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يتقــدم جملــس اإلدارة بخالــص الشــكر واالمتنــان للســادة مســامهي مجعيــة مــرف التعاونيــة عــى 
الثقــة والتريــف بالتكليــف عــى مصالــح اجلمعيــة ، ونســأل اهلل العــي القديــر أن نكــون قــد وفقنــا يف 
تأديــة رســالتنا ويف حتمــل األمانــة واملســئولية امللقــاة عــى عاتقنــا  متمنــن أن يتــوج هــذا اجلهــد الــدءوب 

بالصــدارة عــى عمــوم اجلمعيــات التعاونيــة بدولــة الكويــت  .
ونظــرًا ملــي أربــع ســنوات عــى عضويــة جملــس اإلدارة ، وفتــح باب الرتشــح لعضوية جملــس اإلدارة 
عــى عــدد  ) 9 ( مقاعــد  وفقــًا ألحــكام القــرار الــوزاري رقــم 166/ت لســنة 2013 بشــأن النظــام األســايس 
النموذجــي للجمعيــات التعاونيــة وأحــكام املرســوم بقانــون رقــم24 لســنة 1979 م يف شــأن اجلمعيــات 

التعاونيــة واملعــدل بالقانــون رقــم )118( لســنة 2013  وقــرارت وزارة الشــئون االجتامعيــة .    
إذ يرس جملس إدارة مجعية مرف التعاونية أن يتقدم بتقريره الســنوي للســنة الثانية واألربعون  
منــذ التأســيس عــن البيانــات املاليــة واإلنجــازات واألنشــطة واخلدمــات التــي قدمتهــا اجلمعيــة خــال عــام 
ــم  ــبيل دع ــج يف س ــط والربام ــن اخلط ــة م ــلة فعال ــة سلس ــرف التعاوني ــة م رت مجعي ــخَّ ــد س 2022 ، فق

ومســاندة املســامهن وضــامن توفــر كافــة املنتجــات واخلدمــات وإضفــاء عنــر التميــز والفــرادة عــى 
تلــك اخلدمــات.

ســائلن املــوىل عــز وجــل أن يكتــب االســتدامة لريــادة اجلمعيــة وأن يوفق املســامهن إىل حســن اختيار 
مــن يمثلــه ، متمنــن للمجلــس القــادم حســن إدارة مجعيــة مــرف التعاونيــة بام يضمــن ريادهتا.

جملس اإلدارة                                                

شكر وتقدير
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يــرس جملــس إدارة مجعيــة مــرف التعاونيــة أن يتقــدم بتقريــره الســنوي عــن القوائــم املاليــة واإلنجــازات واألنشــطة  واخلدمــات التــي قدمتهــا 
اجلمعيــة خــال عــام  2022  ، ويرسنــا أن نحييكــم ونرحــب بكــم يف مســتهل اللقــاء الســنوي لنتقــدم لكــم بخالــص شــكرنا وتقديرنــا بتلبيــة دعوتنــا 
وحرصكــم عــى حضــور اجتــامع اجلمعيــة العموميــة العاديــة الثانيــة واألربعــون  لنســتعرض معــا انجــازات اجلمعيــة خــال عــام  2022  ولنضــع بــن 

أيديكــم موجزعــن أهــم االنجــازات واألنشــطة التــي قــام هبــا جملــس اإلدارة خــال العــام املــايض .
حيــث واصلــت اجلمعيــة مســرهتا يف التقــدم وبواقــع مكانتهــا رائــدة للعمــل التعــاوين  بــام يتــاءم مــع رؤيــة اجلمعيــة  يف الريــادة  والتميــز   وفــق 
الصــورة التــي تقدمهــا ملســامهيها لضــامن رضاهــم التــام مــن خــال تلبيــة احتياجاهتــم بــام يفــوق توقعاهتــم وتطلعاهتــم، وذلــك بتقديــم حزمــة شــاملة 
ــايس  ــات قي ــم مبيع ــا إىل رق ــات يف وصوهل ــن التحدي ــد م ــق العدي ــة حتقي ــتطاعت اجلمعي ــث اس ــات ، حي ــات والفعالي ــة مــن األنشــطة واخلدم ومتكامل
ــاح بواقــع 12 % مــن املشــرتيات   فضــًا عــن النهــوض بمرافــق  ــع أرب ــد توزي ــار وعائ ــون دين ــاح بواقــع  7.3 ملي ــار  مبيعــات وأرب ــون دين ــا 61 ملي ببلوغه

اجلمعيــة و املنطقــة.
إن نتائــج اجلمعيــة لعــام  2022  تعتــرب بحــق نتائــج مرفــة ملــا شــهدته العديــد مــن املحــاور  مــن  التطويــر يف خمتلــف مــؤرشات اجلــودة واخلدمــات 
ــاح إال أهنــا مل تتحقــق إال بفضــل مــن اهلل عــز وجــل  ثــم بفضــل ثقتكــم الكريمــة ودعمكــم لتوجيهــات جملــس اإلدارة يف التحســن  والتشــغيل واألرب
والتطويــر ، وعــرب هــذه النتائــج يأمــل جملــس إدارة اجلمعيــة أن يكــون قــد صــدق وُوّفــق يف التزاماتــه نحــو األخــوة املســامهن واألخــوات املســامهات ، 
ومعتمــدًا هلــذه الغايــة هنــج التحديــث والتجديــد وروح الفريــق الواحــد يف كل مراحــل العمــل، إيامنــا منــه بأمهيــة تضافــر كل الطاقــات املمكنــة مــع 

الرؤيــة والتخطيــط العلمــي . 
وإذ نأمــل مــن اهلل أن ينــال هــذا اجلهــد قبولكــم  ونســأل اهلل العــي القديــر أن نكــون قــد وفقنــا يف تأديــة رســالتنا ويف حتمــل األمانــة واملســئولية امللقــاة 

عــى عاتقنــا ، فــإن وفقنــا اهلل يف  اصابــة مــا نصبــوا إليه فــإن ذاك هدفنــا ، وان أخطأنــا فلقــد نلنــا رشف املحاولــه .
وهبــذه املناســبة أيضــًا يــرس جملــس اإلدارة اإلعــراب عــن تقديــره البالــغ للجهــاز التنفيــذي للجمعيــة شــاكرا يف الوقــت نفســه كل مــن ســاهم مــن 

قريــب أو بعيــد يف الوصــول باجلمعيــة إىل هــذا األداء الراقــي واملســئول ،  وإذ يأمــل أن ينــال التقريــر الســنوي  اهتاممكــم  . 

وكل عام وأنتم بخر ، والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

جملس اإلدارة                                                  

              األخوة واألخوات أعضاء اجلمعية العمومية                                      املحرتمن 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، وبفضله تتنزل اخلرات والربكات ، وبتوفيقه تتحقق املقاصد والغايات ، له احلمد كثًرا عى نعمه التي 
ال تعد وال حتىص .

ُكُموْا بِاْلَعْدِل { وْا األََماَناِت إىَِل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبْنَ النَّاِس َأن حَتْ قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: } إِنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ
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تعزيز األداء والتطلعات

17



2022

 7,235,807 7,036,197  6,752,056  6,760,210 7,307,190

2021 2020 2019 2018

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

8,000,000

بـيــــان
صافي الربح

تعاونية مشرف حققت 61  مليون دينار  مبيعات

وأرباح بواقع  7.3 مليون دينار وعائد توزيع أرباح بواقع 12 %

تطور صايف الربح من عام 2018 الى عام 2022

ــت   ــد أمض ــة ق ــرف التعاوني ــة مش ــون جمعي ــام  2022 ، تك ــة ع ــع نهاي م
إثنــان وأربعــون عامــاً  فــي مســيرتها التعاونيــة تربعــت خــال الســنوات العشــر 
ــات   ــن الخدم ــه م ــا قدمت ــال م ــن خ ــي م ــل التعاون ــرم العم ــة  ه ــى قم ــرة أعل األخي
يـــــــع  و تحقــق االســتقرار والتقــدم  المالــي والمبيعــات واإليــرادات . والمشار

ومواصلــة  والتطلعــات  األداء  يــز  تعز اإلدارة   مجلــس  أولويــات  مــن  كان  حيــث 
البنــاء والحفــاظ علــى النتائــج القياســية التــي تحققهــا الجمعيــة عامــا تلــو  
لمســاهميها  المقدمــة  وأنشــطتها  أعمالهــا  فــي  القــوي  والزخــم  اآلخــر  
مســتويات  يــز  وتعز القيمــة  خلــق  علــى  المســتمر  التركيــز  ذلــك  ليســاهم 
المقدمــة  الخدمــات   بمســتوى  االرتقــاء  مواصلــة  جانــب  إلــى  الربحيــة 
. الجمعيــة  تحتلهــا  التــي  يــادة   الر مكانــة  علــى  والحفــاظ  للمســاهمين 

تضمنتــه  ومــا  العــام  نتائــج  وعــرض  اســتطاع  خــال  ومــن 
نجــد  فإننــا  وخدميــة  ماليــة  وبرامــج  تســويقية  فعاليــات  مــن 
وأربــاح   ، مبيعــات  دينــار  مليـــون   61 حققــت  مشــرف  تعاونيــة  بــأن 

 .  %  12 بواقــع  أربــاح  يــع  توز وعائــد   ، دينــار  مليــون   7.3 بواقــع 
حققــت  المــدروس  والتخطيــط  الرؤيــة  مــع  المتضافــرة  فالجهــود 
الصــدارة  الــى  الجمعيــة  ووصــول  يــاً  وإدار ماليــاً  قياســية  نجــاح  مســتويات 
أربــاح علــى مســتوى  لتتصــدر مشــرف هــرم العمــل التعاونــي  بأعلــى صافــي 
تنافســية  مزايــا  الطويلــة  المســيرة  عكســت  وقــد   ، التعاونــي  القطــاع 
جعلــت تعاونيــة  مشــرف نموذجــا يحتــذى باعتبارهــا رائــدة العمــل التعاونــي 
وحظيــت بثقــة المســاهمين حتــى تكمــل مســيرتها فــي التطويــر واالرتقــاء 
عــام. بشــكل  الجمعيــة  وأســواق  ع  ألفــر والتطويــر  والخدمــات  يع  بالمشــار
الخطــط  فــي  قدمــا  تمضــي  مشــرف«  »تعاونيــة  بــأن  مسترشــدين 
مصلحــة  فــي  يصــب  بمــا  والتوســع  النمــو  تحقيــق  بهــدف  يع،  والمشــار
قبــل  مــن  لهــم  المقدمــة  البرامــج  خــال  مــن  مســاهميها  ورفاهيــة 
. تطلعاتهــم  تلبــي  التــي  باألســعار  الخدمــات  تقديــم  ضمــان  مــع  الجمعيــة 

18



ممشى واحة مشرف

ير :- ويسرنا أن  نشير إلى أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها  خال عام  2022  طبقاً لمحتوى هذا التقر

مــرف  منطقتــي  ألهــايل  فخــرًا  وباعتبــاره  مــرف  واحــة  ممشــى 
وضاحيــة مبــارك العبــد اهلل ملــا تضمنــه هــذا الــرح مــن خمتلــف األنشــطة 
خــال  مــن  املنطقــة  وقاطنــي  املســامهن  لعمــوم  والرتفيهيــة  الرياضيــة 
املختلفــة  األلعــاب  ومناطــق  اإلدارة  جملــس  نظمهــا  التــي  التجهيــزات 
باإلضافــة إىل العديــد مــن املرافــق الرياضيــة التــي تتناســب مــع مجيــع الفئــات 
وخمتلــف األعــامر ، حيــث حرصــت اجلمعيــة  عــى اســتمرار أعــامل التطويــر 
الراحــة املمكنــة والتحديــث لتمكــن املســاهم مــن اســتخدام املمشــى وتوفــر 

مــن خــال  زيــادة اخلدمــات التــي يقدمهــا  ممشــى واحــة مــرف  باعتبــاره 
األول مــن نوعــه يف الكويــت ملــا يضمــه مــن رصح ريــايض خيــدم ســكان املنطقــة 
حيــث ضــم العديــد مــن املاعــب ) كــرة القــدم - الســلة - التنــس األريض  - 
للمــي  - مضــامرا  اهلوائيــة  الدراجــات   - الشــاطئية  القــدم  - كــرة  البــادل 
ومســاحة العــاب لألطفــال وألعــاب رياضيــه للكبــار ومنطقــه رياضيــه للتامرين 
البدنيــة ( ، ويف ســياق تســهيل اخلدمــات للمســامهن خصصــت إدارة اجلمعيــة 
آليــة حجــز للماعــب عــرب تطبيــق مجعيــة مــرف عــى أجهــزه اهلاتــف  .
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ــد اهلل باإلضافــة  إىل  ــارك العب ــة مب ــات التســويقية عــى مــدار العــام بالســوق املركــزي وســوق ضاحي ــد مــن الفعالي ــة عــى إقامــة العدي حرصــت اجلمعي
الفعاليــات واملهرجانــات املتخصصــة ) بالصيدليــة - لــوازم العائلــة - املكتبــة - مركــز العطــور والتجميــل - ومركــز خدمــة الســيارات ( حيــث حــرص جملــس اإلدارة  
عــى انتقــاء املنتجــات املشــمولة بالتخفيضــات كــام أن اجلمعيــة نظمــت العديــد مــن املهرجانــات التســويقية عــى مــدار العــام وإضفــاء التنــوع فيهــا باإلضافــة  إىل 

تكثيــف الفعاليــات واملهرجانــات املوجهــة خصيصــا حلامــي بطاقــة العائلــة مــن املســامهن .
وقد متيزت الفعاليات التسويقية بالتنوع والشمول حيث نظمت اجلمعية حقبة شاملة من تلك الفعاليات منها اآليت :- 

جمموعة السفر الصحية 	 
جمموعة العائلة الصحية 	 
جمموعة مرف الغذائية.	 
جمموعة املناعة الشتوية .	 
جمموعة ختفيضات اخلضار. 	 
جمموعة ختفيضات مستلزمات األطفال . 	 
جمموعة ختفيضات املنظفات. 	 
جمموعة ختفيضات األجبان  والزيتون . 	 
جمموعة ختفيضات املنتجات العضوية . 	 
جمموعة ختفيضات املجمدات. 	 
عروض املياه املعدنية.	 

املهرجانات والفعاليات التسويقية 
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الشاشات اإلعالنيةالتوظيف ودعم العمالة الوطنية 

تدشني خدمة ))  طلبات (( لدى اجلمعية  

القهوة الشعبية مبمشى الواحة

مجعيــة مــرف التعاونيــة يف طليعــة اجلمعيــات التــي حرصــت عــى 
ضــم الكــوادر الوطنيــة باجلمعيــة وحتفيــز العاملــة الوطنيــة  عــى االلتحــاق 
اإلرشافيــة   الوظائــف  كافــة  تقليــد  هبــدف  التعــاوين  القطــاع  يف  بالعمــل 
بالكــوادر الكويتيــة ، حيــث عــززت اجلمعيــة املواقــع الوظيفيــة خــال عــام 

2022 بالعديــد مــن الكــوادر .

مــن خــال خطــة اجلمعيــة يف تنويــع املصــادر املاليــة وتنميــة إيراداهتــا قامــت 
اجلمعيــة بإضافــة  شاشــه عــرض الكرتونيــة إعانيــه خارجيــة يف مبنــى ســوق 
ضاحيــة مبــارك العبــد اهلل ) ق 6 ( لعــرض اإلعانــات التجاريــة املدفوعــة ، هــذا 

باإلضافــة إىل الشاشــات بمركــز الضاحيــة بمنطقــة مــرف ق 4 .

