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كيف نستطيع أن نوصل املعلومة لشخص أو جلمهور من الناس؟
من خالل جتربتنا في قطاع املال واألعمال في الكويت اس���تطعنا أن نحصر املوظفني في هذا القطاع 

)سواء كانوا موظفني في اإلدارة العليا أو موظفني في بداية تاريخهم املهني( إلى مجموعتني:
املجموعة األولى: تتكون من أش���خاص باستطاعتهم إيصال املعلومة بطريقة فعالة وسلسة، وذلك 
من خالل بساطة األسلوب والبعد اللغوي)س���واء باللغة العربية أو أي لغة أجنبية(. فتصل املعلومة 

للمتلقي من دون أي عناء وتبقى راسخة في األذهان.
املجموعة الثانية: ال تنقص عن املجموعة األولى في الذكاء أو اخلبرة، ولكن لديها صعوبة في إيصال 
املعلومة »يقعد س���اعتني يشرح إلى درجة إنك تنسى أساس املوضوع«! عادة ما تكون طريقة شرحهم 
لألم���ور معقدة وغي���ر مرتبة »ويضيع ويضيعك معاه« وفي ح���ال تقدميهم خلطاب أو عرض تقدميي 

Presentation يصاب املتلقي مبلل شديد ويفقد االهتمام باملوضوع.
من خالل قراءتنا في مجال االتصال توصلنا لقناعة أن هناك أساس���يات يجب توافرها في الشخص 
ليس���تطيع أن يتواصل مع األخريني بشكل فعال وسريع. ذكر الكاتب لي هوبكنز أن هناك 7 أساسيات 

لالتصال مع البشر:
1 � حتديد هيكل املوضوع املراد مناقش���ته، وبذلك يستطيع الشخص أن يبدأ املوضوع ببداية تشد 
املستمع )كنكته أو قول مأثور أو ما شابه ذلك(، وأن تكون البداية لها عالقة مباشرة باملوضوع لكي ال 
يتش���تت فكر املستمع »ويضيع«. وأن يكون صلب املوضوع مبسطا »ومو طويل« كي ال يصل املتلقي 
ملرحلة امللل. وأن تكون النهاية »قوية« ونقصد بذلك أن تكون النهاية ملخصه للموضوع مبفردات قليلة 

تسهل على املتلقي تذكرها.
2 � الوضوح في ايصال املعلومة فيجب على الشخص إيضاح األمور واستخدام مفردات معبرة وبسيطة. 

ففي هذه النقطة باإلمكان استخدام مفردة أو جملة ال تقطع قناة االتصال بني املرسل واملتلقي.
3 � اتساق االحداث واملبادئ املستخدمة من قبل الشخص املرسل للمعلومة، فبكل بساطة بإمكان املرسل أن 

يقع في »احملظور« ويناقض نفسه باستخدام أمثلة توضيحية من شأنها تعقيد املعلومة وليس تبسيطها.
4 � اختيار األداة املناسبة إليصال املعلومة كرسالة مفتوحة للمستمعني أو عرض تقدميي أو خطاب 

مباشر يلقى على جمهور من الناس ...إلخ.
5 � صلة املوضوع بجمهور املس���تمعني، أو مبعنى آخر هل املوضوع محل اهتمام املتلقي؟ ألن ذلك 

سيحدد جناح املرسل في إيصال املعلومة »شيء ما يهمني ما لي شغل فيه«!
6 � ما يسمى بقدرة املتلقي على تذكر بداية املوضوع ونهايته، فإن كانت البداية مثيرة لالهتمام والنهاية 

راسخة في األذهان فسيكون من السهولة على املتلقي تذكر أساسيات املوضوع وبوضوح تام.
7 � قاعدة 7 »زايد / ناقص 2« أثبتت الدراسات النفسية أن مخ اإلنسان يعمل بسعة محدودة يستطيع 
من خاللها أن يجمع املعلومات في الذاكرة قصيرة املدى. فيستطيع املرء أن يتذكر مجموعة محدودة من 
النقاط فيما يخص موضوعا معينا، في املتوسط 7 نقاط بزيادة أو نقصان معلومتني. فعلى املرسل أال 

يكثر من عدد النقاط املراد استعراضها حتى ال »ينفخ بجربة مخرومة«.
باستعراض النقاط األساسية نستطيع أن نتوصل لقناعة وهي أن اإلنسان متى ما طور من مهاراته 

الشخصية في االتصال يستطيع في النهاية أن يصل لعقول أعداد كبيرة من البشر ويحدث التغيير.

