
التحتية ...الخ.
اهرة هروب رؤوس االموال الوطنية
بسب ال رو التي يمر بها العارا اليالات هنااي ااهرة هاروب رؤوس
االمااوال الااى الخااارج ممااا تااؤدي الااى نقااص الماادخرات الاليمااة لالسااتثمار
وبالتالي حرمان النشاطات االقتحادية المهمة من االستثمار النا ه للميتماه
.
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التضخم
ان معدالت التضخم الكبيرة التي يعاني منها االقتحاد تعد من احاد الكاوابع
التااااي تحااااول دخااااول الشااااركات االينبيااااة الااااى االقتحاااااد العراقااااي ن اااار
لالخااتالالت ااي االسااعار وتأثيرهااا لااى امكانيااة التنبااؤ بتكااالي االنتاااج
واالرباح المتوقعة وخاحة بالمشاريه طويلة االيل .

دور هيئات االستثمار في جذب االستثمار المحلي واالجنبي
ند خلق الدولة لمناخ اساتثماري مناساب يمكان ان تكاون ايارايات تشاييه وتساهيل
االستثمار ادوات مفيدة ي يكب المستثمرين .وييب ان يكون هناي التيام كامل مان
الحكومة اتياه هيئات االستثمار من غير المحتمل ان تحقق هكه الهيئاات النيااح اي
يكب المستثمرين وينبغي ان تمول هكه الهيئات بشكل كا ي من ايل اليكب والحفا
لاى الطاااقم المؤهاال والمحفاي .وان تتمتااه بقاادر ماان االساتقاللية ااي رساام السياسااات
واتخاك القرارات ومن ثم تحبع اكثر قدرة لى يكب االستثمارات .

مراحل ترويج االستثمار
 -1رحد اراي المستثمرين االييابية منها والسلبية .
 -2بناي االنطباع العام ن البلد او المحا ة وتسويقها كموقه ياكب لالستثمار .
 -3استهدا المستثمر الحالي والمحتمل وتوليد االستثمار اك ان ا لية تقنية تولياد
االستثمار مرتهن بمدر مالئمة البيئة االستثمارية الحتيايات ومتطلبات انواع
معينة من القطا ات االقتحادية والشركات.

وتتأثر بعدة وامل

منها :

أ -مدر نياح الرسالة التسويقية التي تبين احتيايات المستثمرين .
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ب -مدر دقة قا دة البيانات التسويقية
ج -دريااة المهنيااة التااي يتساام بهااا اساالوب ماال هيئااة االسااتثمار ااي التعاماال مااه
المستثمرين .
ع -ا لية انشطة المتابعة التاي تقاوم بهاا هيئاة االساتثمار السايما يماا يتعلاق منهاا
بتوسيه القا دة االستثمارية والعالقات التي تكونها .
 -4هكه المرحلاة كات طبيعاة شخحاية اكثار مان المراحال االخارر ال نهاا تطاوير
القة لى اساس شخص –لشخص بين كل من الشركة وشخص محدد داخال
هيئة االساتثمار  .لاكلي تعمال الهيئاة لاى التأكياد مان ان يياارة مو اد الشاركة
تسير بيسر وسالسة وان انطباع ممثلي الشركة سيكون اييابيا ند مغاادرتهم
البلد.
اك ندما تقرر الشركة المساتهد ة القياام بيياارة البلاد أنهاا تساعى الاى تحقياق
دة :
اهدا
 -1تقيم رو العمل .
 -2تقيم اوضاع العمالة الماهرة وكلفتها .
 -3مدر توا ر المرا ق المناسبة .
 -4مدر توا ر مدخالت االنتاج المحلية .
 -5تقيم نو ية الخدمة المقدمة من قبل هيئة االستثمار .
 -6نو ية الحياة ي البلد والمشا ر السائدة اتياه االستثمارات االينبياة واقاماة
االيانب ي البلد.