قامــت اجلمعيــة وبالتعــاون مــع رشكــة ) طلبــات ( بتوفــر خدمــات 
وتوفــر   اجلمعيــة  وفــروع  بأســواق  طلبــات  بركــة  اخلاصــة  التوصيــل 
منصتهــا ممــا يتيــح لســكان املنطقــة واملناطــق املجــاوره االســتفادة منهــا  مــن 
ــم خدمــات  ــودة يف تقدي ــن اجل ــه م ــز ب ــا تتمي ــات مل ــة طلب ــة رشك ــال منص خ

. التوصيــل 

اقامــت اجلمعيــة القهــوة الشــعبية بممشــى الواحــة لتقديــم خدماهتــا ملرتــادي  
املمشــى مــن العصائــر و امليــاه املعدنيــة و الغازيــة و بعــض مــن ااملأكــوالت 

الشــعبية  .
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تعديل أوقات  عمل األسواق والفروع  تعزيز خدمة التوصيل بسيارات مجهزة 

حتسينات الهيكل التنظمي والدرجات الوظيفية 

مــن خــال متابعــة ســر تقديــم اخلدمــات باجلمعيــة فيــام خيــص 
مواعيــد عمــل الفــروع واألســواق ، حيــث قــام جملــس اإلدارة  بتعديــل أوقــات 
املقدمــة  اخلدمــات  مــع  يتفــق  بــام  والفــروع   األســواق  مــن  العديــد  عمــل 

الشــأن . الصــادرة هبــذا  والقــرارات احلكوميــة 

حرصــًا مــن قبــل جملــس اإلدارة عى اجلودة يف تقديــم اخلدمات قامت 
اجلمعيــة  بتوفــر ســيارات خلدمــة التوصيــل لفرعــي )الصيدليــه - ومركــز 

العطــور و التجميــل( ومــن خــال منصــات التوصيــل التابعــة للجمعيــة .

التطويــر اإلداري يلزمــه مواكبــة التغــرات الوظيفيةوإجــراء املوائمــة 
فيــام بــن تلــك التغيــرات والوضــع الوظيفــي للجهــاز التنفيــذي للجمعيــة 
، حيــث تــم وضــع أســس جديــدة و حتســينات للهيــكل  التنظمــي والدرجــات 

الوظيفيــة للجمعيــة .

دعم فروع النخى والباجيال 

مــن خــال الــدور االجتامعــي والتكافــي للجمعيــة ومــن خــال حقــب 
اإلجــراءات التــي يتخذهــا جملــس اإلدارة يف مواجهــة ارتفــاع األســعار للســلع 
واخلدمــات قامــت اجلمعيــة  بتقديــم الدعــم لفــروع )النخــى والباجيــا ( وذلــك 

الحتــواء أي زيــادة باألســعار ختفيفــا عــن كاهــل املســامهن .
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متاشــيًا مــع  الــدور االجتامعــي الرائــد ىف ســبيل تقديــم كل جديــد 
مــن أنشــطة وفعاليــات ومشــاركة املســامهن مناســباهتم الســعيده ومســامهة 
ىف دعــم املســامهن وحماربــة موجــة الغــاء ، قــرر املجلــس إصــدار بطاقــات 
إىل               وبقيمــة إمجاليــة تصــل   )  % 25  ( بنســبة خصــم  تســويقية  مشــرتيات 
)100( دينــار  للمواليــد اجلــدد تــرف مــن اســواق وفــروع اجلمعيــة ضمــن 
منتجــات العنايــة باألطفــال باإلضافــه إىل فــروع الصيدليــه ولــوازم العائلــه 

ومركــز العطــور والتجميــل .

بطاقات مشتريات تسويقيه

بطاقات ذوى الهممخدمة غسيل السيارات

قامــت اجلمعيــة بتقديــم خدمــة غســيل الســيارات بمواقــف الســيارات 
متعــددة األدوار  خلدمــة املســامهن وعمــاء اجلمعيــة  بالتعــاون مــع إحــدى 

الــركات الرائــدة واملتخصصــة يف هــذا املجــال  .

يــويل جملــس اإلدارة العنايــة والرعايــة ألبنائــه مــن املســامهن مــن 
ذوي اهلمــم ويعــد يف ســبيل إعانتهــم العديــد مــن الربامــج املتنوعــة هلــم ، وقــد 
قــام يف هــذا اإلطــار بزيــادة نســبه اخلصــم املخصصــة لبطاقــات ذوى اهلمــم اىل  

40 %  مــن مشــرتياهتم مــن أســواق وفــروع اجلمعيــة .

ورش عمل ملساهمى اجلمعيه

قامــت اجلمعيــة بتنظيــم عــدة ورش عمــل ألهــايل املنطقــة هبــدف  
ــا  ــة املهــارات  واإلبداعــات اهلادفــة ، وجــاء منه ــادة املعرفــة وتنمي ــم و زي التعلي

اآليت   : -
ورشة عمل ) مهارات التعامل مع الذات ومبادئ الثقه بالنفس ( .	 
ورش عمل  تنسيق الزهور ) سيدات - فتيات (.	 
ورش عمل فن الكروشيه للمبتدئات للنساء فقط .	 
ورش عمل حتضر القهوه املفلرته للمبتدئن للرجال والنساء .	 
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الدورات التدريبية  ملوظفي اجلمعية 

حرصــت إدارة اجلمعيــة عــى  تدريــب الكــوادر الوظيفيــة بــام يســهم يف االرتقــاء باملســتوى املهنــي للكــوادر الوظيفيــة إىل مســتويات متقدمــة  ورفــع كفاءهتــا 
اإلنتاجيــة وفاعليتهــا التنظيميــة  وتعزيــز  االنتــامء والــوالء الوظيفــي  ، وجــاء منهــا اآليت  :- 

 	.) ICDL ( الرخصة الدولية لقيادة احلاسب االىل
التعامل مع التوتر ىف احلياة .	 
تعليم مبادئ لغة االشارة  .	 

تسليم الزكاة لبيت الزكاة الكويتي

حتــرص مجعيــة مــرف ســنويا عــى إيصــال الــزكاة اىل مســتحقيها 
عــرب بيــت الــزكاة لتوفــر متطلبــات العيــش الكريــم والرتاحــم بــن افــراد 

املجتمــع ودعــم مســرة العمــل اخلــرى ىف املجتمــع الكويتــى .
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زينه األعياد الوطنيه )العيد الوطني، وعيد التحرير(

)  bein Sports  عروض ) بى أن سبورت

نظمــت اجلمعيــة عــرض خــاص ملســامهن مجعيــة مــرف حامــي 
  )Bein Sports البطاقــة العائليــه الذكيــة عــى االشــرتاك ىف )بــى أن ســبورت
حيــث تزامــن العــرض مــع انطــاق بطولــة كأس العــامل وحــرص اجلمعيــة 

عــى دعــم أبنــاء املنطقــة                    

ــة والطــرق  ــك املناســبتن الغاليتــن مــن خــال تزيــن مرافــق اجلمعي ــي  بتزيــن املنطقــة احتفــاال بتل ــزام الوطن ــة كعادهتــا ومــن االلت حرصــت اجلمعي
ــه. ــامل املنطق الرئيســية ومع
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أوسمة التكرمي

تكرمي احتاد اجلمعيات التعاونية   ملوظفي اجلمعية

 تكرمي رزنامة مشرف 

تــم تكريــم موظفــي اجلمعيــة املتميزيــن مــن قبــل احتــاد اجلمعيــات 
التعاونيــة االســتهاكية نظــرا جلهودهــم املبذولــة وتفانيهــم يف العمــل ،مــن 
خــال مســتوى اخلدمــات التــي تقدمهــا اجلمعيــة للمســامهن ، وجــاء هــذا 
التكريــم اســتحقاقا مــن خــال متيــز اجلمعيــة بعنــارص و ظيفيــة مرموقــة 

يف العمــل التعــاوين  .

قــدم الدكتــور / مشــل أســعد اجلربــا - درع التكريــم لرئيــس جملــس 
اإلدارة  وإدارة اجلمعيــة لشــكرهم عــى االهتــامم بضــم الشــخصيات الكويتيــة 
املرموقــة يف دولــة الكويــت مــن خــال إصــدار رزنامــه جتســدت بالـــ ) املخرتعون 
الكتــاب  التشــكيلين - الطيــارون -  الفنانــن  الرياضيــون -  - اإلعاميــون - 
الروائيــن والشــعراء واملؤرخــون - الكــوادر التعليميــة - نواخــذه الكويــت - علــامء 
املطربــن وامللحنــن وشــخصيات تارخييــه  املمثلــن واملخرجــن -  الفلــك - 
كويتيــه (  باعتبارهــم مــن الشــخصيات التــي آثــرت يف تاريــخ الكويــت عــى مــر 

العصــور بجميــع املجــاالت  ورســمت  مســتقبل أفضــل لدولتهــم .

تكرمي فرع الغاز من قبل شركة ناقالت النفط 

كرمــت رشكــة ناقــات النفــط الكويتيــة  مجعيــة مــرف نظــرًا 
للخدمــة النموذجيــة التــي يقدمهــا فــرع الغــاز لدهيــا  مــن خــال اختــاذ كافــة 
املقدمــة  اخلدمــات  بنــوع  اخلاصــة  واالحتياطــات  والتدابــر  االشــرتاطات 
بالفــرع كــم أهنــا أثنــت عــى أداء موظفــي فــرع الغــاز نظــرا جلهودهــم املبذولــه 

واالرتقــاء بمســتوى اخلدمــة للمســتهلك .
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زيارة مستشفى جابر األحمد 

قــام رئيــس وأعضــاء جملــس إدارة  مجعيــة مــرف بزيــارة مستشــفى 
جابــر األمحــد ) قســم األطفــال ( يف إطــار املشــاركة املجتمعيــة واالهتــامم 
باملــرىض ، حيــث تضمنــت الزيــارة توزيــع  اهلدايــا واأللعــاب عــى األطفــال   
إلدخــال البهجــة إىل قلوهبــم والتخفيــف مــن وطــأة مرضهــم ورســم البســمة 

ــة بــن املــرىض   . عــى وجوههــم مــن اجــل إســعادهم ونــر روح االجيابي

يعــد هــذا املهرجــان ختــام للمهرجانــات التســويقية التــي توالــت عــى 
مــدار العــام حيــث  تضمــن  هــذا املهرجــان  حصــول املســامهن عــى نســبه خصــم 
تصــل إىل ) 75  % ( بصالــة العــروض بمنطقــة ضاحيــة مبــارك العبــد اهلل ، 
ونســبة ) 60  % ( لعمــوم املســتهلكن بالســوق املركــزي وتــم انتقــاء جمموعــة 
مــن األصنــاف جتــاوزت ) 1000 ( صنــف بمشــاركة واســعة مــن الــركات 

الرائــدة .

مهرجان مسك اخلتام

مشاريع مستقبلية 

 إنشاء بنوك يف منطقة مرف وضاحية مبارك العبد اهلل.	 
إنشاء فروع جديدة بضاحية مبارك العبد اهلل. ) فرع اجلملة و التموين - فرع كهرباء السيارات- فرع الغاز - ديوانيه كبار السن ( .	 
ختصيص موقع مصى بمنطقة مرف ق 5 .	 
ختصيص موقع  فرع الغاز القديم إىل فرع كهرباء السيارات وتصليح اإلطارات وتبديل الزيوت.	 

بــكل تفــاؤل واستبشــار نأمــل أن ينــال مــا قدمنــاه مــن أعــامل رىض املســامهن  وأبنــاء املنطقــة الكــرام ممــا يزيدنــا عزمــا وتفــاؤال النجــاز كل املتطلبــات التــي 
حتتاجهــا املنطقــة  ونحــن نفتخــر هبــذا النجــاح و نــدرك بــان الطريــق مــا زال طويــا وان انجازاتنــا مل ترقــى إىل طموحاتنــا وآمالنــا إال انــه مل يســبق للجمعيــات 
الزمــاء إن ختطــو بثقــة ووضــوح مثلــام أصبحــت تعاونيــه  مــرف ،  ونتوســم بــكل ثقــة أن القــادم  ســيكون أكثــر نجاحــا وأكثــر تطلعــا خلدمــة املنطقــة وأبنائهــا.

داعن  اهلل دائام أن يستمر هذا النجاح واالنجاز لتحقيق أفضل النتائج  ولتبقى مرف كام هي ) رائدة ( .
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العمل االجتماعي
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 دعم وتقوية الروابط االجتماعية

بني أبناء مشرف
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2022

963,871 1,214,239 1,045,752 972,042 940,922
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بـيــــان
مخصص المعونة

التنوع واإلبتكار  يف تقدمي اخلدمات املجتمعية 

حداثة وتطور وريادة  األنشطة واخلدمات

تطور مخصص املعونة االجتماعية من عام 2018 الى عام 2022

ــن  ــرا م ــاً كبي ــام  2022   كم ــال ع ــي خ ــل االجتماع ــب العم ــهدت جوان ش
التنــوع والتميــز فــي مجــال خدمــة المســاهمين تزامنــاً مــع مســيرة التقــدم 
والنمــو القياســي فــي أعمــال جمعيــة مشــرف التعاونيــة حيــث واكــب العــام 
ــة  ــة والصحي ــاالت الديني ــف المج ــي مختل ــات  ف ــطة والخدم ــور األنش ــة وتط حداث
ياضيــة فــي المنطقــة ، واالرتقــاء بعمــوم مســتوى خدمــات  والتربويــة والبيئيــة والر
ــرص  ــة ،  والح ــي المنطق ــة أهال ــة لخدم ــداف التعاوني ــق األه ــا يحق ــة  بم الجمعي
يــة  علــى توثيــق صــات الجمعيــة مــع أهالــي المنطقــة بمختلــف شــرائحهم العمر

ــة . ــم المتنوع واهتماماته
ــرة  ــداث طف ــه إح ــى عاتق ــرف عل ــة مش ــس إدارة جمعي ــذ مجل ــث أخ حي
ــى  ــة إل ــا الجمعي ــي تقدمه ــة الت ــات االجتماعي ــتوى الخدم ــي مس ــبوقة ف ــر مس غي

ــة  ــة والبيئي ــة والتربوي ــة والصحي ــاالت الديني ــف المج ــي مختل ــة ف ــي المنطق أهال
للــدور  المتناميــة  الجهــود  مــن  وغيرهــا  للمنطقــة  والتعليميــة  ياضيــة  والر
االجتماعــي الــذي بــذل خــال العــام 2022 ، ويســعى مجلــس اإلدارة بــكل مــا 
يع والخدمات،وتيســير األعمــال  لديــه مــن جهــد وخبــرة وتجربــة بتنفيــذ المشــار
ــي  ــون ف ــي تك ــال الت ــق اآلم ــى، لتحقي ــتوى أعل ــاح ومس ــو النج ــد نح ــق صاع ي بطر
ــات  ــم خدم ــى تقدي ــع إل ــة ويتطل ــاء المنطق ــن أبن ــرد م ــاهم وكل ف ــس كل مس نف
متكاملــة ومتطــورة للمســاهمين ، ونحــن نشــاركهم تلــك الطموحــات، باذليــن 

ــر . ــو التطوي ــاد نح ــل ج ــد وعم ــن جه ــتطيع م ــا نس م
األنشــطة  تفاصيــل  أبــرز  يلــي  فيمــا  نســتعرض  أن  يســرنا  وإذ 

.  2022 عــام  خــال  للجمعيــة  االجتماعيــة  والمســاهمات 
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بطولة براعم مشرف الرمضانية لكرة القدم

الفعاليات واملناسبات الدينية

 نظمــت  اجلمعيــة بطولــة براعــم مــرف لكــرة القــدم بالتعــاون مــع نــادي الرمــوك الريــايض خــال شــهر أبريــل  للمواليــد مــن ) 2011 حتــى 2013( كــام أقامــت 
بطولــة  أخــرى خــال شــهر أكتوبــر .