وفي النهاية...

دعوة من »آيديلتي« التصال واضح من غير تشويش.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

أساسيات االتصال في العمل...

Info@idealiti.com
www.idealiti.com
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المسلم: »المقاصة العقارية« تنفذ خالل شهر 
نظامًا آليًا لتداوالت العقار شبيهة بتداوالت البورصة 

أهمية دور الش����ركة في السوق 
العمرانية  الطف����رة  العقاري في 
التي ش����هدتها الكويت على مدار 
السنوات اخلمس املاضية، حيث 
أصبحت العقارات أبراجا شاهقة 
الدنانير، كما  ومجمعات مباليني 
أصبحت اآلليات املستخدمة قدمية 
والقوانني بالية، كونها مستخدمة 
منذ أكث����ر من 50 عاما، مش����يرا 
إلى أن دور الش����ركة يتماشى مع 
تلك الطف����رة العمرانية ويضفي 
على الس����وق العقاري مزيدا من 

التنظيم.

أهداف الشركة

والقى املس���لم خالل املؤمتر 
كلم���ة نيابة عن رئيس مجلس 
الشايع  الش���ركة فيصل  إدارة 
استعرض فيها أهداف الشركة 
وحصص املالك وآلية عملها خالل 
الفترة احلالية والتي تتمثل في 

التالي: 
أوال: امتام عملية التقاص بني 
العقاري  التداول  أطراف أعمال 
املالية  املبالغ  عن طريق تسلم 
من املشتركني شاملة قيمة العقار 
وعمولة السمس���ار البالغة %1 
من قيمة الصفقة مقابل خدمات 
الشركة مع أعطائهم كتبا تتعهد 
فيه���ا الش���ركة بعدم تس���ليم 
املبالغ إلى مس���تحقيها إال بعد 
تسجيل العقارات املبيعة بأسماء 

املشترين.
ثانيا: يتم تس���ليم البائعني 
كتبا تتعهد فيها الش���ركة بأن 
تسلمهم املبالغ املالية املستحقة 
لهم بعد انتهاء عملية التسجيل 
العقاري ثم تقوم الشركة بسداد 

عمولة السمسار.
ثالثا: سوف يتم فتح حساب 
لدى الشركة تسجل فيه حركة 
التعامالت املالية باعتبارها ركنا 
املقاصة  أساس���يا في عمليات 
العقارية وذل���ك حلفظ حقوق 
ف���ي عمليات  العالقة  أط���راف 

التداول العقاري.

الركود الذي ش���هدها على مدار 
العامني املاضي���ني، خاصة منذ 

بداية األزمة االقتصادية.

مالحظات التجارة

وأشار إلى أنه خالل اجلمعيات 
العمومية السابقة للشركة كانت 
التجارة والصناعة تتقدم  وزارة 
مبالحظات حول مخالفة الشركة 
وعدم مزاولتها لعملها منذ تأسيسها 
في العام 2004، موضحا أن الشركة 
حريصة على استقطاب املتعاملني 
في السوق العقاري الراغبني في 
ضمان حقوقهم املالية لدى بقية 
أطراف الصفقة. وأكد العتيقي على 

ط���ارق العتيق���ي أن الش���ركة 
تفت���ح أبوابها جلميع املتعامني 
في السوق العقاري وهدفها هو 
ضمان احلق���وق وإضفاء نوع 
التعامالت  الش���فافية على  من 
وحماية السوق من التالعب في 
تقييم العقارات والذي تسببت 
فيه بعض الشركات الراغبة في 
تقييم العقارات بأكثر من قيمها 
احلقيقية بهدف احلصول على 
تس���هيالت ائتمانية تفوق قيم 
العقارات، مؤك���دا أنه إذا كانت 
»املقاصة العقارية« بدأت عملها 
قبل خمس س���نوات من اآلن ملا 
كان السوق العقاري مر بفترة 

على التالعب والغش والتدليس 
في التعامالت العقارية واحملافظة 
على حقوق أط���راف الصفقات 
العقارية مب���ا فيها حق الدالل، 
داعيا سماسرة العقار لضرورة 
التقدم إلى شركة املقاصة وإبداء 
الرغبة في االشتراك بخدماتها 
واصف���ا إياه���م بأنه���م مبثابة 
الدينامو الذي من شأنه أن يحرك 
الشركة وميكنها من أداء دورها 

بنجاح.