اهدا

الترويج االستثماري

تعتبر اهدا الترويج االستثماري ما تريد يهة التارويج تحقيقا خاالل تارة يمنياة
معينااة وكلااي بااالتاليم مااه الخطااة االسااتراتييية ومااا ينبثااق نهااا ماان خطااط وباارامج
تنموية تضعها مؤسسات وميالس التخطيط ي الدولة المعينة .وتشمل خطة التارويج
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ميمو ة من المراحل االساسية تنطلق من بناي االنطباع العام ان البلاد او االقتحااد
وتسااويق كموقااه مضااي لالسااتثمار ماارورا باسااتهدا المسااتثمر وتوليااد االسااتثمار
وانتهاي بخدمة المستثمر وابري االهدا هي :
 -1تيسير الفيوة بين االنطباع السلبي الكي قد يتكون لدر المستثمرين المحتملاين
ن القطر كموقه مضي لالستثمار والواقه القاائم او تحساين الحاورة العاماة
ن القطر كموقه مضي لالستثمار.
 -2توضيع سياسة الحكومة اتياه االستثمار االينبي المباشر .
 -3معالية نقص المعلومات كات الحلة باالستثمار والقطا ات االنتايية واالنتااج
ن البلد .
 -4ابراي اي تطور ملحو ي بيئة االستثمار ساواي لاى المساتور التشاريعي او
االيرائي .
 -5تمييي البلد او االقتحاد المعني كموقه ريد وياكب لالستثمار .

الاادور التروييااي واحااالح السياسااات ال اكي يقااوم بهااا
يهاي الترويج لالستثمار
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ا طااااي اولوياااة لتيناااي السياساااات التاااي تحسااان منااااخ االساااتثمار بحاااورة
متواحلة .
لى المعوقات التي يوايها المستثمر والمعوقات المستيدة قبل ان
التعر
تحبع موضه شكور من قبل المستثمر االينبي والمحلي .
العماااال لااااى االقااااالل ماااان الحااااوايي البيروقراطيااااة واالياااارايات غياااار
الضرورية والمكررة.
تحسين الخدمات المقدمة للمستثمر المحتمل وألححاب المشاريه القائمة .
الدخول ي تفاحيل العملية االستثمارية لى مستور اإلدارة والويارات .
التحدي لعالج القضايا الخاحة بالبنى التحتية واالتحاالت .
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لعب دور العنحر المسا د مه االطرا االخرر .
ا ااداد وتن اايم بيانااات االسااتثمار االينبااي المباشاار بالتنساايق بيناا وبااين
االطااارا الحكومياااة االخااارر مااان ايااال تعيياااي شااافا ية ومحاااداقية تلاااي
البيانات واستكمال سيل االستثمار .

يتطلاب قيااام يهااي التاارويج لالساتثمار بالاادور الترويياي تااوا ر
ميمو ة من الشروط :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ضمان الد م لى ا لى مستور .
رحد لى اساس لمي لإليرايات ومعاليتها .
المثابرة والتمته بنفس طويل للعمل االحالحي المتدرج .
تحمل الضغوط لتحقيق النتائج المتوخاة .
توا ر موارد مالية وبشرية ولويستية مناسبة .
بناي شراكات عالة مه اليهات كات الحلة والمستثمرين .

ادوات الترويج لالستثمار
و لااى حااعيد ادوات التاارويج لالسااتثمار وبناااي االنطباااع العااام اان البلااد المضااي
المستخدمة من قبل يهات الترويج هي متنو ة ويمكان تقسايمها الاى ادوات التارويج
المباشر وادوات الترويج غير المباشر .ويقسم الى قسمين :

اوال :الترويج المباشر
حيااث تقااوم اليهااة باتباااع اادد كبياار ماان وسااائل االتحااال المباشاار مااه المسااتثمرين
المحتملين ي مختل بلدان العالم ويتضمن ابريها ما يلي :
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-1قيام يهات الترويج بلقاي المستثمرين ويها لوي ي ايتما ات خاحة ي الداخل
او الخارج مه الغر التيارية واتحادات المستثمرين وكل تن يمات رياال اال ماال
او مقابلااة مساائولي شااركات اسااتثمارية الميااة واقليميااة كباارر للحااديث حااول اارص
وقطا ات محددة .
-2تن ااايم احاااداث وملتقياااات وورص مااال متخححاااة للتااارويج و ااار
االستثمار كات االولوية ود وة ميمو ات من المستثمرين المستهد ين .
-3تن اايم واالشااتراي ااي المااؤتمرات والناادوات والمعااار
تح ى بحضور مكث من ريال اال مال والمستثمرين .

ااارص

والفعاليااات العامااة التااي

-4التواحاااال االلكترونااااي والبرياااادي او الهاااااتفي المباشاااار مااااه قااااوائم محااااددة ماااان
المستثمرين وريال اال مال بر ارسال مواد تعريفية و ق الية واضحة تحدد نو ية
المواد ودورية التواحل .