مسابقة مشرف الرمضانية للقران الكرمي وترتيله

أقامــت مجعيــة مــرف مســابقة مــرف الرمضانيــة للقــرآن الكريــم وترتيلــه 
للرجــال والنســاء ، حيــث أقامــت مســابقة الرجــال بمســجد البــر ومســابقة 
النســاء بمدرســة عبــد اهلل عبــد اللطيــف العمــر  ورصــدت اجلمعيــة جوائــز 

ــن باملســابقة. للفائزي

العناية باملساجد وبرامج الرعاية خالل شهر رمضان

قامــت  مجعيــة مــرف بتجهيــز متطلبــات املســاجد خلدمــة املصليــن خــال 
العــرة األواخــر مــن الشــهر الفضيــل  ، حيــث تضمنــت تلــك الربامــج توزيــع 
البخــور والرشــوش عــى مســاجد املنطقــة ، وتوفــر امليــاه والعصائــر  وتوفــر 

فريــق عمــل مــن اجلمعيــة خلدمــة املصلــن بقيــام الليــل.
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قامــت  فقــد   ، مــن اجلمعيــة  املقدمــة  لسلســلة اخلدمــات  اســتكامال 
عــى  اهلديــه  املنطقــة حيــث حــازت  دواويــن  عــى  بتوزيــع هديــة رمضانيــة 

. املســامهن  استحســان 

وكان للجمعية العديد من املسامهات األخرى يف العناية بمساجد املنطقة وتسهيل أداء مناسك العبادة يف املناسبات الدينية وغرها  ، ومنها : 
توفر كرايس لكبار السن مرتادي املساجد  . 	 
صيانة مستمرة للمساجد  .	 

هدية رمضانية للديوانيات

أنشطة ومساهمات دينية أخرى 

السياحة والترفيه

العروض الترفيهية

وكعــادة اجلمعيــة يف موســمي الصيــف والربيــع قامــت بتوفــر تذاكر 
ترفيهيــة  خمفضــة األســعار لدخــول املراكــز واملرافــق الرتفيهيــة        )  طفــل 

املســتقبل - كوزومــو - حــويل بــارك  - كيدزانيــا .....    إلــخ (.

عروض سفر وسياحة وخصومات 

حصريةللمنتجعات و الفنادق و األندية

تكملــة لسياســة اجلمعيــة بتبنــي األفــكار احلديثــة واالقرتاحــات لتلبية 
رشكات  عــى  عــروض  توفــر  تــم  فقــد  املســامهن  وطموحــات  التطلعــات 
للمســامهن  وحريــة  كبــرة  خصومــات  تضمنــت  والســفر  الســياحة 
لألنديــة واملنتجعــات والفنــادق واملنتزهــات الســياحية  الداخليــة واخلارجيــة .
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برنامج الشتاء الترفيهي

قامــت مجعيــة مــرف التعاونيــة بإقامــة برنامــج الشــتاء الرتفيهــي 
ألبنــاء منطقتــي مــرف وضاحيــة مبــارك العبــد اهلل اجلابــر بتقديــم عــروض 

للعديــد مــن الفنــادق .

برنامج الصيف للمساهمني

قامــت مجعيــة مــرف التعاونيــة بإطــاق برنامــج الصيــف للمســامهن 
ويشــمل التــايل:-

أندية تعليمية	 
برامج التغذية الصحية	 
رحات الصيف 	 
عروض األندية  الصحية للرجال والنساء.	 
تذاكر األلعاب بأسعار خمفضة	 

bein Sports باقات

قامــت    Bein Sports الرياضيــة  املجموعــة  وكاء  أحــد  مــع  بالتعــاون 
مجعيــة مــرف  التعاونيــة بعمــل خصــم عــى باقــات Bein Sports  للباقــة 
الكاملــة ملســامهن مجعيــة مــرف وضاحيــة مبــارك العبــد اهلل مــن محلــة 
البطاقــة العائليــة الذكيــة ، كــام تضمنــت تلــك الباقــات عــروض كأس 

العــامل ) قطــر 2022  ( .

مسابقة بنك وربة مبشرف

بالتعــاون مــع بنــك وربــه قامــت اجلمعيــة بتنظيــم مســابقة ملســامهي 
اجلمعيــة ، مــن خــال طــرح العديــد مــن األســئلة العامــة ومــن ثــم ربح قســيمة 

رشاء بقيمــة 50 د.ك .
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عروض سفر وسياحة ) تركيا ( وخصومات 

للمنتجعات و الفنادق و األندية الصحية 

املخيم الربيعي للمساهمني

بالتعــاون مــع رشكات الســياحة والســفر  تــم توفــر عــروض ســفر 
وســياحة للراغبــن يف الســفر لرتكيــا ، كــام أن اجلمعيــة ســعت إىل التواصــل 
لتقديــم خصومــات حريــة  الصحيــة  واألنديــة  والفنــادق  املنتجعــات  مــع 

ملســامهي  مجعيــة مــرف التعاونيــة للســياحة الداخليــة  يف الكويــت  .

الربيعــي  املخيــم  الســنوية  كعادهتــا  مــرف  مجعيــة  أقامــت 
للمســامهن لاحتفــال بالعيــد  الوطنــي وذكــرى التحريــر خــال الفــرتة مــن 
2/25 حتــى 2022/2/28  وختلــل املخيــم العديد من األنشــطة للمســامهن 

.

شاليهات منتزه اخليران للمساهمني

نظمــت اجلمعيــة ثــاث رحــات لشــاليهات منتــزه اخلــران خــال 
ــم توفــر معظــم  ــم حجــز عــدد 350 شــاليه  ، حيــث ت شــهر مــارس  ، حيــث ت
اخلدمــات الازمــة للمســامهن املشــاركن يف هــذه الرحلــة باإلضافــة إىل 
وضــع برنامــج متميــز ومتعــدد اجلوانــب وتوزيــع اجلوائــز واهلدايــا القيمــة 

عــى املشــاركن يف املســابقات .  

رحـلة شاليهـــات فيلكا العائلية

نظمــت اجلمعيــة رحلــة لشــاليهات فيلــكا  ،  حيــث تــم حجــز عــدد 55 
شــاليه بأســعار خمفضــة ألهــايل املنطقــة .
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رحـــــلة شاليهـــات خليفة

منتــزه  مــع  بالتعــاون  خليفــة   لشــاليهات  رحلــة  اجلمعيــة  نظمــت 
خليفــة الســياحي ، حيــث تــم حجــز  املنتــزه لصالح مســامهي اجلمعية  بأســعار 
خمفضــة ، وقــد قامــت اجلمعيــة بإقامــة العديــد مــن الفعاليــات واالحتفــاالت 

باملنتــزه خــال الرحلــة .

اجلانب التعليمي والتربوي

دورات تدريبية مبركز تدريب مشرف

واجتامعيــة  وأرسيــة  عامــة  دورات   عــدة  مــرف  مجعيــة  أقامــت 
مــرف  منطقتــي  مــن  للمســامهن  مــرف  تدريــب  بمركــز  وتثقيفيــة 

منهــا:- وجــاء   ، اهلل   العبــد  مبــارك  وضاحيــة 
املفلــرتة 	  القهــوة  لتحضــر  عمــل  ورشــة  بتنظيــم  للمســامهن  دورة 

. ئــن للمبتد
املقبولــن 	  اجلــدد  للطلبــة  املســامهن  ألبنــاء  عمــل  ورشــة  تنظيــم 

باجلامعــات واملعاهــد بعنــوان مهــارات التعامــل مــع الــذات ومبــادئ الثقــة 
. بالنفــس 

ورشة عمل يف الكروشيه للنساء املبتدئات خال شهر نوفمرب .	 
ورشة تنسيق الزهور خال شهر أكتوبر .	 

دعم املدارس لتكرمي الطلبـة والطالبـات املتفـوقـني

ســامهت اجلمعيــة بدعــم مــدارس املنطقــة لتكريــم الطلبــة املتفوقــن 
حيــث قامــت بتقديــم الرعايــة والدعــم لتلــك االحتفــاالت تشــجيعا هلــم لبــذل 

املزيــد مــن اجلهــد .

مساهمات ) مدرسية (  أخرى

كام سامهت اجلمعية يف :- 
صيانة مستمرة ملدارس املنطقة.	 
رعاية حفات اخلرجين . 	 
دعم املدارس يف أعامل الصيانة وتقديم العديد من املستلزمات .	 
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األنشطة الرياضية

بطولة مشرف للرماية احلرة

بطولة  مشرف لكرة القدم للصاالت 

أقامــت تعاونيــة مــرف بطولــة مــرف للرمايــة احلــرة للرجــال والنســاء  بنــادي الرمايــة  الكويتــي  بمشــاركة عــدد مــن املحرتفــن واهلــواة هلــذه الرياضــة 
العريقــة ليتنافســوا للفــوز بألقــاب البطولــة وجوائزهــا، وذلــك بحضــور عــدد كبــر مــن مســامهي مجعيــة مــرف وضاحيــة مبــارك العبــد اهلل.

أقامــت مجعيــة مــرف بطولــة مــرف لكــرة القــدم للصــاالت  بصالــة نــادي الرمــوك  خــال  شــهر يونيــو   لفئــة الشــباب مــن 18 ســنة ومــا فــوق وفئــة الكبــار 
مــن 40 ســنة ومــا فــوق ،  وتــم رصــد جوائــز قيمــة للبطولــة.
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مسابقات البولينغ والبلياردو وتنس الطاولة

بطولة  السباحة احلرة للرجال بنادي اليرموك

أقامــت اجلمعيــة مســابقات البولينــغ والبليــاردو وتنــس الطاولــة  يف صالــة البولينــغ   ملســامهي اجلمعيــة ، وقــد شــارك عــدد كبــر مــن املســامهن بتلــك 
املســابقات .

أقامــت مجعيــة مــرف بطولــة الســباحة احلــرة للرجــال بنــادي الرمــوك 
خــال شــهر يونيــو  .

سباق مشرف للدراجات الهوائية

ملســامهي  اهلوائيــة  الدراجــات  ســباق  مســابقة   بتنظيــم  اجلمعيــة  قامــت 
اجلمعيــة الــذي نظمتــه خــال شــهر ديســمرب   بمشــاركة أكثــر مــن 50 

. متســابقا 
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 سباق ماراثون مشرف للجري املفتوح  للرجال 

والنساء

نظمــت مجعيــة مــرف التعاونيــة  ســباق ماراثــون مــرف للجــري 
املفتــوح  للرجــال والنســاء  يف ممشــى الواحــة ملســافة 2 كيلــو   خــال شــهر 
ديســمرب للنســاء والرجــال ،ضمــن فعاليــات وأنشــطة جلنــة العمــل االجتامعــي  

ــة وجهــات خمتصــة . بحضــور وبمشــاركة شــخصيات عامــة ورياضي

بطولة مشرف للبادل للرجال 

نظمــت مجعيــة مــرف التعاونيــة  بطولــة مــرف للبــادل للرجــال 
والنســاء   خــال شــهر نوفمــرب .

بطولة مشرف للتنس األرضي

نظمــت مجعيــة مــرف التعاونيــة  بطولــة مــرف للتنــس األريض 
ــرب . ــهر نوفم ــال ش ــاء خ ــال والنس ــة للرج ــى الواح ــب ممش ــى ماع ع

بطولة مشرف الشاطئية لكرة القدم

نظمــت مجعيــة مــرف التعاونيــة  بطولــة مــرف الشــاطئية لكــرة 
القــدم عــى ماعــب ممشــى الواحــة خــال شــهر نوفمــرب.
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بطولة مشرف لضربات اجلزاء

ــات(  ــات اجلــزاء ) بلنتي ــة مــرف لرضب ــة مــرف بطول أقامــت مجعي
قيمــة  جوائــز  رصــد  وتــم  أبريــل    شــهر  خــال  بمــرف  الواحــة  بماعــب 

للبطولــة.

بطولة براعم مشرف لكرة القدم حتت 12 سنة

أقامت مجعية مرف بطولة مرف لكرة القدم حتت 12 سنة خال شهر أكتوبر  عى ماعب ممشى الواحة وتم رصد جوائز قيمة للمتسابقن

توقع نتيجة املباريات

حســابات  عــى  املباريــات  نتيجــة  توقــع  مســابقة  اجلمعيــة  أقامــت 
اجلمعيــة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ، وتقديــم جوائز للتوقــع الصحيح.
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قامت اجلمعية بتنظيم العديد من الفعاليات الرائدة  بممشى واحة مرف ملا يضمه هذا الرح الريايض والرتفيهي من العديد من املاعب واملرافق  
احليويه  ، حيث تضمنت تلك الربامج الفعاليات اآلتية :- 

فعاليات ممشى واحة مشرف

 مظالت تراثية مبمشى الواحة

حتدي مشرف مبمشى الواحة

نظمــت اجلمعيــة مســابقة وفعاليــة )) حتــدي مــرف  (( بتقديــم 15 
ــا بممشــى الواحــة لتشــجيع هوايــات املــي والركــض الريــايض  جائــزة يومي

عــن طريــق حتميــل تطبيــق ) يف ثــرو ( للدخــول .

املهرجان الوطني لأللعاب الشعبية واألشغال 

اليدوية

أقامــت مجعيــة مــرف املهرجــان الوطنــي لأللعــاب الشــعبية واألشــغال 
اليدويــة بممشــى الواحــة خــال شــهر فربايــر .

حملة خطوات بوبيان مبمشى الواحة برمضان 

بالتعــاون مــع بنــك بوبيــان محلــة خطــوات بوبيــان للتــربع لعمليــات 
إعــادة البــر مقابــل كل كيلــو مــرت مــي ســيقوم بنــك بوبيــان بالتــربع 

بدينــار لصالــح عمليــات إعــادة البــر يف إفريقيــا طــوال شــهر رمضــان.

40



قرقيعان جمعية مشرف على مالعب واحة مشرف

احتفالية عيد الفطر  بواحة مشرف

أقامــت مجعيــة مــرف قرقيعــان عــى ماعــب واحــة مــرف  بملعــب كــرة القــدم خــال شــهر رمضــان املبــارك  ، حيــث تضمــن احلفــل العديــد مــن 
الفعاليــات واملســابقات .

أقامــت مجعيــة مــرف احتفاليــة عيــد الفطــر املبــارك ، حيــث أقيمــت 
االحتفاليــة  أول وثــاين وثالــث أيــام عيــد الفطــر املبــارك يف حديقــة ممشــى 
الواحــة ، وقــد شــمل احلفــل العديــد مــن الفعاليــات الرتفيهيــة وتوزيــع اهلدايــا .

خيمة كأس العالم بواحة مشرف

واحــة  بممشــى  خيمــة  بإقامــة  التعاونيــة   مــرف  مجعيــة  قامــت 
مــرف  لنقــل مبــارش جلميــع مباريــات مونديــال قطــر 2022 مــع توفــر  

اجلمعيــة.  ملســامهي  الضيافــة 
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األنشطة التراثية والفعاليات الوطنية

زينة األعياد الوطنية )العيد الوطني، وعيد التحرير(

حرصــت  اجلمعيــة كعادهتــا ومــن االلتــزام الوطنــي  بتزيــن املنطقــة احتفــاال بتلــك املناســبتن الغاليتــن مــن خــال تزيــن مرافــق اجلمعيــة والطــرق الرئيســية 
ومعــامل املنطقــة.

مسابقة مشرف للحداق

قامت مجعية مرف التعاونية بتنظيم مسابقة للحداق بمسنة قر السيف  ، وتم حتديد  شهر أغسطس موعدا للمسابقة .

42



إعداد وطباعة وتوزيع التقومي السنوي ) الرزنامة ( على أهالي املنطقة.

إجنـــــازات مختــــلفة 

وقــد امتــدت خدمــات اجلمعيــة لتشــمل كل املجــاالت األخــرى وخمتلــف الرائــح مــن أهــايل املنطقــة. فإضافــة عــى مــا تقــدم أعــاه كان للجمعيــة األنشــطة 
ــة: واالهتاممــات التالي

متابعة أعامل جتميل وصيانة حدائق املنطقة .	 
املسامهة يف مروع إفطار الصائم .	 
تقديم مايقارب من 40 ألف تذكرة بأسعار خمفضة للمراكز الرتفيهية بالكويت  .	 
صيانة مساجد ومدارس املنطقة .	 
توزيع سلة العاب رياضية للمسامهن.	 
االحتفال بيوم الطفل العاملي وتوزيع العاب عى األطفال .	 
رعاية مهرجان السام الثالث بساحة الربيد بمرف	 
توفر مستلزمات واجب العزاء يف منطقة مرف .	 
االهتامم بديوانية مرف وتوفر احتياجاهتا وصيانتها .	 

