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 اإلىداء
 
ىدم ىذا العمؿ المتكاضع إلى ركح المصطفى كسيد الخمؽ كالمرسميف عميو أفضؿ أ

 الصبلة كالتسميـ، "نبينا كسيدنا محمد عميو أفضؿ الصمكات"
 ركحي التي تحممت أعباء الحياة.  إلى

 ي، أبي كأمي.إلى مف عجزت عف رد فضميـ عمّي، إلى مف ال استغني عف رضاىما عن
 إلى ركح أخي الطاىرة محمد رحمة اهلل عميو كجميع مكتى المسمميف.

 زكجي الغالي التي تحممني كساندني طيمة فترة الدراسة ككاف عكنا لي دائماإلى 
 إلى سندم في الحياة، أشقائي كشقيقتي.

 إلى قرة عيني في الحياة أبنائي لجيف كعميد كاحمد كلياف كلكنا.
 جميعا لتشجيعيـ  الدائـ الى اىؿ زكجي 

 الى صديقاتي كزمبلئي في العمؿ
 إلى مف شعرت بقيمة العمـ كالنجاح مف خبلليـ، المشرفيف األفاضؿ.

 



  أ   
 

 
 
 
 
 
 
 

 إقرار
بحاثي الخاصة، أيا نتيجة نّ أيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، ك نّ أالرسالو  معدةنا أقر أ

م درجة عميا أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أك أىذه الرسالو  فّ أا كرد، ك ليو حيثمإباستثناء ما تـ االشاره 
 ك معيد.أم جامعة أل

 
 ............................ التكقيع:

 ىناء جماؿ خميؿ سباعنو
 2019/ 3/  26التاريخ:  
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 الشكر والعرفان
 

 .عمؿالحمد كالشكر أكال لرب العالميف، الذم قدرنا عمى انجاز ىذا ال
 .عمى الدراسة مكجيا كمقكما كمقيمان  أشرؼبجزيؿ الشكر لمدكتكر الفاضؿ" عطية مصمح" الذم  أتقدـ
ىذا العمؿ مف مدرسيف  إلنجازالطريؽ  بالشكر إلى كؿ مف ساندني كساعدني كيسر لي أتقدـكما 

  .كمكظفيف في جامعة القدس كمشرفيف
 

متمثمة  الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف( إلييا أنتميمؤسستي التي  إلىبالشكر  أتقدـكما 
مديرىا العاـ كطاقـ شؤكف المكظفيف كدائرة االئتماف عمى ما قدمكه لي مف تسييبلت كمساعده في ب

  .سبيؿ انجاز ىذا العمؿ
عكنا لي في كؿ ما اطمبو  حمد الذم ساعدني ككافأشادم الحج مديرم السيد  إلىبالشكر  أتقدـكما 

 .ممؿ كأكمؿ منو دكف 
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 التعريفات:
 

 –الشركة الفمسطينية لئلقراض كالتنمية )فاتف(  ىي: الشركة الفمسطينية لالقراض التنمية )فاتن(
ـ، كشركة مساىمة  14/7/1998مسجمة لدل كزاره االقتصاد الكطني في مدينو غزة بتاريخ 

دكالر أمريكي، كمرخصة  28000 كبرأس ماؿ قدره 563124478خصكصية غير ربحية تحت رقـ 
الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية ـ. ) 2014مف سمطة النقد الفمسطينية منذ شير أيار مف العاـ 

 (.2018، )فاتف(
 

ؼ الحكافز عمى أنيا اإلمكانيات المتاحة في البيئة المحيطة بالشخص كالتي يمكف ُتعرّ الحوافز: 
كُتعّرؼ أيضان بأنيا ، (2002:364قص في حاجاتو )السممي، الحصكؿ عمييا كاستخداميا لتعكيض الن

 في اإلنساف التي تؤثر عمى سمككو مجمكعة العكامؿ التي تعمؿ عمى إثارة تمؾ القكل الحركية
ككذلؾ ُتعّرؼ عمى أنيا مجمكعة المؤثرات التي تدفع العامميف أينما ، (2006:29كتصرفاتو )معمر، 