ثانيا :الترويج غير المباشر
حيث تقوم اليهة بالتواحل مه الميتمه االقتحادي بشكل ام بر وساائل االتحاال
اليماهيري العامة والمتخححة وتشمل ما يلي :
 -1الحماااالت اال النياااة مد و اااة االيااار اااي مختلااا وساااائل اال اااالم المقاااروية
والمسمو ة والمرئية وااللكترونية والتي يتم تنفيكها ادة بر وكاالت المية
متخححة خحوحا وانها غالبا ما تستهد وسائل اال االم الدولياة اي اكثار
من بلد والسيما البلدان المحدرة لرؤوس االموال .
 -2حمالت العالقات العامة والتي تساتهد التواحال ماه مختلا وساائل اال االم
ولكاان باار مااواد تحريريااة ومعلومااات قابلا للنشاار الحااحفي واال المااي دون
مقابل رسمي لتلاي الوساائل ويشامل كلاي نشار التقاارير التعريفياة والمعلوماات
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المتخححاااة ااان البلاااد واياااراي المقاااابالت ماااه المسااائولين ونشااار مقااااالت
وتحليالت وتحقيقات ن مناخ االستثمار وتطورات .

الترويج االلكتروني واهمية الموقه الشبكي ليهاي االستثمار
احبحت اقامة موقه شبكي ليهاي الترويج لالستثمار لى األنترنيات ضارورة ملحاة
لنياااح يهاااي االسااتثمار ااي بيئااة اال مااال الدوليااة .اك يعتباار الموقااه الشاابكي ليهاااي
االسااتثمار بمنيلااة الوايهااة والمحطااة االولااى التااي يقاادم يهاااي االسااتثمار نفس ا ماان
لى الطاابه
خاللها للعالم لكا ييب ان تكون متسقة مه بقية المواد التروييية وتحا
المميي وشعار اليهاي ورسالت التسويقية ويعيي يهود الترويج االلكتروني .
هكا وييب ان يتم تحاميم الموقاه الشابكي بأسالوب مهناي ينسايم ماه مييانياة وحيام
ا مال يهاي االستثمار مه االلتفات ألهمية التحديث والتطوير بشكل مستمر لمواكباة
التطورات ي تكنولوييا المعلومات واالتحاالت  .وييدر االشارة الاى اهمياة تحدياد
استراتييية للترويج االلكتروني ليهاي االستثمار قبل اتخاك قرار بأنشاي موقه شابكي
لى ان تشمل تلي االستراتييية تحديد االهدا وتحدياد اليمهاور المساتهد وتقايم
احتيايات الموارد البشرية والمالية باإلضا ة الى وضه خطة التنفيك .
ند االنتهاي من انشاي الموقاه الشابكي وبادي العمال با يياب تساويق الموقاه الشابكي
للهيئة من خاالل تساييل اي محركاات البحاث الرئيساة والاريط المشاتري ماه مواقاه
شبكية اخرر وتوسيه قا دة يوار الموقه واساتخدام نتاائج تحليال بياناات الموقاه مان
ايل تعييي انشاطة العالقاات العاماة واالساتهدا  .و اي هاكا السايا يساتويب لاى
يهااة التاارويج معر ااة ومتابعااة ا ضاال الممارسااات لاادر ايهااية تاارويج االسااتثمار
المنا سة لتطوير وتحسين الموقه الشبكي .
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تقيم يكب االستثمارات االينبية المباشرة
يتم التقييم من مؤشرين رئيسيين :
اوال /مؤشر امكانيات الدولة ي يكب االستثمار .
ثانيا /مؤشر مساهمة االستثمار االينبي المباشر ي اقتحاد الدولة .
المؤشر االول  /مؤشر امكانياات الدولاة اي ياكب االساتثمار يتنااول ثاالث محاددات
اقتحادية رئيسية لياكبية االستثمار االينبي هي:
ا -ياكبية السو







حيم السو القوة الشرائية .
قدرات االنفا متوسط دخل الفرد االسمي .
امكانية نمو السو معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي االيمالي .
توا ر العمالة الرخيحة والمهارات .
تكلفة العامل الواحد .
حيم القور العاملة الحنا ية .

 -2توا ر الموارد الطبيعية .
 استغالل الموارد قيمة الحادرات من الوقود والخامات .
 االمكانيات اليرا ية توا ر االراضي الحالحة لليرا ة .
 -3تمكين البنية التحتية .
 البنية التحتية للنقل.
 كثا ة الطر . نسبة الطر المعبدة من ايمالي الطر . طول شبكة السكي الحديدية بالكيلو متر .10

 مؤشر االرتباط بشبكة النقل البحري . البنية التحتية للطاقة .
 استهالي الطاقة الكهربائية .
 البنية التحتية لالتحاالت .
 دد خطوط الهات لكل  111نسمة . دد اشتراكات الهوات النقالة لكل 1111نسمة . -دد اشتراكات االنترنت لكل  111نسمة .