دعم بطاقة ذوي الهمم

قامــت مجعيــة مــرف التعاونيــة بدعــم بطاقــة ذوي اهلمــم مــن خــال زيــادة نســبة اخلصــم حلاملهــا بواقــع 40 % مــن قيمــة املشــرتيات  ، حيــث إن اهلــدف 
مــن بطاقــة ذوي اهلمــم هــو تقديــم الدعــم   لــذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن قبــل اجلمعيــة  .

األنشطة الصحية
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اإلدارية واملالية
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)) تعاونية مشرف ((

 تعزز مكانة اعتالء قمة الهرم التعاوني
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السيولة النقدية

بـيــــان

توفير املخصصات املالية ) تخفيض األسعار – املعونة - ،،، ( 

جودة النظام اإلداري

تطور السيولة النقدية من عام 2018 الى عام 2022

يــة والماليــة وآليــة  جمعيــة مشــرف حققــت  نمــواً فــي شــؤونها اإلدار
ــر  ــيرة تطوي ــب مس ــا يواك ــاج بم ــتوي اإلنت ــع مس ــا لرف ــال وإنجازه ــة األعم متابع
الجمعيــة وخدماتهــا وتلبيــة طمــوح المســاهمين وأهالــي المنطقــة حيــث حرص 
مجلــس اإلدارة علــى جــودة النظــام اإلداري لــدى الجمعيــة وتنميــة مهاراتــه وبــث 

ــن  . ــدى الموظفي ــاء ل روح االنتم
ــة  ــة الازم ــات المالي ــر المخصص ــى توفي ــس اإلدارة عل ــرص مجل ــد ح وق
التــي تمكــن الجمعيــة مــن تقديــم الخدمــات لمســاهميها   لتنفيــذ الخطــط 
ألعلــى مســتوى خدمــة ودعــم المركــز المالــي  وتطــور نســب الســيولة  ، مــن 
ــذا  ــة - ،،، (  ، ه ــعار – المعون ــض األس ــة )تخفي ــات المالي ــر المخصص ــال توفي خ
ــاح  ــع األرب ي ــبة توز ــى نس ــاظ عل ــى الحف ــس اإلدارة عل ــرص مجل ــى ح ــة إل باإلضاف
ــجلت  ــد س ــام ، فق ــال الع يات خ ــتر ــن المش ــغ 12 % م ــاهمين  والبال ــى المس عل

الجمعيــة أعلــى صافــي أربــاح علــى مســتوى القطــاع التعاونــي  بواقــع ) 7.3 مليــون 
ــار ( . دين

العمالــة  مــن  الكــوادر  ضــم  علــى  حــرص  قــد  اإلدارة  مجلــس  أن  كمــا 
الوطنيــة، فــكان للجمعيــة دور يكمــن فــي تمكيــن الطاقــات الشــابة وتشــجيعها 
لانضمــام للجمعيــة مــع دعمهــا   لتتمكــن مــن تأديــة مهامهــا علــى الوجــه 

األكمــل.
يــز مكانــة الجمعيــة فــي اعتــاء  وقــد حــرص مجلــس اإلدارة علــى تعز
ــن  ــه م ــم تحقيق ــا ت ــال م ــن خ ــادي م ي ــا الر ــت لدوره ــي ومكن ــرم التعاون ــة اله قم

مســتويات ونتائــج.

وأبرز ما يسّجل في هذا اإلطار :-
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التنظيم اإلداري والوظيفي

تطوير مهارات املوظفني ورفع انتاجيتهم 

متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية العشرية للمبيعات و االرباح

إجــراء تعديــات باهليــكل التنظيمــي للوظائــف يف اجلمعيــة ليتناســب مــع التطويــر املســتمر ويعــّزز التنســيق بــن اإلدارات ويســّهل انســياب اإلجــراءات وحيّســن 	 
كفــاءة العمــل . 

تقييم مستمر ألوضاع العاملة يف كافة األقسام وإجراء تدوير للموظفن وفقًا حلاجة العمل . 	 
االستغناء عن العاملة  الفائضة غر املنتجة والتوظيف حسب احلاجة واإلنتاج .	 
تدوير املوظفن  وترشيح موظفن أكفاء لرفع مستوى أداء األقسام . 	 
متابعة أداء املوظفن وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب . 	 

 تقدير املوظفن املجتهدين واملخلصن يف عملهم بمنحهم عاوات استثنائية حتفيزًا هلم عى بذل املزيد من اجلهد لصالح اجلمعية . 	 
تشــجيع املوظفــن العاملــن يف اإلدارة العامــة وأفــرع اجلمعيــة املختلفــة عــى التنافــس يف اإلنتــاج وجتويــد العمــل مــن خــال اختيــار أربعــة موظفــن مثاليــن 	 

كل شــهر وتكريمهــم مــن قبــل جملــس اإلدارة. 
منح العاوة السنوية للمستحقن من  موظفي اجلمعية . 	 
 منح املكافأة السنوية  )البونص( للمستحقن من  موظفي اجلمعية .	 

يعطــي جملــس االدرة جــل اهتاممــه بمتابعــة تنفيــذ اخلطــط االســرتاتيجية لنمــو املبيعــات وصــايف األربــاح الســنوية والتــي تصــب يف مصلحــة اجلمعيــة مــن حيــث 
تقويــة وتعزيــز املركــز املــايل وبــام يصــب  ىف مصلحــة املســامهن مــن حيــث توزيــع احلــد االقــي لعائــد مشــرتيات املســامهن باإلضافــة إىل توظيــف الفائــض مــن 
توزيــع األربــاح الســتخدامه  يف تكويــن املخصصــات املاليــة الازمــة إلقامــة املهرجانــات التســويقية وكذلــك إلقامــة املروعــات اإلنشــائية وفــق ضوابــط وقــرارات 

وزارة الشــئون االجتامعيــة .

2022

 7,235,807 7,036,197  6,752,056  6,760,210 7,307,190

2021 2020 2019 2018
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صافي الربح
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تنظيم دورات تدريبية وتأهيليه  للموظفني إعداد وتنظيم ومتابعة اجلمعية العمومية

اختيار وتكرمي املوظف املثالي

تكرمي موظفي األسواق و الفروع 

تنظيم أنشطة ترفيهية و دينية للموظفني 
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سداد زكاة أموال اجلمعية  تطور أرباح الودائع وحسابات التوفير 

إعداد امليزانية التقديرية

متابعة النتائج املالية الشهرية و الدورية 

 متابعة السيولة املالية للجمعية

متابعة أعمال اجلرد السنوي و النصف سنوي  

واالحترازي 

متابعة أعمال امليزانية العمومية و احلسابات 

اخلتامية

اجلمعيــة  إلتبــاع  نتيجــة  البنــوك  لــدى  الثابتــة  الودائــع  عائــد  نمــو 
فائــدة    واألعــى  املــدى  قصــرة  الودائــع  سياســة 

التقديريــة  امليزانيــة  ووضــع  األعــامل  نتائــج  ومناقشــة  اســتعراض 
ودراســة ســبل تنميــة اإليــرادات العامــة باجلمعيــة وذلــك بصفــة شــهرية ،  

ربــع ســنوية ،  نصــف ســنوية ،  ســنوية .

بيــان تطــور و نمــو إمجــايل إيــرادات اجلمعيــة لتعزيــز املركــز املــايل 
وتوفــر الســيولة املاليــة لتكويــن املخصصــات الازمــة.

2022

316,136 297,696 314,964 241,047413,731

2021 2020 2019 2018
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بـيــــان

2022

7,988,453 7,591,965 7,504,213 7,074,5288,118,094

2021 2020 2019 2018
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اجمالي االيرادات

السنه

الشأن املالي

قامــت اجلمعيــة بســداد قيمــة زكاة أمــوال اجلمعيــة طبقــًا للمعايــر واألســس 
الرعية 

تــم إعــداد امليزانيــة التقديريــة  وفــق خطــط وسياســات اجلمعيــة للمحافظــة 
عــى معــدالت النمــو  ،  وقــد تــم  توزيــع امليزانيــة التقديريــة عــى مســتوى 
األســواق و الفــروع  مــع متابعــة و مراقبــة تنفيذهــا بواســطة التقاريــر الدوريــة  

ملعرفــة معــدالت االنحــراف  إن وجــدت و معاجلتهــا يف الوقــت املناســب  .

قامــت اجلمعيــة بإعــداد التقاريــر اخلاصــة  بنتائــج أعــامل اجلمعيــة الشــهرية 
والنتائــج  الربــع ســنوية وامليزانيــة النصــف ســنوية   ملتابعــة معــدالت النمــو 
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املشتريات و التسويق
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أكثر من 60  مهرجانًا  وفعالية 

تسويقية ساهمت مبكافحة الغالء
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2022

60,112,243 56,384,727 51,797,713 48,504,936 61,012,137

2021 2020 2019 2018
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بـيــــان

التنوع واإلبتكار  يف تقدمي اخلدمات املجتمعية 

حداثة وتطور وريادة  األنشطة واخلدمات

تطور املبيعات من عام 2018 الى عام 2022

مــن  العديــد  العــام   خــال  التعاونيــة  مشــرف  جمعيــة  شــهدت 
المهرجانــات والفعاليــات التســويقية التــي ســاهمت بمكافحــة الغــاء ومواجهة 
ــة  ــت الجمعي ــث نظم ــوظ ، حي ــاع ملح ــن ارتف ــة م ــعار العالمي ــى األس ــرأ عل ــا ط م
ــف  ــى مختل ــام عل ــال الع ــويقية خ ــة تس ــان وفعالي ــن ) 60 ( مهرج ــد ع ي ــا يز م
ــات  ــل المنتج ــار أفض ــى اختي ــت عل ــد حرص ــة   ، وق ــروع  المتخصص ــواق والف األس
واالســتهاكية  الغذائيــة  المــواد  مــن  والمهرجانــات  بالفعاليــات  المقدمــة 
ــداف  ــاً لأله ــه تحقيق ي ــعار رمز ــا بأس ــة وتقديمه ي ــلع الضرور ــن الس ــا م وغيره
المبتغــاة مــن إقامتــه وتنظيمــه  ، وكانــت تلــك الفعاليــات علــى مســتوى  الســوق 
الســيارات  خدمــة  ومركــز  والعطــور  التجميــل  ومركــز  والصيدليــة  المركــزي 

ولــوازم العائلــة والمكتبــة  ....
ــن  ــات م ــرزت مهرجان ــي إذ ب ــر نوع ــور آخ ــع تط ــي م ــور الكم ــن التط وتزام

ــى 96 %    ــت إل ــم وصل ــب خص ــاهمين وبنس ــاً للمس ــت خصيص ــد قدم ــوع جدي ن
ــي  ــويقية لحامل ــات التس ــن الفعالي ــد م ــاق العدي ــس اإلدارة بإط ــام مجل ــث ق حي
ــف  ــا لمختل ــرى  غيره ــا ،  و أخ ــة لحامليه ــم خاص ــب خص ــة وبنس ــة العائل بطاق
ــودة  ــات ذات الج ــلع والمنتج ــن الس ــعة م ــارات واس ــن خي ــتهلكين تتضم المس

العاليــة والعــروض التشــجيعية. 
ارتفعــت  والهادفــة  الواعيــة  التســويقية  السياســة  لهــذه  ونتيجــة 
يخــي جديــد بلــغ 61 مليــون دينــار كويتــي وهــو  مبيعــات الجمعيــة إلــى رقــم تار

التعاونــي. القطــاع  مســتوى  علــى  األعلــى 
وقــد صــّب كل ذلــك فــي تحقيــق الغايــات الرئيســية واألهــداف التعاونيــة 

للجمعيــة التــي تضــع مصلحــة المســاهمين فــي ســلم أولوياتهــا.
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ومن خال الكشف عى فعاليات ومهرجانات جلنة املشرتيات و التسويق خال العام 2022  يمكن تسليط الضوء عى جانب من اإلنجازات كالتايل:-

مهرجان سلة مشرف الرمضانية للمساهمنيمهرجان السلة الشتوية  للمساهمني

فعاليات تسويقية ومهرجانات و سالت حصرية للمساهمني

ــات  أوىل جملــس اإلدارة اهتاممــه يف خدمــة املســامهن عــن طريــق توفــر كافــة احتياجاهتــم وبأســعار تنافســية مــن خــال إقامــة العــروض و املهرجان
والســال  احلريــة للمســامهن مــن خــال حرصــه عــى  اختيــار دقيــق لألصنــاف واملنتجــات  احليويــة التــي تلبــي احتياجــات املســامهن.

  و كانت املهرجانات عى النحو التايل : -

أقامــت مجعيــة مــرف مهرجــان الســلة الشــتوية خــال الفــرتة مــن 20 ينايــر 
وحتــى 27 ينايــر وبنســبة خصــم وصلــت إىل 96 % .

الرمضانيــة  مــرف  ســلة  مهرجــان  مــرف  مجعيــة  أقامــت 
للمســامهن خــال الفــرتة مــن 23 مــارس  وحتــى 29 مــارس  وبنســبة خصــم 

.  %  94 إىل   وصلــت 
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مهرجان السلة الصحية 

للمساهمني

مهرجان االجبان و الزيتون 

للمساهمني 

مهرجانات خصم اخلضار  

للمساهمني

مهرجان املنظفات  للمساهمني

مهرجان مجموعة 

السفرالصحية للمساهمني

مهرجان املنتجات العضوية 

للمساهمني

أقامــت مجعيــة مــرف مهرجــان الســلة الصحيــة 
يونيــو وحتــى    21 مــن  الفــرتة  للمســامهن خــال 

30 يونيــو   وبنســبة خصــم وصلــت إىل 80 % .

الزيتــون  و  األجبــان  مهرجــان  اجلمعيــة  أقامــت 
للمســامهن خــال الفــرتة مــن 17 أغســطس وحتــى 
18 أغســطس  وبنســبة خصــم وصلــت إىل 50 % .

اخلضــار   خصــم  مهرجانــات  اجلمعيــة  أقامــت 
األيــام            وخــال   2022 عــام  خــال  للمســامهن  
) 27 يونيــو ، 25 يوليــو ، 26 أكتوبــر (  وبنســبة 

.  %  50 إىل  وصلــت  خصــم 

أقامــت اجلمعيــة مهرجــان املنظفــات للمســامهن 
بتاريــخ 24 أغســطس وبنســبة خصــم وصلــت إىل 

. % 50

الســفر  جمموعــة  مهرجــان  اجلمعيــة  أقامــت 
الصحيــة للمســامهن خــال الفــرتة مــن 5 يوليــو 
وحتــى 8 يوليــو وبنســبة خصــم وصلــت إىل 90 % .

العضويــة  املنتجــات  مهرجــان  اجلمعيــة  أقامــت 
للمســامهن بتاريــخ 2022/8/10 وبنســبة خصــم 

. % 50 وصلــت إىل 
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مهرجان املستلزمات املدرسية 

للمساهمني

مهرجان مستلزمات األطفال  

للمساهمني

املدرســية  املســتلزمات  مهرجــان  اجلمعيــة  أقامــت 
للمســامهن  خــال شــهر أغســطس  بإضافــة رصيــد 
)30 د.ك ( عــى بطاقــة العائلــة متــاح للــراء مــن 
املكتبــة و مهرجــان القرطاســية بمركــز املهرجانــات 

بضاحيــة مبــارك العبــداهلل .