قباؿ عمى تنفيذ مياميـ بجد ككفاءة لرفع مستكل العمؿ كمان كنكعان كاف مكقعيـ نحك بذؿ جيد أكبر لئل
 (.2005:5)الجكدة، 

 
مف اجراءات  الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(ما تقكـ بو كؿ  :لمحوافز التعريف اإلجرائي

سبيؿ كأساليب مف شأنيا رفع مستكل أداء العامميف فييا، سكاء كانت عمى شكؿ مكافآت مادية عمى 
)كتب شكر كثناء، ؾالمثاؿ ال الحصر )عمكالت، بكنص، ركاتب، زيادة الركاتب... الخ( أك معنكية 
 شيادات تقدير، دكرات تدريبية خارجية، ىدايا عينية، رحبلت ترفييية ... الخ(.

 
 الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(إحدل فركع  (:TUBAS BRANCH)فرع طوباس 
سطيف كيخدـ كافة التجمعات السكانية في محافظة طكباس كاألغكار الشمالية كالبالغ عدد العاممة في فم

مكظفيف  6كيعمؿ بو طاقـ مككف مف مدير ك 2012( نسمة، تـ افتتاحو عاـ 61000سكانيا حكالي )
 (.2018)الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(، مكظفي إقراض  3منيـ 

 
العاممة  الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(إحدل فركع  (:YABAD BRANCH)فرع يعبد 

في فمسطيف كيخدـ المكاطنيف في بمدة يعبد كالتجمعات السكانية المحيطة بيا جنكب غرب مدينو جنيف 
كيعمؿ بو طاقـ مككف مف مدير  2015تـ افتتاحو عاـ  ( نسمة،31500حكالي )كالبالغ عدد سكانيا 

 (.2018)الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(،  مكظفي اقراض 2مكظفيف منيـ  3ك



 د 
 

 الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(إحدل فركع  (:BEDIYA BRANCH)فرع بديا 
العاممة في فمسطيف كيخدـ المكاطنيف في بمدة بديا ككافة المدف كالتجمعات السكانية في محافظة 

كيعمؿ بو طاقـ مككف مف  2012( نسمة، تـ افتتاحو عاـ 75000لي )سمفيت كالبالغ عدد سكانيا حكا
 (.2018)الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(،  مكظفي إقراض 3مكظفيف منيـ  5مدير ك

 
 الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(إحدل فركع  (:ASKAR BRANCH)فرع عسكر 

بمده عسكر كالتجمعات السكانية المحيطة بيا شرؽ مدينو  العاممة في فمسطيف كيخدـ المكاطنيف في
تـ افتتاحو  ( نسمة،40000حكالي )نابمس مف ضمنيا مخيـ عسكر الجديد كالقديـ كالبالغ عدد سكانيا 

)الشركة الفمسطينية مكظفي اقراض 2مكظفيف منيـ  4كيعمؿ بو طاقـ مككف مف مدير ك 2015عاـ 
 (.2018لبلقراض التنمية )فاتف(، 

 
العاممة  الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(إحدل فركع  (:JENIN BRANCH)فرع جنين 

في فمسطيف كيخدـ المكاطنيف في مدينة جنيف كالقرل المجاكرة كالتجمعات السكنية المحيطة بالمدينة 
كيعمؿ  1999كقد تـ افتتاحو عاـ  ( نسمة،183000حكالي ) بما فييا مخيـ جنيف كالبالغ عدد سكانيا

اقراض، عممان بأنو يكجد فرع آخر يقع  5( مكظفيف منيـ 9بو طاقـ مككف مف مدير كمساعد مدير ك)
)الشركة الفمسطينية إقراض 2مكظفيف منيـ  3في بمده اليامكف يخدـ نفس المنطقة مف خبلؿ مدير ك

 (.2018لبلقراض التنمية )فاتف(، 
 

سسو فاتف العاممة في فمسطيف كيخدـ إحدل فركع مؤ  (:QABATIA BRANCH)فرع قباطية 
المكطنيف في بمدة قباطية كالقرل كالبمدات كالتجمعات السكانية المجاكرة كالبالغ عدد سكانيا حكالي 