ثانيا /مؤشر مساهمة االستثمار االينبي المباشر ي اقتحاد الدولة .
يقاايس اهميااة ومساااهمة االسااتثمار االينبااي المباشاار ااي اقتحاااد الاادول و ااق
المؤشرات الفر ية التالية :
 القيمة المضا ة. تو ير رص العمل . توليد الحادرات . ائدات الضرائب . د ه االيور . تو ير نفقات البحث والتطوير. تكوين راس المال .ويقيس نياح الدول ي ياكب االساتثمار االينباي المباشار تناسابا ماه حيام
الناتج المحلي االيمالي للدولة خالل السنوات الثالث السابقة وكما يلي:
 -التحني

االول يكب علي مرتفه يدا .

 -التحني

الثاني يكب علي مرتفه .

 -التحني

الثالث يكب علي منخف

 -التحني

الرابه يكب علي منخف
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.
يدا .

التوحيات إلنياح انشطة الترويج لالستثمار
حتى تتمكن يهات الترويج لالساتثمار مان تطاوير ملهاا وتفعيال دورهاا بشاكل
دوري من الضروري ان يتم التحري لى دة مستويات نككر اهمها :
 بناي قا دة معر ية بشان القضايا الرئيسية وثيقة الحلة بنشاط الترويج .
 ضرورة الححر الدوري لمعيقات االستثمار ومشاكل لى مساتور السياساات
والتشريعات والقوانين والمعيقات االدارية والعمل لى معاليتها .
 دراسااة اتياهااات االسااتثمار االينبااي المباشاار قطا يااا واي القطا ااات االكثاار
يااكبا مااه تيايااد االسااتثمار ااي اادة قطا ااات واهمهااا القطا اات االسااتخرايية
والخدمات والحنا ات التحويلية .
 دراسة حركة الال باين الرئيساين اي حركاة االساتثمار واساتطالع ايهاا بشاكل
مباشر ي بيئة االستثمار المحلية .
 متابعة تحركات الدول المنا سة وخحوحا لى حعيد التطورات ي مياالت
السياسات والتشريعات وااليرايات سواي االييابية او السلبية .
 دراسة انماط واهدا االستثمار االينبي ابريها الباحث ن الموارد بمختلا
انوا هااا سااواي كاناات مااواد طبيعيااة مثاال الاانفط والمعااادن واالر او مااوارد
اخرر مثل العمالة الماهرة الرخيحة او االستثمار الباحث ن االسوا ساواي
كانت اسوا محلية ضخمة من حيث دد السكان او القوة الشارائية او اساوا
محمية بحوايي يمركية او اسوا منفتحة لى اسوا اخرر كبيرة .
 دراسااة ساابل تفعياال الاادور االييااابي وماادر التاارابط والتشااابي بااين االسااتثمار
االينبي المباشر واالقتحاد المحلي .
 اال ادة من تطور الن م االدارية والتسويقية ي وضه االساتراتييية التروييياة
.
 ا تماد الدروس التي يمكن االستفادة من تعلمها من تيارب الدول االخرر .
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 وضااه اسااتراتييية تاارويج واضااح لتحديااد نااوع االسااتثمار الااكي يأماال القطاار
استقطاب والى اي القطا ات .

ومن االقساام المهماة اي هيئاات االساتثمار والتاي تلعاب دور
مهم ي العملية االستثمارية

النا كة الواحدة
تعد النا كة الواحدة ي ل تعادد المؤسساات والادوائر الحكومياة وتعادد اقساام ومهاام
الدوائر ,حيار االسااس اي هيئاات االساتثماران النا اكة الواحادة تقاوم بادور مهام اي
تحسين المناخ االستثماري ليكب وتوييه االستثمارات اي القطا اات التاي يمكان ان
تولد رحة للعمل ي نطا واسه ي الدولة ومعالية المعوقات وتبسايط االيارايات
الرسمية لخدمة المشاريه المختلفة القادمة برأسمال محلي او خاريي .