األطفــال  مســتلزمات  مهرجــان  اجلمعيــة  أقامــت 
خصــم  وبنســبة  ســبتمرب   7 بتاريــخ  للمســامهن 

.  %  50 إىل  وصلــت 

مهرجان املجمدات  للمساهمني

أقامــت اجلمعيــة مهرجــان املجمــدات للمســامهن 
بتاريــخ 20 ســبتمرب وبنســبة خصــم وصلــت إىل 50 

. %

مهرجان سلة اخلضار و الفاكهة 

للمساهمني

مهرجان سلة اخلضار و الفاكهة 

للمساهمني

و  اخلضــار  ســلة  مهرجــان  اجلمعيــة  أقامــت 
الفاكهــة للمســامهن بتاريــخ 10 نوفمــرب وبنســبة 

.  %  96 إىل  وصلــت  خصــم 

أقامــت اجلمعيــة مهرجان ســلة اخلضــار و الفاكهة 
28 ديســمرب وبنســبة خصــم  للمســامهن بتاريــخ 

ــت إىل 96 % . وصل

مهرجان لوازم البر للمساهمني

أقامــت اجلمعيــة مهرجــان لــوازم الــرب للمســامهن 
خــال شــهر نوفمــرب بإضافــة رصيــد ) 50 د.ك( عى 
بطاقــة العائلــة متــاح للــراء مــن اللــوازم ومهرجــان 
الــرب بمركــز املهرجانــات بضاحيــة مبــارك العبــد 

اهلل.
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مجموعة مشرف الغذائية  للمساهمني

مهرجان سلة اخلضار و الفاكهة للمساهمني

مهرجان مسك اخلتام للمساهمني 

ــم  ــث ت ــامهن حي ــة للمس ــرف الغذائي ــة م ــع جمموع ــة بتوزي ــت اجلمعي قام
إقامتهــا خــال الفــرتة مــن 6 وحتــى 8 ديســمرب وبنســبة خصــم وصلــت إىل 80 

.   %

أقامــت اجلمعيــة مهرجــان ســلة اخلضــار و الفاكهــة للمســامهن يف الفــرتة  
مــن  28 وحتــى 29 ديســمرب  وبنســبة خصــم وصلــت إىل 96 % .

مهرجــان ) مســك اخلتــام ( أصبــح قرينــا باســم مجعيــة مــرف التعاونيــة حيث 
اعتــاد جملــس اإلدارة عــى ختــم جهــود جلنــة املشــرتيات بمهرجــان             ) 
مســك اخلتــام ( ، حيــث انطلــق مهرجــان مســك اخلتــام للمســامهن  خــال 

شــهر ديســمرب - بنســبة خصــم )  75  % (  .

مجموعة املناعة الشتوية للمساهمني

الشــتوية للمســامهن تضمنــت  املناعــة  قامــت اجلمعيــة بتوزيــع جمموعــة 
العديــد مــن الفيتامينــات واملســتلزمات الطبيــة بصيدليــة مــرف وضاحيــة 
مبــارك العبــد اهلل  ، حيــث تــم إقامتهــا خــال الفــرتة مــن 4 وحتــى 6 ديســمرب  

وبنســبة خصــم وصلــت إىل 92 %   .
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مهرجانات و فعاليات تسويقية لعمالء اجلمعية

حــرص جملــس اإلدارة عــى تقديــم العديــد مــن املهرجانــات التســويقية فضــًا عــى الرتكيــز عــى نوعيــه املهرجانــات املقدمــة هدفــًا لتلبيــة احتياجــات املســامهن و 
عمــوم املتســوقن وجــاءت هــذه املهرجانــات كــاًم و نوعــًا عــى النحــو التــايل:-

حــرص جملــس اإلدارة عــى إقامــة العديــد مــن املهرجانــات والفعاليــات التســويقية بالســوق املركــزي وســوق ضاحيــة مبــارك العبــد اهلل ق 6 وكان هلــم نصيــب 
كبــر مــن املهرجانــات التســويقية وختفيــض األســعار عــى مــدار العــام باإلضافــة إىل املهرجانــات اخلاصــة يف املناســبات و األعيــاد الوطنيــة و الرســمية وجــاءت 

املهرجانــات بالســوق املركــزي عــى النحــو التــايل:-

مهرجانات السوق املركزي وسوق ضاحية مبارك العبد اهلل

مهرجان العيد الوطني والتحريرمهرجان رمضانمهرجان املنتجات اخلليجية

يف الفرتة من 12  وحتى 26 فرباير   وبنسبة خصم 
.  % 50

 يف الفرتة من 26 مارس   وحتى 10  أبريل   
وبنسبة خصم 50 % .

يف الفرتة من 25  وحتى 26 فرباير
) البيع بالتكلفة ( .

مهرجان الصيف

يف الفــرتة مــن 12 وحتــى 31 يوليــو  وبنســبة خصــم 
. % 50

مهرجان مسك اخلتاممهرجان تخفيضات اكتوبر

يف الفــرتة مــن 10 وحتــى 31 أكتوبــر  وبنســبة خصــم 
. % 50

يف الفــرتة مــن 12 وحتــى 25 ديســمرب وبنســبة خصــم 
. % 60
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مهرجان هال فبراير

مهرجان الصحة و اجلمال

يف الفرتة من 17 وحتى 28 فرباير وبنسبة خصم 60 % .

يف الفرتة من 15 وحتى 31  مارس وبنسبة خصم 60 %    .

مهرجانات صيدلية مشرف وصيدلية ضاحية مبارك العبد اهلل

قامــت اجلمعيــة بإقامــة العديــد مــن الفعاليــات بصيدليــة مــرف وصيدليــة ضاحيــة مبــارك العبــد اهلل وبنســب خصــم تــرتاوح بــن 50 % و 60 % و 70 % ألشــهر 
املــاركات العامليــة املعتمــدة والعامــات التجاريــة.

 حيث جاءت املهرجانات والفعاليات عى النحو التايل :-

مهرجان يونيو

يف الفرتة من 12 وحتى 30 يونيو  وبنسبة خصم 70 % .

مهرجان تخفيض أكتوبر

يف الفرتة من 16 وحتى 31  أكتوبر  وبنسبة خصم 70 % .

مهرجان مسك اخلتام

يف الفرتة من 11 وحتى 26   ديسمرب   وبنسبة خصم 60 %.
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مهرجانات مركز التجميل و العطور

أقامــت اجلمعيــة العديــد مــن املهرجانــات التســويقية بمركــز العطــور والتجميــل حيــث تــم تنظيمهــا  بعنايــة و اختيــار و دراســة وتعتــرب األفضــل مــن حيــث تنوعهــا 
وباختيــار األصنــاف ذات اجلــودة العاليــة و الســعر واألحــدث بالســوق  و ذلــك بالتعــاون مــع كــربى الــركات التــي تعتــرب رشيــكا أساســيًا يف النجــاح .

حيث جاءت املهرجانات والفعاليات عى النحو التايل :- 

مهرجان هال فبراير

مهرجان أكتوبرمهرجان التجميل والعطور / مايو

يف الفرتة من 20 وحتى 28 فرباير   وبنسبة خصم 60  % .

يف الفرتة من 23  وحتى 31  أكتوبر   وبنسبة خصم 60 % .يف الفرتة من 24 وحتى 31  مايو   وبنسبة خصم 60  % .
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مهرجانات مركز لوازم العائلة

أقامــت اجلمعيــة العديــد مــن الفعاليــات والعــروض واملهرجانــات  بمركــز لــوازم العائلــة حيــث ضــم العديــد مــن املنتجــات  واألواين املنزليــة واألجهــزة الكهربائيــة ، 
وبنســب خصــم وصلــت  إىل ) 60 % (  حيــث تــم توزيــع تلــك الفعاليــات وفــق املناســبات خــال العــام .

حيث جاءت املهرجانات والفعاليات عى النحو التايل :-

مهرجان تخفيضات يونيو مهرجان هال فبراير

عروض األلكترونيات

مهرجان األوني املنزلية 

مهرجان  لوازم البرمهرجان تخفيضات اكتوبر

يف الفــرتة مــن 17 وحتــى 28 فربايــر وبنســبة خصــم 
. % 40

يف الفــرتة مــن 25 يونيــو  وحتــى 25 يوليــو  وبنســبة 
خصــم 50 % .

تــم إقامــة العديــد مــن العــروض عــى مــدار العــام 
عى االلكرتونيات بنسبة خصم وصلت إىل              ) 

) % 50 ، % 30

يف الفــرتة مــن 20 مــارس وحتــى 10 أبريــل  وبنســبة 
خصــم 60 %  .

وبنســبة  أكتوبــر    31 وحتــى   17 مــن  الفــرتة  يف 
.   %  60 خصــم 

يف الفــرتة مــن 10 وحتــى 30 نوفمــرب وبرصيــد لــدى 
بطاقــة العائلــة بواقــع ) 50 د.ك ( قابــل للــرف 

مــن املهرجــان .
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مهرجانات املكتبةمهرجانات مركز خدمة السيارت 

قامــت اجلمعيــة بإعــداد ختفيضــات بمركــز خدمــة الســيارات   عــى الزيــوت 
والبطاريــات لتقديــم أرقــى اخلدمــات والوقــوف عــى احتياجــات املســتهلكن، 
فضــًا عــن التوســع الدائــم يف اخلدمــات املقدمــة بمركــز خدمــة الســيارات 
املراكــز  أكــرب  مــع  تتنافــس  والتــي  اخلدمــة  فئــات  مــن  العديــد  ليشــمل 

. املتخصصــة 

 أقامــت اجلمعيــة مهرجــان العــودة للمــدارس خــال الفــرتة مــن 27 أغســطس 
وحتــى 30 ســبتمرب بفــرع املكتبــة و  بمركــز ضاحيــة مبــارك العبــد اهلل ق 
6  وقــد ضــم املهرجــان العديــد مــن املنتجــات و املــاركات العامليــة ذات اجلــودة 

العاليــة  و بســعر التكلفــة .
مهرجان التخفيضات - نوفمبر

مهرجان العودة للمدارس 

يف الفرتة من 20 وحتى 30 نوفمرب  وبنسبة خصم  25 %   .
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املشروعات الصغيرة 

حتفيز أصحاب املشاريع الصغيرة على اإلبداع وحتقيق فرص التنمية

فــي  ومجتمعــي  وسياســي  أدبــي  التــزام  الصغيــرة  المشــروعات  دعــم 
المقــام األول يهــدف إلــى دعــم الشــباب ومحاربــة البطالــة وتمكيــن القطــاع 
يــادي يحفــز أصحــاب  الخــاص لتحقيــق النمــو االقتصــادي ، تمهيــداً لبنــاء مجتمــع ر

ــادي . ــة االقتص ــرص التنمي ــق ف ــداع وُيحق ــى اإلب يع عل ــار المش

حيــث ان  تعاونيــة مشــرف فــي باكــورة الجمعيــات الداعمــة للمشــروعات 
ــات  ــم خدم ــهيل ودع ــم وتس ــى تقدي ــب  إل ــذا الجان ــي ه ــعت ف ــد س ــرة ، وق الصغي

يــن وأصحــاب المشروعــــات الصغيــرة. للمبادر
وجاء من أشكال دعم الجمعية ألصحاب المشروعات الصغيرة  اآلتي  : -

قامت اجلمعية  بتخصيص ومنح ومتابعة  )قواطع - ثاجة - استاند - جندوله ( ألصحاب املشاريع الصغرة باألسواق والفروع  .

تخصيص ومنح ) قواطع - ثالجة - استاند – جندوله (
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متابعة الفروع املستثمرة من قبل أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة

متابعة ملفات وطلبات  أصحاب املشروعات الصغيرة

متابعة صرف مستحقات أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

املشاركة يف املهرجانات التسويقية 

قامت اجلمعية بتمكن أصحاب املروعات الصغرة من املشاركة  يف املهرجانات التسويقية  التي أقامتها اجلمعية هبدف دعمهم ومنحهم فرص النمو .

***  مجعيــة مــرف ســتبقى عنــوان التميــز يف املهرجانــات التســويقية  وفــق خمصــص ختفيــض األســعار الــذي تضعــه اجلمعيــة بدايــة كل عــام ســعيًا  لنجــاح 
اخلطــة التســويقية عــى مــدار العــام  ***  وبإنجازاتنــا سنســتمر وسنســعى دائــام نحــو األفضــل.*** 

63



االستثمار والتطوير
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دعم ميزانية اجلمعية بإيرادات  

وعوائد
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طرح و تشغيل العديد من الفروع االستثمارية 

االستدامة يف  تطوير أفرعها املباشرة

طرح و تشغيل العديد من الفروع االستثمارية

تشغيل  نشاط مطعم

)  RAISING CANES (

تشغيل نشاط حلويات ومعجنات مبركز الضاحية 

مبنطقة مشرف )شاتو دو جاتو( 

ــة  ــرف التعاوني ــة مش ــي جمعي ــر ف ــتثمار والتطوي يع االس ــار ــت مش قطع
ــال  ــن خ ــاهمين م ــات المس ــق تطلع ــي تحقي ــا ف ــوطاً متقدم ــام   ش ــال الع خ
ــد  ــرح العدي ــغيل وط ــا وتش ــر خدماته ــتثمرة وتطوي ع المس ــر ــدات األف ــادة عائ ي ز

ــتحدثة. ــروع المس ــن الف م
إلــى  والتطويــر  االســتثمار  جانــب  فــي  المحققــة  اإلنجــازات  أدت  وقــد 
ــرادات   ــة بإي ــة الجمعي ــم ميزاني ــث دع ــن حي ــد م ــي آن واح ــداف ف ــدة أه ــق ع تحقي
يــز الخدمات  وعوائــد جديــدة وتحقيــق قفــزة فــي األربــاح ، باإلضافــة إلــى تنويــع وتعز
فــي منطقــة مشــرف وضاحيــة مبــارك العبــد هللا طبقــا لتلطعــات المســاهمين .

ــا  ــر أفرعه ــي  تطوي ــتدامة ف ــى االس ــرص عل ــد ح ــس اإلدارة ق ــا أن مجل كم
ــزة  ــة ممي ــم خدم ــعياً لتقدي ــر س ــل الغي ــن قب ــتثمرة م ع المس ــر ــرة، واألف المباش
ألبنــاء منطقــة  مشــرف ومنطقــة ضاحيــة مبــارك العبــد هللا ، وقــد تــم تنويــع 
ــاءم  ــا يت ــد هللا  بم ــارك العب ــة مب ــرف وضاحي ــة مش ــي منطق ــات ف ــز الخدم ي وتعز
وحاجــات المســاهمين والمســتهلكين عامــة والتــي تســاهم فــي جــذب الجمعية 

ــتهلكين .  ــن المس ــدة م ــرائح جدي لش
ــر  ــتثمار والتطوي يع االس ــار ــال مش ــى أعم ــوء عل ــلط الض ــي نس ــا يل وفيم

ــام:-  ــذا الع له

قامت اجلمعية بطرح العديد من الفروع املستثمرة من قبل الغر لتقديم خدمات متميزة للمسامهن ورواد اجلمعية 
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طرح مساحات مؤقتة ) بوثات ( مبول مركز 

ضاحية مبارك العبد اهلل ق 6 االستثمارية

دراسة وتقييم  مقابل االستثمار الشهري

تقييم أداء األفرع املستثمرة 

تشغيل نشاط مخبز فرن  حلويات ومعجنات 

)Bake Licious( مبركز الضاحية مبنطقة مشرف

تشغيل كافيه مشرف

حرصــت اجلمعيــة عــى اســتغال املســاحات الداخليــة بمــول مركــز ضاحيــة 
مبــارك العبــد اهلل ق6 مــن خــال تقديــم العديــد مــن اخلدمــات التــي تتناســب 
مــع مســتوى منطقــة مــرف ومســامهيها وملــدة ثاثــة أشــهر لــكل نشــاط        ) 

بــوث ( مســتغل  .