)الشركة إقراض 3مكظفيف منيـ  5كمككف مف مدير ك 2013( نسمة، كقد تـ افتتاحو عاـ 100000)
 (.2018الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(، 

 
 الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(إحدل فركع  (:ATEEL BRANCH)عتيل فرع 

العاممة في فمسطيف كيخدـ المكاطنيف في بمدة عتيؿ كالتجمعات السكانية المحيطة بيا كالمعركفة بقرل 
كمككف مف مدير  2012( نسمة، كقد تـ افتتاحو عاـ 57500الشعراكية كالبالغ عدد سكانيا حكالي )

 (.2018)الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(، إقراض 3مكظفيف منيـ  6عد مدير ككمسا
 
 



 ه 
 

 الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(إحدل فركع  (:NABLUS BRANCH)فرع نابمس 
العاممة في فمسطيف كيخدـ المكاطنيف في مدينة نابمس كالقرل كالضكاحي المجاكرة لممدينة كالبالغ عدد 

ـ 1999( نسمة كىك مركز أكبر الفركع لدل المؤسسة كتـ افتتاحو عاـ 350000انيا حكالي )سك
عمما أنو يكجد فرع اخر يقع في ، مكظفي إقراض 5مكظؼ منيـ  11كمككف مف مدير كمساعد مدير ك

)الشركة الفمسطينية إقراض 2مكظفيف منيـ  3بمده حكارة يخدـ نفس المنطقة مف خبلؿ مدير ك
 (.2018تنمية )فاتف(، لبلقراض ال

 
 التعريفات اإلجرائية

 
كؿ مكظؼ مثّبت بالخدمة كيحمؿ مسمى مكظؼ إقراض  (:LOAN OFFICER)موظف االقراض 

عداد الدراسة االئتمانية  كيككف مسؤكؿ عف التركيج لممؤسسة كخدماتيا كاستقطاب مقترضيف جدد كا 
راجعيف كالمتابعة كالتحصيؿ كالسداد بحيث كاتماـ أعماؿ الصرؼ لمقركض كتقديـ الخدمات لمعمبلء كالم

 محفظتو االئتمانية بكؿ تفاصيميا. إدارةيككف مسؤكؿ عف 
 

ىي الخطة المطمكب إصدارىا مف مكظفي اإلقراض  (:LOAN ISSUED)اإلصدارات الشيرية 
شيريان كتتراكح مف مكظؼ إقراض إلى آخر حسب عدد القركض النشطة لديو، كيشترط بيا أف تشتمؿ 

 نسبة معينة مف القركض الجديدة كقركض المشاريع.عمى 
 

ىي نسبة إجمالي قيمو محفظة القركض  (:PORTFOLIO AT RISK)المحفظة في خطر 
يكـ كالتي تدخؿ حسب تعميمات سمطة النقد الخاصة بمؤسسات  30المتأخرة بالسداد )أكثر مف 

ة، كىي مف أىـ المؤشرات المالية في اإلقراض كتحت المراقبة( إلى إجمالي قيمة المحفظة النشطة الكمي
ييـ أكضاع المحفظة لغايات الحصكؿعمؿ مؤسسات االقراض المتخصصة كُيعتمد عمييا كثيران في تق

عمى تمكيبلت مف أم جية أخرل، كمف غير المسمكح أف تزيد المحفظة في خطر لدل أم مكظؼ أك 
 .% مف إجمالي قيمة المحفظة الكمية5فرع أك المؤسسة ككؿ عف 

 
ىي نسبو التحصيبلت الشيرية مف قيمة  (:PAYMENT MONTHLY)السداد الشيري 

 30األقساط التي تستحؽ دفعاتيا في الشير الكاحد، بمعنى نسبة السداد في نفس الشير أم ضمف اؿ 
يكـ، كىي مف المؤشرات اليامة في عمؿ مؤسسات اإلقراض المتخصصة كتؤثر كثيران عمى نسب 

 مؤسسة.السيكلة النقدية لم
 



 و 
 

ىي إجمالي عدد كقيمة القركض القائمة  (:CREIDET PORTFOLIO)المحفظة االئتمانية 
 النشطة لدل مكظؼ اإلقراض كالفركع كالمؤسسة.