مفهوم النا كة الواحدة concept one stop shop
النا كة الواحدة هي تعبيار مياايي يقحاده الادخول الاى الهيئاة وانيااي كا اة متطلباات
الححااول لااى الفرحااة االسااتثمارية ماان محطااة واحاادة وهااي ماان االسااتراتيييات
الخاحة بعملية التحفيي واالستقطاب كات الطاابه االداري او االيرائاي مان المعلاوم
ان المسااتثمر ناادما تتااو ر لديا الرغبااة بخحااوص اقتناااص رحااة اسااتثمارية  ,ااان
لي مرايعة ميمو ة من الدوائر كات العالقة ,ومن ايل كلي يتم انتخاب ممثل ن
هااكه الاادوائر وتيماايعهم ااي مكااان واحااد  ,و ليا ااان هيئااات االسااتثمار تحقااق اكباار
استفادة ممكنة من خالل يمه كل االطرا المعنية ي مكان واحد لتشييه المساتثمر
13

وابعاده ن كال اشاكال االبتاياي والمسااومات  ,وبشاكل اام اان المتخححاون اي
هكا اليانب يتفق لى االبعاد االتية -:

 -1البعد اليمني  :يستخدم هكا البعد ي تحدياد يمان مانع االيااية والمادة اليمنياة
الاليمة الستكمال االيرايات االدارية .
 -2البعااد االداري :تتعلااق بسااير ماال اياارايات المعااامالت االداريااة لماانع اياااية
االستثمار وتسهيل مال المشارو ات وتيساير تعاملهاا ماه االيهاية الحكومياة
المختحة .
 -3البعد االيتما ي النفسي  :تشمل العادات والتقاليد االيتما ية السائدة ي البلاد
وماادر امكانيااة تعااايص المسااتثمر مااه تلااي العااادات والتقاليااد  ,تهيئااة وتاارويج
االيواي النفسية الييدة من خالل تقليل اليهد والكلفة التي تعمل لى استقطاب
المستثمر .
 -4البعااد االمنااي  :الوضااه االمنااي وتفشااي اااهرة الفساااد االداري والمااالي ماان
ائقا اماام تاد قات االساتثمارات االينبياة بال سااهمت اي
المحددات التي تق
هااروب رؤوس االمااوال الوطنيااة ليااتم اسااتثمارها خااارج البلااد و اااهرة اادم
االستقرار السياسي واالمناي مان اهام المحاددات التاي توايا دخاول الشاركات
واالستثمارات االينبية ي اي دولة كانت متقدماة او نامياة هاي  ,اك ان انعادام
االمن هو العدو االول لالستثمار .
 -5البعااد القااانوني  :ساان قااوانين وتشااريعات تااؤدي الااى التااأثير ااي حياام ونو يااة
االستثمارات  ,وبالتالي تغير ن رة المستثمر والعمل لى استقطاب .
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دور النا ااكة الواحاادة لترشاايق وتبساايط اياارايات العماال
الستقطاب االستثمار االينبي والمحلي
ان ترشاايق وتبساايط اياارايات العماال هااو احااد االهاادا االساسااية لالسااتغالل االمثاال
للوقت المتاح وتقليل ايرايات العمل غير الضرورية  ,ويتطلب كلي تحليال ودراساة
ما يلي .

 -1ادارة الوقت
الوقت ينال من االهتمام ند بني البشر ي حياتهم اليومية و ي تيمعاتهم وتن يماتهم
االداريااة واالنسااانية واالقتحااادية المختلفااة  ,اك البااد ماان امااتالي مهااارات تن يميااة
وادارية بالوقت .ان امتالي مهارات التن يم وادارة الوقت ليسات وراثياة  ,الباد مان
تعلمها وممارستها من ايل ان تكون عالاة  ,ان الوقات لا ثمان والباد مان اساتغالل
من خالل تبادل نماكج وايرايات سهلة االستعمال لتنفياك وحفا السايالت  ,واليارد
وسيالت النشاط اليومي  ,بكفاية التي من شانها ان تودي الى تو ير الوقت .

 -2القوا د وااليرايات االدارية
تعتبر من الضروريات التن يمية  ,والتي مه مارور الايمن يمكان ان تحابع غاياات
بحااد كاتهااا  ,ويشااكل اسااتخدامها بشااكل غياار سااليم ارهااا للمسااتثمرين والمتعاااملين,
والتااي تااودي الااى تااأخير انياااي اال مااال والااى التااكمر  ,لااكلي هاارت الحايااة الااى
ويود استراتيييات تعمال لاى خدماة المساتثمرين منهاا تبسايط االيارايات االدارياة
,وتخليحها من التعقيد والغمو والتغلب لى اهرة الروتين.

-3الشفا ية االدارية والقضاي لى الفساد االداري
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ان الشاافا ية ااي الفكاار االداري تعاار بكونهااا وضااوح التشااريعات وسااهولة همهااا ,
واستقرارها وانسيامها مه بعضها وموضو تها  ,وتبسيط االيرايات والقضاي لى
الروتين  ,ونشر المعلومات واال حاح نها وسهولة الوحول اليها كي تكاون متاحاة
لليميه  ,وتو ر مناخ يسوده الثقة .
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