قامــت اجلمعيــة بدراســة وتقييــم مقابــل االســتثامر الشــهري ألفــرع االســتثامر 
بمنطقــة مــرق وضاحيــة مبــارك العبــد اهلل  دعــاًم مــن اللجنــة  مليزانيــة 
اجلمعيــة بإيــرادات وعوائــد  ماليــة  ،وقــد وضــع يف االعتبــار اســتثناء  املحــات 
اخلدمــة  تقديــم  مســتوى  عــى  ذلــك  تأثــر  لعــدم  اخلدميــة  الطبيعــة  ذات 

للمســامهن   . 

تقييــم أداء األفــرع املســتثمرة ومــدى التزامهــا ببنــود عقــود  االســتثامر ، وخماطبــة األفــرع املســتثمرة بشــأن أيــة جتــاوزات و أي شــكاوي تتعلــق بمزاولتهــا للنشــاط ، 
و النظــر يف الشــكاوى الــواردة مــن املســامهن واخلاصــة باألفــرع املســتثمرة واختــاذ مــا يلــزم اللتزامــه ببنــود عقــد االســتثامر أو بمســتوى تقديــم اخلدمــات باألفــرع 

املســتثمرة ،  واختــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق األفــرع املخالفــة  .
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الفنية و تطوير املنشآت
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صون وحماية ممتلكات اجلمعية
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جودة وتطوير املنشآت

حسن تنفيذ املشاريع

مشروع مبنى مجلس اإلدارة

ــات  ــة سياس ــة ومواكب ــي ترجم ــة ف ــات الفني ــال والخدم ــاهمت األعم س
ــة  ــغ األهمي ــدورٍ بال ــام ب ــال الع ــي خ ــت ف ــد قام ــة وق ــع أداء الجمعي ــر ورف التطوي
ــت  ــاهميها ، وكان ــة لمس ــا الجمعي ــي تقدمه ــات الت ــي الخدم ــع ف ــل التوس ــي ظ ف
واالســتعداد  يــة  الجاهز مــن  عاليــة  درجــة  علــى  الفنيــة  والخدمــات  األعمــال 

ــات . ــات  وصعوب ــن تحدي ــام م ــره الع ــا عاص ــام 2022  بم ــال ع ــم خ والدع

ومــن خــال سياســة الجمعيــة في التوســع فــي الخدمــات المقدمــة  ازداد 
حجــم األعمــال  الفنيــة واللوجســتية بجميــع جوانبهــا، مــن إشــراف علــى حســن 
يع وتجديــد أو صيانــة أو ترميــم بعــض المنشــآت وتنفيــذ  الصيانــة  تنفيــذ المشــار
يــة واإلصاحــات الطارئــة و التأكــد بصفــة دائمــة مــن ســامة  الوقائيــة والدور

ــات  ــطة والفعالي ــر لألنش ــات التحضي ــة متطلب ــة  وتلبي ــق الجمعي ــآت ومراف منش
ــة.  ــويقية واالجتماعي ــا، التس ــى أنواعه عل

لخدمــات  مســتوى  أرقــى  تقديــم  إلــى  المتواصــل  الســعي  إطــار  وفــي 
يع التــي قامــت الجمعيــة  المســاهمين فقــد تــم االنتهــاء مــن بعــض المشــار
يع قيــد اإلنشــاء بمنطقــة مشــرف وضاحية  بالبــدء فــي تنفيذهــا ومتابعــة المشــار

مبــارك العبــد هللا .
ومــن خــال الكشــف علــى أعمــال اللجنــة الفنيــة للجمعيــة خــال العــام 
2022   يمكــن إلقــاء وتســليط الضــوء علــى جانــب مــن اإلنجــازات واألعمــال 

ــي:-  كالتال

انتهــت اجلمعيــة مــن إنجــاز مــروع صيانــة و ترميــم مبنــى جملــس إدارة مجعيــة مــرف واإلدارة التنفيذيــة، حيــث  يتكــون املبنــى مــن دور أريض و أول 
بمســاحة 1100 م 2  تقريبــا باإلضافــة إىل مواقــف ســيارات ، وســوف يتــم نقــل كافــة أقســام اإلدارة العامــة مــن املوقــع احلــايل إىل املبنــى اجلديــد ســعيًا  إىل تقديــم 

خدمــة أفضــل للمســامهن .
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أعمال تطوير ممشى الواحة

مــن خــال تعاظــم الــدور اإلجتامعــي والريــايض والرتفيهــي ملمشــى واحــة مــرف لــدى مســامهي مجعيــة مــرف التعاونيــة ، فقــد حرصــت اجلمعيــة عــى 
اســتمرار أعــامل الدعــم والتطويــر والتجديــد ملرافــق املمشــى ليســتمر باجلاهزيــة الازمــة لتقديــم خدماتــه ألهــايل منطقتــي مــرف وضاحيــة مبــارك العبــداهلل ، 

وجــاء مــن تلــك األعــامل اآليت :-

املظالت التراثية يف ممشى الواحة 

إقامة  مدرجات للمالعب املتنوعة 

تركيب شبكة ري اوتوماتيك 

خدمات الصيانة والدعم للمالعب
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محمية طبيعية للزراعات مبمشى الواحة

سيارة شحن كهربائية 

سارية العلم يف ممشى الواحة

تطوير وصيانة مناطق األلعاب و اللياقة البدنية
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أعمال التطوير والصيانة بالفروع

أعمال تطوير سوق 24 ساعة مشرف قطعة )2(

إنشاء منطقة العطور العربية بقسم التجميل 

والعطور

أعمال تطوير سوق ضاحية مبارك العبد اهلل

أعمال تطوير أفرع مخبر التنور
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األعياد الوطنية

املتابعة املستمرة مع الوزارات ذات الصلة مع اجلمعية .

اإلشراف على عقود الصيانة واخلدمات العامة .

أعمال صيانة املدارس

أعمال صيانة املساجد

اإلرشاف عــى تزيــن منطقــة مــرف وضاحيــة مبــارك العبــد اهلل خــال االحتفــاالت باألعيــاد الوطنيــة بالتعــاون مــع إحــدى الــركات الرائــدة يف أعــامل 
الزينــة.

حيــث جــرت أعــامل املتابعــة مــع وزارات الدولــة املختلفــة كــوزارة الكهربــاء واملــاء ووزارة املواصــات وغرهــا مــن الــوزارات األخــرى بشــان املعامــات اخلاصــة 
بمنشــآت ومرافــق اجلمعيــة .

ــة املختلفــة منهــا مــا يــي              ــة بشــأن أعــامل الصيان ــة بــاإلرشاف واملتابعــة املبــارشة عــى أعــامل الــركات املتعاقــدة مــع اجلمعي ــة الفني حيــث تقــوم اللجن
)) التكييــف املركــزي للجمعيــة ، مولــدات الكهربــاء وتشــلرات التكييــف واإلضــاءة ، األبــواب األوتوماتيكيــة، الثاجــات والــربادات ، مضخــات وبويلــرات  املــاء الســاخن 

، املصاعــد والســامل املتحركــة ، ماكينــات التصويــر ، معــدات احلريــق (( .
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 )) اخلدمات اللوجستية ملرافق اجلمعية ((

مشاريع  قيد التنفيذ

مشروع إنشاء فرع بقالة قطعة )4( مشرفمشروع املبنى اإلداري جلمعية مشرف

إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة الشهرية والسنوية لضامن سامة املنشآت واملحافظة عى األصول واستمرارية تشغيلها.	 
دراسة وإعداد املواصفات الفنية للمشاريع وتنفيذها وإجراء الصيانة الازمة للمباين .	 
اإلرشاف عى تنفيذ عقود الصيانة.	 
تنفيذ الصيانات الوقائية والدورية واإلصاحات الطارئة ) املدنية ، الكهربائية ، امليكانيكية( جلميع املباين واملنشآت للمحافظة عى البنية األساسية.	 
اختاذ الازم لتجنب أخطار احلرائق من خال صيانة الشبكات احلديثة ملكافحة وإمخاد احلرائق .	 
اإلرشاف واملتابعة واخلدمات الفنية ملرافق اجلمعية.	 
القيام بتجهيز مهرجانات وفعاليات اجلمعية .	 
أعامل أصباغ بمرافق اجلمعية .	 
الصيانة الدورية ملشارب املياه ملمشى مرف .	 
 الصيانة الدورية ألجهزة التربيد من ثاجات وتكييف للفروع اخلارجية .	 
 الصيانة الدورية لدورات املياه بمرافق اجلمعية  وإعادة تأهيلها .	 
 الصيانة الدورية للثاجات وأجهزة تربيد السوق املركزي . 	 
صيانة أجهزة البدالة والنظام الصويت .	 
 توزيع استاندات العزاء .	 
الصيانة الدورية ملصاعد السوق املركزي والفروع اخلارجية بالتعاون مع الركة املكلفة .	 
صيانة مستمرة ملساجد ومدارس منطقة مرف وضاحية مبارك العبد اهلل .	 
 صيانة ألعاب األطفال بجميع حدائق الفروع اخلارجية واملمشى.	 
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اللجنة اإلعالمية
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تعزيز الوعي  والتعريف بكافة 

اخلدمات
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تغطية إعالمية إيجابية وفعالة

اإلعالن عن عروض حصرية وتنمية إيرادات اجلمعية

املساحات اإلعالنية وتنمية إيرادات اجلمعية

الجانــب والــدور  اإلعامــي  لجمعيــة مشــرف التعاونيــة  يحــرص دائمــا على  
ــات  ــة الخدم ــف بكاف ي ــي  والتعر ــز الوع ي ــي  تعز ــة ف ــواد اإلعامي ــل الم ــاء أفض انتق
ــتخدام  ــاهم باس ــى المس ــول إل ــال الوص ــن خ ــة وم ــل الجمعي ــن قب ــة م المقدم
الوســائل اإلعاميــة الحديثــة والصفحــات المختلفــة  والتقليديــة علــى حــد ســواء 
مــن خــال التغطيــة اإلعاميــة اإليجابيــة والفعالــة لتعاونيــة مشــرف وأنشــطتها  

يــز مصداقيتهــا أمــام مســاهميها وعمائهــا . وتعز
ــن  ــة ع ــخة إلكتروني ــال نس ــي إيص ــى  ف ــي يتجل ــدور اإلعام ــة ال  وألن أهمي
ــعي  ــال س ــن خ ــددة، م ــاليب متع ــات وبأس ــف الفئ ــى مختل ــة  إل ــات الجمعي خدم
جمعيــة مشــرف التعاونيــة  ألن تظــل هــي األفضــل  والرائــدة فــي القطــاع التعاونــي 

يــز ودعــم وتطويــر  صفحــات الجمعية علــى وســائل التواصل  وذلــك مــن خال تعز
االجتماعــي بتنوعهــا باإلضافــة إلــى غيرهــا مــن الوســائل ، لضمــان ظهــور إعامــي 
ــة  ــام وتغطي ــائل اإلع ــى وس ــم عل ــح ودائ ــكل صحي ــاهمين و بش ــب للمس مناس
األخبــار واإلنجــازات بصــورة مناســبة، بمــا يعكــس الصــورة الحقيقيــة والســمعة 

اإليجابيــة مــن منطلــق الشــفافية  بمــا يعــزز مصداقيــة  الجمعيــة .
ــة  ي ــروض الحصر ــن الع ــد م ــذب العدي ــى ج ــت عل ــة حرص ــا أن الجمعي كم
ــا . ــركات وغيره ــن الش ــد م ــع العدي ــاون م ــة بالتع ــاهمي الجمعي ــة لمس المقدم
ــذا  ــي ه ــة ف ــه الجمعي ــا قدمت ــرز  م ــي أب ــا يل ــتعرض فيم ــرنا أن نس  وإذ يس

ــام 2022 :- ــال ع ــاق خ النط

قامــت اجلمعيــة باســتثامر املســاحات اإلعانيــة الداخليــة واخلارجيــة لإلعانــات التجاريــة املدفوعــة  ، حيــث قامــت بتعزيــز العديــد مــن املواقــع اإلعانيــة ) 
شاشــات إلكرتونيــة ، شاشــات ثابتــة ،،،،، ( .
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العروض احلصرية للمساهمني على وسائل التواصل االجتماعي 

نادي 16GYM  اشرتاك ملدة 3 شهور.	 
قاعة البليفارد )أعراس الرجال(.	 
فندق سيمفوين ستايل.	 
شاليهات النوخذه باخلران.	 
كلن لغسيل السيارات خصم 20 % .	 
جزارة فياند بوجري بخصم 10 % .	 
أكاديمية كويت سيتي الرياضية.	 
أكاديمية بناء الرياضية .	 
شاليهات خليفة.	 
حضانة كيدز فايل.	 
منتزه اخلران.	 
منتجع هيلتون املنقف.	 
محلة الفيلكاوي للحج والعمرة  بخصم 10 % .	 
صالون شارب ايدج للسيدات بنسبة خصم 20 % .	 
عرض مقدم من  SHREDZ KWT بخصم 30 % .	 
رشكة قلوس كلن  خصم 20 % عى خدمات غسيل السيارات.	 
عرض مقدم من CYRO  للرجال والنساء بنسبة خصم 30 % . 	 
مركز الكويت التعليمي دورات تقوية للمرحلتن املتوسطة والثانوية حتى املرحلة اجلامعية بنسبة خصم 20 % .	 
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تطوير البرامج اإلعالمية ألنشطة اجلمعية

 ) Social Media - متثيل اجلمعية لدى  وسائل التواصل االجتماعي )  السوشال ميديا

تــم تطويــر اجلانــب اإلعامــي للجمعيــة مــن خــال اســتخدام أحــدث الوســائل اإلعاميــة ، وقــد ســامهت تلــك الربامــج يف تطويــر اخلدمــات املقدمــة 
للمســامهن إضافــة إىل إحــداث طفــرة يف إيــرادات اجلمعيــة .

عملــت اللجنــة  جاهــدة عــى متثيــل اجلمعيــة لــدى  وســائل التواصــل االجتامعــي  )السوشــال ميديــا - Social Media (  بالتعــاون مــع الــركات 
املتخصصــة يف اجلانــب اإلعامــي وإدارة احلســابات .

قامــت اللجنــة بمتابعــة وإدارة الشاشــة اإلعانيــة بالتعــاون مــع إحــدى الــركات املتخصصــة يف تســويق وإدارة وتشــغيل الشاشــات اإلعانيــة،  ، حيــث تــم 
إضافــة شاشــتن إضافيتــن  ، حيــث ســامهت إيــرادات الشاشــات مــن اإلعانــات التجاريــة املدفوعــة يف دعــم وتنميــة إيــرادات اجلمعيــة  .

الشاشة اإلعالنية
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متابعة أعمال زينة العيد الوطني وعيد التحرير.متابعة أعمال الدعايا املرئية للجمعية 

متابعة مطبوعات ومنشورات مهرجانات اجلمعية 

وفروعها

متابعة أعمال التقرير املالي واإلداري 
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التقرير املالي
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تقرير مراقب احلسابات املستقل
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- البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2022 مع تقرير مراقب احلسابات

- امليزانية التقديرية للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2023

- التقرير املالي و اإلداري ملراقبي وزارة الشئون االجتماعية عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2022

احملتوى
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احملـتويـــات

تقرير مراقب احلسـابـات

املركز املالــي

بيان الدخـل

بيان التوزيعات املقترح لصايف الربح

بيان التغير املالى ألهم البنود بالبيانات املالية

بيان التدفقات النقدية للبيانات املالية

إيضاحات حول البيانات املالية

بيـــان

أ

ب

ج

د

هـ

15 : 6
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السادة اعضاء / جمعية مشرف التعاونية

تقرير مراقب احلسابات املستقل

الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة جلمعيــة مشــرف التعاونيــة - دولــة الكويــت ، واملكونــة مــن بيــان املركــز املالــي كمــــا فــــي 31 ديســمبر 2022 ، وبيــان الدخــل وبيــان 

التوزيعــات املقتــرح لصــايف الربــح وبيــان التغيــر املالــي ألهــم البنــود بالبيانــات املاليــة وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخصــًا للسياســات 

احملاســبية الهامــة واملعلومــات التوضيحيــة األخــرى .