 
ىي القركض التي يتـ منحيا لمقترضيف لممرة األكلى كتكمف  (:NEW LOANS )القروض الجديدة 

 د كتحقيؽ نمك بعدد المقترضيف.أىميتيا في تكسيع قاعده العمبلء كاستقطاب عمبلء جد
 

ىي القركض التي يتـ منحيا لمقترضيف قائميف (: RENEWAPLE LOANS)القروض المجددة 
اك مقترضيف سابقيف كتكمف اىميتيا بالحفاظ عمى عبلقة متينو مع المقترضيف التاريخييف مما يشكؿ 

 نقطو قكة لممؤسسة لضماف عدـ تسربيـ لممؤسسات المنافسة.
 

ىي اإلجراءات كاألساليب التي مف (: Proposed Incentive System) المطور وافزالحنظام 
شأنيا رفع مستكل أداء العامميف في المؤسسة، حسب شركط كظركؼ تصكرتيا الباحثة، بما يعكد 

أكثر عدالة لمنح الحكافز ككنو يتضمف  المطكربتحسيف أداء المكظفيف إيجابا، بحيث يعتبر النظاـ 
ت ميسرة تتيح لجميع المكظفيف لبلستفادة مف النظاـ، حيث لـ تعد مقيدة بحدكد دنيا شركط كتحسينا

 لمنح الحكافز كما كاف عميو سابقا.

 
ىي القركض التي يتـ منحيا لتمكيؿ مشاريع قائمة  (:PROJECTS LOANS)قروض المشاريع 

كمف أىميتيا في أف أىداؼ بيدؼ التكسع كالتطكير باإلضافة إلى المشاريع الجديدة المنكم إنشاؤىا كت
 كغايات المؤسسة باألساس ىي تنمكية كليست استيبلكية.

 
ىي القركض التي يتـ منحيا لمعمبلء لغايات تحسيف  (:HOUSING LOANS)قروض السكن 

 كضع كبيئة السكف العائمي لتكفير أىـ متطمبات المعيشة كالحاجات األساسية لممكاطنيف.
ىك القرض الذم يمنح لغايات تعزيز كتمكيف األكضاع  (:SOCIAL LOAN)القرض االجتماعي 

االجتماعية لممكاطنيف كتكفير حياة كريمة ليـ كيتركز عمى قركض البيئة الخضراء كالتعميـ كالعبلج 
 كتكفير مستمزمات الحياة لؤلسر الفمسطينية كاألثاث كمستمزمات المنزؿ.

 
 2005ير ربحية تأسست عاـ كيفا ىي مؤسسة أمريكية غ (:LOANS KIVA)قروض كيفا 

في مساعدة الناس التي تعيش في  الراغبةميمتيا خمؽ قنكات اتصاؿ بيف األفراد أك المؤسسات 
مجتمعات فقيرة، أك المجتمعات التي تعاني مف الحركب كاألزمات لغرض تمكينيـ اقتصاديان كجعميـ 

مؤسسة حكؿ العالـ  280يفا مع يعتمدكف عمى أنفسيـ مف خبلؿ تكفير التمكيؿ الضركرم ليـ، تعمؿ ك



 ز 
 

بمد، كتتركز تمكيبلتيا عمى فئة الشباب الذككر كاإلناث كتمكؿ قركض المشاريع  79تتكزع عمى نحك 
عادةسكاء القائمة أك الجديدة باإلضافة إلى قركض التعميـ كالبيئة الخضراء  اإلعمار كالطاقة المتجددة  كا 

 (.2018الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(، )الشركة كالبلجئيف كذكم االحتياجات الخاصة 

ميا المنظمة مف دمجمكعة القكاعد كاالسس التي تستخ  :(INCENTIVE SYSTEM)نظام الحوافز
اجؿ رفع معنكيات العامميف في سبيؿ تعميؽ كالئيـ لممنظمة كزيادة كفاءتيـ االنتاجية. كما يعرؼ عمى 