ضمان الحقوق

من جانبه أكد مدير عام الشركة 
الكويتي���ة »املقاصة العقارية« 

عاطف رمضان 
أعلن نائ���ب رئيس مجلس 
إدارة الشركة الكويتية للمقاصة 
العقارية علي عبداهلل املسلم عن 
ب���دء مزاولة الش���ركة ألعمالها 
اعتبارا من أمس واملساهمة في 
التعاون والتنسيق مع اجلهات 
املعنية بالدولة في تنظيم السوق 
العقاري وحماية املتعاملني فيه 
وضم���ان حقوقه���م واحلد من 
التي عانى  السلبية  املمارسات 
منها املس���تثمرون ف���ي مجال 
التداول العقاري.  وأضاف املسلم 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
أمس بهذه املناسبة بحضور مدير 
ع���ام املقاص���ة العقارية طارق 
العتيق���ي ومدي���ر إدارة العقار 
ف���ي املقاصة نبي���ل الغربللي، 
أنه سيتم اعتماد شرائح أتعاب 
الشركة عن الصفقات العقارية 
من قبل مجلس إدارة الش���ركة 
خالل اجتماعه املقبل، كما سيتم 
خالل شهر من اآلن تنفيذ نظام 
آلي أس���وة بالنظام املعمول به 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
الكويت  العقارات على  لعرض 
كلها، بحيث يحصل الراغب في 
بي���ع العقار عل���ى أكبر فرصة 
لعرض عقاره وكذلك يستطيع 
املشتري أن يختار من بني عدد 
كبير من العروض، مشيرا إلى 
أن الشركة حريصة على سرية 
التعام���الت وعدم اإلفصاح عن 

اسم مالك العقار.
وأوض���ح املس���لم أن عمل 
الشركة سيكون اختياريا حلني 
تعدي���ل امل���ادة 12 م���ن قانون 
إلى  العقاري، مشيرا  التسجيل 
العقارية« تستعد  أن »املقاصة 
ملقابل���ة وزير العدل ملناقش���ة 
إمكاني���ة تعديلها حتى يصبح 
التعامل مع الشركة إجباريا وتتم 
كل التداوالت العقارية من خالل 

شركة املقاصة العقارية.
وبني املسلم أن الهدف األساسي 
من تأسيس الشركة هو القضاء 

6 طموحات تسعى »المقاصة العقارية« لتحقيقها 
استعرض املسلم الطموحات التي تسعى الشركة 

إلى حتقيقها مستقبال ومنها: 
ـ تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل 
ــاط مطور ومنظم يستخدم التقنية  التقليدي إلى نش
ــوق األوراق املالية من  ــرار س ــة احلديثة على غ اآللي

خالل شبكة املعلومات واملعامالت العقارية للشركة.
ــوق العقاري من  ــي الس ــة املتعاملني ف ـ حماي
ــات غير العادلة  ــر الغش والتدليس واملمارس مخاط
ــر الضمانات الكافية  ــي املعامالت العقارية وتوفي ف

ألطراف العالقة.

ــل في كل ما  ــركة مركز التعام ــون الش ـ ان تك
يتعلق بنقل ملكية العقار بني البائع واملشتري.

ــل ملكية العقار إلى  ــم اختصار فترة نق ـ ان يت
ــيط عملية التداول العقاري  اقصر مدة ممكنة لتنش
ــك من خالل الربط اآللي مع جميع اجلهات ذات  وذل

العالقة بعملية التداول العقاري.
ــركة في ضبط إيقاع السوق  ــاهم الش ـ أن تس

العقاري ملواجهة اي تالعب مفتعل لألسعار.
ــى الدخالء في مهنة  ــاهمة في القضاء عل ـ املس

سمسرة العقار واألراضي.

الشركة حريصة على سرية التعامالت وعدم اإلفصاح عن اسم مالك العقار

جانب من توقيع العقد

)متين غوزال( علي املسلم متوسطا طارق العتيقي ونبيل الغربللي خالل املؤمتر الصحافي  

معرض الكويت لبناء وتجهيز المدارس يستعرض 
خبرة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية

»مساحتي« توّقع عقد شراكة مع »برج الحمرا«

العقارية التي تفخر بها الكويت 
في الوقت الراهن«. 

وأض�����اف أن املوق����������ع 
اإللكتروني اجلديد يقدم أدوات 
فريدة من شأنها أن تساع�����د 
على إمن���اء األعمال اخلاصة، 
وه���و ما س���تقدمه الش���ركة 
ملشروع احلمرا من خالل هذه 

االتفاقية. 