برأينـــا ، إن البيانــات املاليــة تظهــر بعـــدالة مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة املركــز املالــي للجمعيــة كمــا يف 31 ديســمبر 2022 وأداءهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة  

للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة .

أساس الرأي

لقــد قمنــا بإجــراءات التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق . إن مســئولياتنا وفقــا لهــذه املعاييــر موضحــة الحقــًا يف تقريرنــا ضمــن فقــرة مســئولية املدقــق 

حــول تدقيــق البيانــات املاليــة . نحــن مســتقلني عــن اجلمعيــة وفقــًا للمتطلبــات األخالقيــة ذات العالقــة بأعمــال تدقيــق البيانــات املاليــة يف دولــة الكويــت ، 

باإلضافــة إللتزامنــا باملســئوليات األخالقيــة األخــرى وفقــًا لهــذه املتطلبــات . نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســًا لرأينــا.

مسئولية إدارة اجلمعية واألشخاص املكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية 

إن اإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعدالــة عــرض البيانــات املاليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد 

بيانــات ماليــة خاليــة مــن التحريفــات اجلوهريــة ، ســواًء كانــت بســبب االحتيــال أو اخلطــأ .

عنــد إعــداد البيانــات املاليــة ، فــإن اإلدارة مســئولة عــن تقييــم قــدرة اجلمعيــة علــى اإلســتمرارية واإلفصــاح ، عندمــا ينطبــق ذلــك ، عــن األمــور املتعلقــة مبفهــوم 

االســتمرارية وإســتخدام أســاس اإلســتمرارية يف احملاســبة ، مالــم توجــد نيــة لــدى االدارة بتصفيــة اجلمعيــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود بديــل واقعــي غيــر 

ذلــك .

إن األشخاص املكلفني باحلوكمة مسئولون على اإلشراف على إجراءات التقارير املالية .

مسئولية املدقق عن البيانات املالية

إن أهدافنــا هــي للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات املاليــة ككل خاليــة مــن التحريفــات اجلوهريــة ، ســواًء كانــت بســبب االحتيــال أو اخلطــأ ، 

وإلصــدار تقريــر مدقــق احلســابات الــذي يتضمــن رأينــا . يعتبــر التأكيــد املعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد ، ولكنــه ليــس ضمانــة بــأن التدقيــق الــذي مت القيــام 

بــه وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق يكتشــف دائمــًا التحريــف اجلوهــري عنــد وجــوده . ميكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن االحتيــال أو اخلطــأ ، وتعتبــر جوهريــة 

إذا كانــت بشــكل فــردي أو باملجمــوع ميكــن أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة املتخــذة مــن قبــل املســتخدمني إســتنادًا علــى هــذه البيانــات املاليــة .
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وتشــتمل إجــراءات التدقيــق احلصــول علــى األدلــة املؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة يف البيانــات املاليــة . يتــم اختيــار اإلجــراءات اســتنادًا إلــى تقديــر مدققــي 

احلســابات ، وتشــتمل علــى تقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات املاليــة ســواء كانــت ناجتــة عــن االحتيــال أو اخلطــأ . ولتقييــم تلــك املخاطــر، يأخــذ مدققــو 

احلســابات يف االعتبــار نظــام الرقابــة الداخلــي إلعــداد وعــرض البيانــات املاليــة بصــورة عادلــة بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق املالئمــة للظــروف وليــس لغــرض 

إبــداء الــرأي حــول فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي . ويتضمــن التدقيــق تقييــم مــدى مالئمــة السياســات احملاســبية املســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية 

املعــدة مــن قبــل اإلدارة ، وكذلــك تقييــم شــامل لعــرض البيانــات املاليــة  .

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

برأيــي أيضــًا أن اجلمعيــة حتتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات املاليــة والبيانــات الــواردة  يف تقريــر مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالبيانــات املاليــة 

متفقــة مــع مــا هــو وارد يف هــذه الدفاتــر ، وأننــي قــد حصلــت علــى كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي رأيتهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا إن البيانــات املاليــة 

للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2022 تتضمــن جميــع املعلومـــات التـــي يتطلبهــا القانــون  رقــم 24 لســنة 1979 واملعــدل بالقانــون رقــم 118 لســنة 2013 

وتعديالتــه يف شــأن اجلمعيــات التعاونيــة والقــرارات الوزاريــة املتعلقــة بهــا او النظــام االساســي للجمعيــة وأنــه قــد أجــري اجلــرد وفقــًا لألصــول املرعيــة .

وحســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2022 مخالفــات الحــكام القـــانون رقــم 24 لســنة 1979 واملعــدل 

بالقانــون رقــم 118 لســنة 2013 وتعديالتــه يف شــأن اجلمعيــات التعاونيــة والقــرارات الوزاريــة املتعلقــة بهــا او النظــام االساســي للجمعيــة علــى وجــه قــد يكــون لــه 

تأثيــر مــادي علــى نشــاط اجلمعيــة أو مركزهــا املالــي .

نايــر عـوض نظر

مراقب حسابات مرخص فئه أ - رقم 43

مـن نظر وشركـاه

عضو نكسيا الدولية
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املركز املالي كما يف 31 ديسمبر 2022

املوجودات
املوجودات املتداولة

نقد ونقد معادل
مـدينون وأرصدة مدينة أخرى

بضاعة آخر املدة
مجموع املوجودات املتداولة

انشاءات تحت التنفيذ
املوجودات الثابتة

مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني وأموال الجمعية
املطلوبات املتداولة

موردون
دائنون وأرصدة دائنة أخرى

مخصصات
مجموع املطلوبات املتداولة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

حقــوق املساهمني وأموال الجمعية
رأس املال

احتياطي إجباري
صايف ربح السنة - بيان )ب(

أمانات املساهمني 
مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني وأموال الجمعية

2021 / د.ك

22,152,412
1,357,450
2,392,671

25,902,533
206,548

4,164,115
30,273,196

10,962,502
2,116,769
1,306,769

14,386,040
749,408

347,045
7,917,058
6,415,807

457,838
15,137,748
30,273,196

2022 / د.ك

22,332,299
1,652,077
2,441,982

26,426,358
1,283,121
4,623,798

32,333,277

12,929,918
1,637,733
1,458,026

16,025,677
796,499

365,470
8,558,723
6,212,190

374,718
15,511,101
32,333,277

إيضاح

4
5
6

7
8

9
10

11

بيــان )أ(
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بيـان الدخـــل للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2022

االيرادات :
املبيعات

تكلفة البضاعة املباعة
مجمل ربح املبيعات

اإليرادات
مجمل الربح واإليرادات

املرصوفات واألعباء األخرى 
صايف ربح السنة 

محجوز مخصصات
صايف الربح القابل للتوزيع – بيان )أ( ، )ج( 

2021 / د.ك

60,112,243
)54,395,125(

5,717,118
7,988,453

13,705,571
6,469,764
7,235,807
)820,000(
6,415,807

2022 / د.ك

61,012,137
)55,474,880(

5,537,257
8,118,094

13,655,351
6,348,161
7,307,190

)1,095,000(
6,212,190

إيضاح

12

13

14

16

بيـان )ب(

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزء ال يتجزأ من البيانات املالية

بيان التوزيعات املقترح لصايف الربح

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2022

وفقا الحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديالته والقرارت الوزارية املتعلقة بذلك 

صايف الربح القابل للتوزيع 
يوزع كاآليت :

احتياطي قانوين بنسبة  10 %
مخصص املعونة االجتامعية بنسبة  15 %

اقامة مرشوعات وطنية بنسبة  5 %
فائــدة رأس املــال 2 % مــن رأس املــال مــع األخــذ يف االعتبــار تاريــخ 

انضــامم وانســحاب كل عضــو
مكافــأة اعضــاء مجلــس اإلدارة بنســبة  10 % مــن صــايف الربــح أو 

9,000 د.ك لــكل عضــو ايهــام أقــل
عائد مشرتيات األعضاء بنسبة  12 %

فائض التوزيع ويرحل ملخصص املرشوعات املستقبلية
اجامىل التوزيعات

2021 / د.ك

6,415,807

641,581
962,371
320,790

7,441

81,000
4,400,004

2,620
6,415,807

2022 / د.ك

6,212,190

621,219
931,828
310,609

7,105

54,000
4,284,578

2,851
6,212,190

بيـان )ج(
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بيان التغير املالى ألهم البنود بالبيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2022

البيـــان

نقد يف الصندوق وعهد نقدية  

نقد لدى البنوك وودائع بنكية

بضاعة آخر املدة

املوجودات الثابتة

موردين ودائنني

رأس املال

املبيعات

صايف املشرتيات

املرصوفات واإلعباء األخرى

مجمل ربح املبيعات

مجمل الربح واإليرادات

صايف ربح السنة

قيمة التغري د. ك

 )5,687(

185,574

49,311

459,683

1,966,026

18,425

899,894

1,123,265

)121,603(

)179,861(

)50,220(

71,383

نسبة التغري %

 % )11.1(

%  0.84

%  2.06

% 11.04

% 17.92

% 5.31

% 1.50

% 2.06

% )1.88(

% )3.15(

% )0.36(

% 0.99

2022 / د. ك

45,448

22,286,851

2,441,982

4,623,798

12,938,863

365,470

61,012,137

55,524,191

6,348,161

5,537,257

13,655,351

7,307,190

2021 / د. ك 

51,135

22,101,277

2,392,671

4,164,115

10,972,837

347,045

60,112,243

54,400,926

6,469,764

5,717,118

13,705,571

7,235,807

بيـان )د(
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
صايف ربح السنة

تسويات :
استهالك موجودات ثابتة

استهالك موجودات ثابتة محمل عىل مخصص مشاريع مستقبلية
استهالك موجودات ثابتة محمل عىل مخصص معونة اجتامعية

مكافأة نهاية الخدمة
)زيادة( يف مدينني وأرصدة مدينة أخرى

)زيادة( يف بضاعة آخر املدة
زيادة يف موردين

)نقص( زيادة يف دائنني وأرصدة دائنة أخرى
زيادة )نقص( يف مخصصات

)املسدد( من مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثامرية :
)زيادة( يف مشاريع تحت التنفيذ

املدفوع لرشاء موجودات ثابتة
صايف النقد )املستغل يف( األنشطة االستثامرية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :
)نقص( يف أمانات املساهمني

زيادة يف احتياطي إجباري
زيادة )نقص( يف رأس املال

توزيعات أرباح
صايف النقد )املستغل يف( األنشطة التمويلية

صايف الزيادة يف نـقـد ونقـد معادل
نـقـد ونقـد معادل يف بداية السنة

نـقـد ونقـد معادل يف نهاية السنة - بيان )أ(

2022 / د.ك

6,212,190

378,637
265,723

6,539
220,043

)294,627(
)49,311(

1,967,416
)479,036(

151,257
)172,952(
8,205,879

)1,076,573(
)1,110,582(
)2,187,155(

)83,120(
641,665
18,425

)6,415,807(
)5,838,837(

179,887
22,152,412
22,332,299

بيـان )ه(

2021 / د.ك

6,415,807

432,226
211,363
13,402

392,556
)180,229(

)5,801(
2,142,650

258,415
)626,013(
)382,647(
8,671,729

)30,701(
)1,603,398(
)1,634,099(

)102,672(
686,743
)32,058(

)6,071,197(
)5,519,184(

1,518,446
20,633,966
22,152,412

بيان التدفقات النقدية للبيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2022
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إيضاحات حول البيانات املالية كما يف 31 ديسمبر 2022

1 - تأسيس الجمعية وأغراضها

تأسســت جمعيــة مــرشف التعاونيــة - دولــة الكويــت وفقــا للقــرار الــوزارى رقــم 1 لســنة 1981 واملنشــور بالجريــدة الرســمية بعددهــا رقــم 1336 الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 

.1981

إن  األغــراض التــي تأسســت مــن أجلهــا الجمعيــة : القيــام بــرشاء لــوازم االعضــاء بالجملــة وبيعهــا لهــم بســعر الســوق املحــي نقــدا، القيــام باملرشوعــات والخدمــات التــي 

يحتــاج اليهــا االعضــاء لتحســني مســتوى معيشــتهم .

العنوان الربيدى للجمعية هو : ص.ب 77 مرشف - الرمز الربيدي 40151 الكويت .

متت املصادقة وإقرار البيانات املالية من قبل مجلس ادارة الجمعية يف اجتامعه رقــم 1 لسنــة 2023 املنعقـــد بتاريــخ 17 يناير 2023 .

2 - تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة

أ - املعايري والتفسريات الصادرة وجارية التأثري 

إن السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد البيانــات املاليــة مامثلــة لتلــك املطبقــة يف الســنة الســابقة باســتثناء التغــرات الناتجــــة عــــن تطبيــــق بعــــض املعايــر 

الجديــــدة واملعدلــة للمعــــاير الدولــــية للتقاريـــر املاليــــة كــام يف 1 ينايــر 2018 املتعلقــة بالرشكــة وبيانهــا كالتــايل :

- املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( – األدوات املالية

يحــل هــذا املعيــار ، الــذي يبــدأ رسيانــه اعتبــاراً مــن أو بعــد 1 ينايــر 2018 ، محــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )39( "األدوات املاليــة : التحقــق والقيــاس " . يوضــح املعيــار 

الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( كيفيــة تصنيــف وقيــاس األدوات املاليــة ، ويشــمل منــوذج الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة لغــرض إحتســاب إنخفــاض قيمــة املوجــودات 

املاليــة واملتطلبــات العامــة الجديــدة ملحاســبة التحــوط .

كام سوف تظل اإلرشادات حول تحقق أو عدم تحقق األدوات املالية من معيار املحاسبة الدويل رقم )39(  بدون تغير.

ــه املوجــودات  ــدار في ــذى ت ــذي يعكــس منــوذج األعــامل ال ــة وال ــاس املوجــودات املالي ــف وقي ــداً لتصني ــم )9( منهجــاً جدي ــة رق ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال يتضمــن املعي

وخصائــص تدفقاتهــا النقديــة ، يتضمــن املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليـــة رقــم )9( ثــالث فئــات لتصنيــف املوجــودات املاليــة : املقاســة بالتكلفــة املطفــأة ، والقيمــة العادلــة 

مــن خــالل بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر ، والقيمــة العادلــة من خــــالل الربــــح أو الخســـارة ، يستبـــعد هذا املعيـــار الفئــات الحالية ضمن معيـــار الـمحاسبـــة الدولـــي رقم 

)39(، وهــى املحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والقــروض واملدينــني واملتاحــة للبيــع .

ىف الســنة الحاليــة ، طبقــت الجمعيــة املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( األدوات املاليــة )املعــدل يف يوليــو 2014( والتعديــالت الالحقــة ذات الصلــة عــىل املعايــر 

الدوليــة للتقاريــر املاليــة األخــرى التــى يــري مفعولهــا عــىل الفــرتة الســنوية التــى تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2018 . اختــارت الرشكــة عــدم تعديــل أرقــام املقارنــة املتعلقــة 

بتصنيــف وقيــاس األدوات املاليــة كــام هــو مســموح بــه يف األحــكام االنتقاليــة للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( .

انخفاض قيمة املوجودات املالية

ــر املاليــة رقــم )9( تطبيــق منــوذج "الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة" بــدالً مــن منــوذج  ــار الــدويل للتقاري فيــام يتعلــق بانخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة ، يتطلــب املعي

"الخســائر االئتامنيــة املتكبــدة" وفقــاً ملعيــار املحاســبة الــدويل )39( ، يتطلــب منــوذج الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة مــن الرشكــة املحاســبة عــن الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة 

والتغــرات التــى طــرأ عليهــا يف تاريــخ كل تقريــر لتعكــس اثــر التغــرات يف املخاطــر االئتامنيــة منــذ االعــرتاف املبــديئ للموجــودات املاليــة ، وبعبــارة أخــرى ، مل يعــد مــن 

الــروري وقــوع حــدث ائتــامين قبــل االعــرتاف بالخســائر االئتامنيــة .