التي يمنح بمكجبيا العامميف مكافئات معنكية اك مادية   مات االعماؿظانو االجراءات التي تتبعيا من
 (.2007:71لقاء تميزىـ في تنفيذ االعماؿ المككمة الييـ)الرفاعي،

 
 
 

  



 ح 
 

 ممخص ال

 
مؤسسة الداء مكظفي اإلقراض العامميف في عمى أ الحكافز نظاـ تطكير أثرىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 

 جنيف كعتيؿ كطكباس كنابمس كيعبد)الضفة الغربية  يا فيفركعفي  الفمسطينية لئلقراض كالتنمية )فاتف(
 .(كقباطية عسكر كبدياك 

الرـز  معالجتيا بالطرؽ اإلحصائية المناسبة، باستخداـ برنامج ت، تمالبيانات الحصكؿ عمىبعد 
نة حسب لتكضيح تكزيع أفراد العي التكزيعات التكراريةتـ حساب ف، (SPSS)اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

عمى أداء مكظفي  المطكرالنظاـ  أثراالنحدار لقياس  مف ثـ تـ حساب، ك الديمكغرافيةالمتغيرات 
كأداء مكظفي  المطكر الحكافزبيف  لقياس عبلقة االرتباط معامؿ ارتباط بيرسكفتـ حساب ك  .اإلقراض

 فيما تـ، (العمميىؿ الجنس كالمؤ المتغيرات )اإلقراض. كما استخداـ اختبار "ت" لفحص الفرضيات حسب 
سنكات الخبرة، كالفرع، كالتخصص، ) حسب المتغيراتالتبايف األحادم لفحص الفرضيات  اختبار استخداـ
لصالح  القائـك  المطكرالحكافز  ينظامكجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف كبينت نتائج الدراسة . (كالراتب
 .المطكر الحكافز

  
ضعيؼ، حيث يبلحظ أف  الحالي الحكافزنظاـ لمكظفيف في ظؿ مستكل أداء اأظيرت النتائج أف ككما 

، كمعدؿ قرض تقريبان  (289) في كافة الفركع التي طبقت عمييا الدراسة بمغ معدؿ القركض الصادرة شيريان 
، جيد جدا   المطكر الحكافزمستكل أداء المكظفيف في ظؿ ، فيما جاء ( قرض شيريان 15) بمغ قركض كيفا

 (364) في كافة الفركع التي طبقت عمييا الدراسة بمغ القركض الصادرة شيريان  حيث يبلحظ أف معدؿ
 .شيريان  ان ( قرض41) بمغ ، كمعدؿ قركض كيفاان قرض

حسب المعايير التي  المطكر الحكافز نظاـتطكير ىناؾ ارتفاع ممحكظ في أداء المكظفيف بعد تبيف أف 
كيفا (، كنسبة الزيادة في قركض %19صدارات )اإلتعتمدىا المؤسسة، حيث بمغت نسبة الزيادة في عدد 

في قيمة  ىناؾ تحسف ممحكظالقائـ، كما ظير أف  الحكافزنظاـ عما كاف مكجكدان في ظؿ  (170%)
( 96.8، حيث ارتفعت قيمة معدؿ الحافز لكؿ مكظؼ مف )المطكر الحكافزنظاـ الحكافز الكمية لصالح 

، كبذلؾ بمغت المطكر الحكافز نظاـ في شيريان  ان ( دكالر 169.5إلى )القديـ،  الحكافز نظاـ في شيريان  ان دكالر 
 %(.75نسبة الزيادة الشيرية لكؿ مكظؼ )

 
تحسيف مستكل األداء،  عمى مطكرال لحكافزنظاـ الإحصائيان داؿ  ايجابي أثرىناؾ أظيرت النتائج أف 

( 0.034إلى ) القائـ لحكافزا نظاـ ( في ظؿ0.002)مف  بدرجة كبيرة معامؿ التأثيرث ارتفعت قيمة حي
كمستكل أداء  المطكر الحكافزطردية بيف ارتباط عبلقة كد تبيف كج، كما المطكر الحكافزنظاـ  في ظؿ