التفاعلية، كما أنها توفر أدوات 
مبتك���رة في مجال تس���ويق 
العق���ارات بط���رق مبس���طة 

وسهلة«.
وبني بقوله »الشركة تقدم 
مفهوم���ا جديدا إلى الس���وق 
الكويت���ي عبر هذه  العقاري 
البوابة اإللكترونية، ومشروع 
برج احلم���را من املش���اريع 

إلكترون���ي وراب�������ط  عنوان 
خ��اص لبرج احلمرا حتت عنوان: 
 ،)http://masahati.com/alhamra (
وذلك كجزء من اتفاقية التعاون 

املبرمة بني الطرفني.
وأك���د الغربلل���ي بقول���ه 
»تستخدم شركة مساحتي آخر 
ما توصلت إليه التكنولوجيا 
احلديثة عن طريق اخلريطة 

كشفت ش����ركة »مساحتي« 
أول بواب����ة عقارية إلكترونية 
في الكويت ع����ن عقدها اتفاق 
شراكة مع مشروع برج احلمرا 
التابع لشركة أجيال العقارية، 
ويقضي باس����تخدام األخيرة 
كافة اخلدمات اإللكترونية التي 

تقدمها »مساحتي«.
الش����ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أن مشروع برج احلمرا 
الذي يعد أول ناطحة س����حاب 
منحوتة ف����ي الكويت بارتفاع 
421 مترا سينضم إلى أكبر بوابة 
عقارية إلكترونية في الكويت 
»مساحتي«، ليستفيد من خدمات 
هي األحدث في سوق العقار على 

شبكة االنترنت.
وأوضح املدير العام في شركة 
مساحتي أحمد الغربللي »أن هذه 
الشراكة مع مشروع احلمرا مبثابة 
ثقة كبيرة في جودة اخلدمات 
التي تقدمها )مساحتي( وذلك 
ملا ميثله هذا املش���روع الضخم 
من قيمة كبيرة في سوق العقار 
الكويتي«، مبينا في ذات الوقت 
أن الش���ركة قامت بتخصيص 

بحضور ورعاية وزي���رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود ينطلق اليوم 
مؤمت���ر ومعرض الكويت االول لبناء وجتهيز 
املدارس والكليات ويستمر حتى 29 من الشهر 

اجلاري في أرض املعارض.
وبهذه املناسبة صرح الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات ورئيس املؤمتر د.خالد الرشيد ان 
هذا احلدث التعليمي االكبر من نوعه في الكويت 
يشهد مشاركة اكثر من 100 شركة ووكالة وعاملية 
متخصصة في جتهيزات املدارس والكليات في 
مجال تكنولوجيا التعليم وفصول املستقبل الذكية 
التعليمية  الرقمية وتصميم املرافق  واملكتبات 
واالثاث التربوي واملالعب الرياضية وجتهيزات 

مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة.
واشار الرشيد الى ان برنامج املؤمتر يتضمن مشاركة اجلهات 
احلكومية للتعريف باملشاريع التعليمية الضخمة التي سيتم البدء 
بتنفيذها ويشارك في الندوات كل من د.رنا الفارس مدير البرنامج 

االنشائي في جامعة الكويت وم.محمد الصايغ 
الوكيل املساعد للمنشآت التربوية وم.عبدالرحمن 
املطوع مساعد املدير العام للشؤون الهندسية 

بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وبني د.الرش���يد ان هذا املعرض يهدف الى 
اس���تعراض خبرة وامكانيات شركات القطاع 
اخلاص احمللية في املساهمة في تنفيذ املشاريع 
الطموحة التي تتضمنه�����ا خطة التنمية في 
القطاع التعليمي وهذا ما ننش���ده جميعا في 
خلق شراكة حقيقية بني القطاع العام واخلاص 
لتطوير البيئة التعليمية في املرافق التربوية 

املختلفة.
واختتم د.الرشيد تصريحه بدعوة كل املهتمني 
من املدارس والكليات احلكومية واخلاصة لزيارة 
املع���رض والتعرف على احدث التقنيات التربوية والتجهيزات 
التعليمية، وسيستمر املعرض ملدة 3 ايام على فترتني صباحية 

ومسائية.

تفتتحه وزيرة التربية ويشارك فيه أكثر من 100 شركة ووكالة محلية وعالمية

أكبر بوابة عقارية إلكترونية في الكويت تستقبل ناطحة السحاب 

د.خالد الرشيد