 ط 
 

، حيث بمغ الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(في  الحكافز نظاـ تطكيربعد  مكظفي اإلقراض
 .(0.183) معامؿ ارتباط بيرسكف

 
بما يعزل لممتغيرات  المطكر الحكافزنظاـ بعد كل أداء مكظفي اإلقراض فركؽ في مست لـ تظير

في مستكل ، بينما ظيرت فركؽ ي، التخصص، سنكات الخبرة، الراتب()الجنس، المؤىؿ العممالديمكغرافية 
 بما يعزل لمتغير الفرع. المطكر الحكافز نظاـبعد أداء مكظفي اإلقراض 

 
لئلقراض بإجراء  الشركة الفمسطينية لبلقراض التنمية )فاتف(رة قياـ إدا الدراسة بضركرةكقد أكصت 

عمميات تقييـ مستمرة لمستكل أداء المكظفيف، الف ذلؾ يساعد في اكتشاؼ أم ثغرة أك ضعؼ في 
المتبع. كما أكصت بأىمية إشراؾ المكظفيف في إبداء آرائيـ حكؿ أم تغيير أك تعديؿ في النظاـ،  الحكافز

 عارىـ بأنيـ جزء مف أصحاب القرار، كيحفزىـ عمى اإلبداع في ابتكار األفكار.الف مف شاف ذلؾ إش
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Abstract 

The study aimed  to reveal the effect of the developing incentives system on the perfor-

mance of the lending staff of the Palestinian Association for Credit and Development 

(FATEN) in its branches in the West Bank (Jenin, Attil, Tubas, Nablus, Ya’abd, A’skar, 

Badia and Qabatiya).  

 

The data were processed using the appropriate statistical methods, using the (SPSS) pro-

gram. The frequency distributions were calculated to illustrate the distribution of the sam-

ple members by demographic variables. The Pearson correlation coefficient was calculated 

to measure the correlation between developed incentives system and lending staff perfor-

mance. T- test was used to examine the hypotheses according to the variables (gender and 

scientific qualification). One –Way Anova test was used to examine hypotheses by varia-

bles (years of experience, branch, specialization, and salary. 

 Results of the study showed  significant differences between the recent incentive systems 

and the developed one to the favor of the developed incentives. 

 

Also  performance level of employees under the old incentives is weak. It is noted that the 

rate of loans issued monthly in all the branches applied in the study were about (289) 

loans, and the rate of loans Kiva (15) loan per month, while the level of performance of 

employees under The incentives system are very good. It is noted that the rate of loans is-

sued monthly in all the branches applied by the study amounted to (364) loans, and the rate 

of loans Kiva (41) loans per month. 

 

However asignificant increase in the performance of employees after the development of 

the incentives system developed according to the standards adopted by the institution, 

where the percentage increase in the number of issues (19%), and the increase in the loans 

of Kiva (170%) than existed under the existing incentives, There has been a marked im-

provement in the value of total incentives system in favor of improved incentives system. 

The incentive rate for each employee rose from $ 96.8 per month in the old incentive sys-

tem to $ 169.5 per month in the developed one, therefor the monthly increase 75 % per 

employee. 
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The results showed that there was a statistically significant positive effect on the developed 

incentives to improve performance.The coefficient was significantly increased from 

(0.002) under the recent incentives system to (0.034) under the developed one. Also there 

were significant correlation between developed incentives system  and the level of per-

formce of Lending staff after the development of the new incentives in the Palestinian de-

velopment Lending company (FATEN), the pearson correlation coefficient was (0.183). 

 

There were no differences in the level of performance of the lending staff after the devel-

opment of the incentives system due to the demographic variables (gender, qualification, 

specialization, years of experience, salary).while there was significant difference to branch 

variable. 

 

The study recommended to (FATEN) mangement  to conduct continuous assessments of 

the employees performance level, because this helps to detect any gap or weakness in the 

incentives system used. It also recommended the importance of involving staff in express-

ing their views on any change or modification of the system, howevere  this let  them feel 

that they are part of the decision makers and motivate them to innovate  ideas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