92



يتطلــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( عــىل وجــه الخصــوص مــن الرشكــة قيــاس مخصــص الخســارة لــأداة املاليــة مببلــغ يعــادل الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة 

خــالل عمــر األداة املاليــة ، اذا ارتفعــت مخاطــر االئتــامن عــىل تلــك االدوات املاليــة بشــكل جوهــري منــذ االعــرتاف املبــديئ أو اذا كانــت االداة املاليــة متثــل أصــول ماليــة 

 )ECL( مشــرتاة أو ناشــئة ذات جــدارة ائتامنيــة متدهــورة ، يتعــني عــىل الرشكــة قيــاس مخصــص الخســارة لتلــك االداة املاليــة مببلــغ يعــادل الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة

ملــدة 12 شــهرا ، يقــدم املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( ايضــا منهجــا مبســطا لقيــاس مخصــص الخســارة مببلــغ يعــادل الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة خــالل عمــر 

االداة املاليــة للذمــم املدينــة التجاريــة واالصــول الناتجــة عــن تعاقــدات الذمــم املدينــة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( – اإليرادات من العقود مع العمالء

يــري هــذا املعيــار عــىل الفــرتات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2018 ، ويحــدد إطــاراً وشــامالً لكيفيــة وتوقيــت اإلعــرتاف باإليــرادات ، ســوف يحــل هــذا املعيــار 

محــل املعايــر والتفســرات التاليــة عنــد تطبيقــه :

-  معيار املحاسبة الدويل )18( - اإليرادات.

-  معيار املحاسبة الدويل )11( ــ عقود اإلنشاء .

-   تفسر لجنة تفسرات التقارير املالية الدولية )13( - برامج والء العامل .

-   تفسر لجنة تفسرات التقارير املالية الدولية )15( - اتفاقيات بناء العقارات .

-   تفسر لجنة تفسرات التقارير املالية الدولية )18( - املوجودات املحولة من العمالء .

-   تفسر لجنة تفسرات املعاير )31( - إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معامالت مقايضة.

يــري هــذا املعيــار عــىل جميــع اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمـــالء اال إذا كانــــت العقــود فـــي نطـــاق املـــعاير األخــرى مثــل معيــار املحاســبة الــدويل )17(، كام 

توفــر متطلباتــه منوذجــأ لإلعــرتاف وقيــاس األربــــاح والخســائر الناتجــة مــن اســتبعاد بعــض املوجــودات املاليــة ، مبــا يف ذلــك املمتلــكات والعقــارات واملعدات  واملـــوجودات 

ــرادات  ــن اإلي ــد م ــدم التأك ــك ع ــرادات وكذل ــت اإلي ــدى توقي ــة ، وم ــة بطبيع ــاح املتعلق ــات اإلفص ــن متطلب ــاملة م ــة ش ــار مجموع ــيحدد املعي ــام س ــة  ك ــر امللموس غ

والتدفقــات النقديــة املتعلقــة بهــا مــع العمــالء .

تفسري لجنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )22( – معامالت العمالت األجنبية والدفعة املقدمة

ــديئ  ــرتاف املب ــد اإلع ــتخدامه عن ــرصف إلس ــعر ال ــد س ــد تحدي ــه عن ــح أن ــر 2018 ، وتوض ــد 1 يناي ــدأ يف أو بع ــى تب ــنوية الت ــرتات الس ــىل الف ــرات ع ــذه التفس ــري ه ت

للموجــودات ، املصاريــف أو اإليــرادات )أو جــزء منهــا( املتعلقــة عنــد الغــاء اإلعــرتاف باملوجــودات غــر النقديــة أو املطلوبــات غــر النقديــة املتعلقــة بالدفعــة املقدمــة ، 

إن تاريــخ املعاملــة هــو التاريــخ الــذى تعــرتف فيــه املنشــأة مبدئيــاً باملوجــودات غــر النقديــة أو املطلوبــات غــر النقديــة الناتجــة مــن الدفعــة املقدمــة . إذا كان هنــاك 

دفعــات أو تحصيــالت مقدمــا متعــددة ، فأنــه يجــب عــىل املنشــأة تحديــد تاريــخ املعامــالت لــكل دفعــة أو تحصيــل دفعــة مقدمــة.

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدوىل رقم )28( استثامر يف رشكات زميلة ورشكات املحاصة

توضح التعديالت ما يي : 

-  يجــوز للمنشــأة التــي هــي منظمــة ملشــاركات رأس املــال، أو أي منشــأة أخــرى مؤهلــة، أن تقــوم عنــد اإلعــرتاف املبــديئ لــكل اســتثامر وذلــك لقيــاس اســتثامراتها يف 

الــرشكات الزميلــة ورشكات املحاصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر. 

- إذا كان للمنشــأة والتــي ليســت بذاتهــا منشــأة اســتثامرية حصــة يف رشكــة زميلــة أو رشكــة محاصــة والتــي هــي منشــأة اســتثامرية، يجــوز للمنشــأة عنــد تطبيــق طريقــة 

حقــوق امللكيــة ،أن تختــار اإلحتفــاظ بقيــاس القيمــة العادلــة املطبــق مــن قبــل الرشكــة الزميلــة اإلســتثامرية أو رشكــة املحاصــة إىل حصــة الرشكــة الزميلــة أو حصــة رشكــة
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املحاصــة يف الــرشكات التابعــة ، يتــم إجــراء هــذا اإلختيــار بشــكل منفصــل لــكل رشكــة زميلــة اســتثامرية أو رشكــة محاصــة ، وذلــك يف وقــت الحــق مــن تاريــخ )1( اإلعــرتاف 

املبــديئ بالرشكــة الزميلــة أو رشكــة املحاصــة )2( تصبــح الرشكــة الزميلــة أو رشكــة املحاصــة منشــأة اســتثامرية، )3( تصبــح الرشكــة الزميلــة أو رشكــة املحاصــة أوال رشكــة أم.

مل يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثر مادي عىل البيانات املالية.

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدوىل رقم )40( – تحويل العقار اإلستثامري

تــري التعديــالت عــىل الفــرتات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2018 وتوضــح متــى يجــب عــىل املنشــأة تحويــل العقــار، مبــا يف ذلــك عقــارات قيــد اإلنشــاء أو 

التطويــر إيل أو مــن العقــار اإلســتثامري تبــني التعديــالت أن حــدوث تغيــر يف االســتخدام عندمــا يقابــل أو يتوقــف عــن مقابلــة تعريــف العقــار االســتثامري مــع وجــود أدلــة 

عــىل تغيــر االســتخدام. مجــرد تغيــر يف نيــة االدارة يف اســتخدام العقــار ال تقــدم دليــل عــىل تغيــر يف االســتخدام .

تنطبــق بعــض التعديــالت والتفســرات االخــرى للمــرة االوىل يف 2018 ولكــن ليــس لهــا أثــر عــىل البيانــات املاليــة  للرشكــة. مل تقــم الرشكــة بالتطبيــق املبكــر ألي معايــر أو 

تفســرات أو تعديــالت كانــت قــد صــدرت ولكــن مل يبــدأ رسيانهــا بعــد .

مل يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثر مادي عىل البيانات املالية.

 ب - املعاير والتفسرات الصادرة وغر جارية التأثر

إن املعاير الجديدة واملعدلة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معاير املحاسبة الدولية، ومل يتم تطبيقها بعد من قبل الرشكة  :

-  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )16( - التأجري

يــري هــذا املعيــار عــىل الفــرتات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1 ينايــر 2019، وســوف يحــل محــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17( - التأجــر. إن املعيــار الجديــد 

ال يغــر بشــكل جوهــري املحاســبة للتأجــر للمؤجريــن ويتطلــب هــذا املعيــار مــن املســتاجرين إثبــات معظــم االيجــارات يف بيــان املركــز املــايل بطريقــة مشــابهة لإليجــار 

التمويــي الــوارد يف املعيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17(  مــع اســتثناءات محــدودة عــىل املوجــودات ذات القيمــة املنخفضــة واإليجــارات قصــرة املــدى.

كــام يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، ســيعرتف املســتأجر بالتــزام بســداد دفعــات االيجــار وإعرتافــه باملوجــودات والتــي متثــل الحــق يف اســتخدام االصــل نفســه خــالل فــرتة 

االيجــار ، يســمح بالتطبيــق املبكــر رشيطــة تطبيــق معيــار االيــرادات الجديــد )املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )15(  يف نفــس التاريــخ. يجــب عــىل املســتأجر تطبيــق 

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )16( باســتخدام إمــا طريقــة األثــر الرجعــي أو طريقــة األثــر الرجعــي املعــدل. فيــام عــدا ذلــك فــإن املحاســبة عــن التأجــر وفقــأ 

للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ) 16( مل تتغــر يف معظمهــا عــن معيــار املحاســبة الــدويل )17( .

تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( : مزايا الدفع مقدما مع التعويض السلبي

وفقــاً للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة )9 ( ، ميكــن قيــاس أداة الديــن بالتكلفــة املطفــأة او القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ، رشيطــة ان تكــون التدفقــات 

النقديــة التعاقديــة فقــط مدفوعــة للمبلــغ األصــي والفائــدة عــىل املســتحق مــن املبلــغ األصــي القائــم )معايــر ســداد املبالــغ االصليــة وفوائدهــا ( واالحتفــاظ بــاألداة ضمــن 

منــوذج االعــامل املناســب لغــرض التصنيف.

توضــح التعديــالت عــىل املعيــار  الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( ان األصــل املــايل يجتــاز اختبــار معايــر ســداد املبالــغ االصليــة وفوائدهــا بغــض النظــر عــن أي حــدث او 

ظــرف يــؤدي اىل االنهــاء املبكــر للعقــد  يجــب تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي وتــري اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2019 مــع الســامح بالتطبيــق املبكــر .

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل )28( : االستثامرات طويلة االجل يف الرشكات الزميلة ورشكات املحاصة )املرشوعات املشرتكة(

توضــح التعديــالت ان املنشــأة تطبــق املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( عــىل االســتثامرات طويلــة االجــل يف الرشكــة الزميلــة او رشكات املحاصــة التــي ال تنطبــق عليهــا 

طريقــة حقــوق امللكيــة، ولكــن التــي يف جوهرهــا تشــكل جــزء من صايف االســتثامر فـــي الشـــركة الزمـــيلة او رشكة املحاصـــة )اســتثامرات طويلــة االجل ( .

 ويعتــرب هــذا التصنيــف مناســباً ألنــه يعنــي ضمنــا ان منــوذج الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة يف املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ) 9( ينطبــق عــىل تلــك االســتثامرات 

طويلــة االجــل
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ــة املحاصــة ، او  ــة او رشك ــة الزميل ــار أي خســائر للرشك ــة يف االعتب ــم )9( ال تأخــذ الرشك ــة رق ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال ــق املعي ــد تطبي ــه عن ــالت ان كــام أوضحــت التعدي

خســائر انخفــاض يف القيمــة عــىل صــايف االســتثامر واملحققــة كتســويات لصــايف االســتثامر يف الرشكــة الزميلــة او رشكــة املحاصــة  نتيجــة تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل 28 

: االســتثامرات يف الرشكــة الزميلــة ورشكات املحاصــة.

يجــب تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي وتــري اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2019 مــع الســامح بالتطبيــق املبكــر. وحيــث أن الرشكــة ال متلــك اســتثامرات طويلــة االجــل يف الــرشكات 

الزميلــة ورشكات املحاصــة ، فــان هــذه التعديــالت لــن يكــون لهــا اثــر عــىل البيانــات املاليــة .

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )3( – دمج االعامل

توضــح التعديــالت أن أي منشــاة عنــد اكتســاب الســيطرة عــىل عمليــات مشــرتكة، فإنهــا تطبــق متطلبــات دمــج االعــامل عــىل مراحــل منهــا قيــاس االســتثامرات اململوكــة 

مــن قبــل يف موجــودات ومطلوبــات العـــمليات املشــرتكة بالقيـــمة العادلــة ، وللقيــام بذلــك يقــوم املشــرتي بقيــاس حصــص ملكيتــه اململوكــة ســابقاً يف العمليــات املشــرتكة .

تطبــق املنشــأة تلــك التعديــالت عــىل معامــالت دمــج االعــامل التــي يكــون تاريــخ الحيــازة لهــا يف أو بعــد الفــرتة املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف او بعــد 1 ينايــر 2019 مــع 

الســامح بالتطبيــق املبكــر وحيــث أن الرشكــة ليــس لديهــا عمليــات مشــرتكة ، فــإن هــذه التعديــالت لــن يكــون لهــا اثــر عــىل البيانــات املاليــة .

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( – الرتتيبات املشرتكة

إن أي طــرف يشــارك يف عمليــة مشــرتكة ولكنــه ال ميلــك ســيطرة مشــرتكة ، قــد يحصــل عــىل ســيطرة مشــرتكة للعمليــات املشــرتكة والتــي تشــكل نشــاط العمليــات املشــرتكة 

فيهــا أعــامل ضمــن تعريــف املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )3( وتوضــح التعديــالت عــدم قيــاس الحصــص اململوكــة ســابقاً يف العمليــات املشــرتكة.

تطبــق الرشكــة تلــك التعديــالت عــىل املعامــالت التــي تحصــل فيهــا عــىل ســيطرة مشــرتكة يف أو بعــد الفــرتة املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2019 مــع الســامح 

ــق املبكر. بالتطبي

)مل يكن لتطبيق تلك التحسينات تأثر مادي عىل البيانات املالية (.

معيار املحاسبة الدويل )23( – تكاليف االقرتاض

توضــح التعديــالت ان الرشكــة تعامــل أي قــروض متــت يف األســاس لتطويــر اصــل مؤهــل كجــزء مــن القــروض العامــة عندمــا تكــون كل األنشــطة الروريــة لتجهيــز األصــل 

لالســتخدام أو البيــع املزمــع لــه كاملــة.

تطبــق الرشكــة تلــك التعديــالت عــىل تكاليــف االقــرتاض املتكبــدة يف أو بعــد الفــرتة املاليــة الســنوية التــي تطبــق فيــه الرشكــة تلــك التعديــالت للمــرة االوىل. تطبــق الرشكــة 

تلــك التعديــالت عــىل املعامــالت التــي تحصــل فيهــا عــىل ســيطرة مشــرتكة يف أو بعــد أو الفــرتة املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2019 مــع الســامح بالتطبيــق 

املبكــر. وحيــث ان سياســة الرشكــة الحاليــة تتــامىش مــع هــذه التعديــالت ، فــإن الرشكــة ال تتوقــع ان يكــون لتلــك التعديــالت تأثــر عــىل البيانــات املاليــة.

3 - السياسات املحاسبية الهامة

أ - إعداد البيانات املالية :

تم إعداد البيانات املالية عىل أساس مبدأ التكلفة التاريخية وفقاً للمعاير الدولية للتقارير املالية كام هي مطبقة بدولة الكويت.

ب - نقد ونقد معادل :

يتمثل النقد املعادل يف عهد نقدية وودائع بنكية .
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ج - املدينـون :

تقــوم الرشكــة بقيــاس انخفــاض القيمــة االئتامنيــة املتوقعــة خــالل عمــر األداة االئتـــامنية طبقــاً للمـــعيار املـــحاسبي الــدويل رقــم )9( باســتخدام النهــج املبســط اســتناداً اىل 

النســبة املئويــة ملعــدل الســداد املطبقــة عــىل مجمـــوعة املوجـــودات املالية.

د - البضاعـة :

يتم تقييم بضاعة آخر املدة عىل أساس سعر التكلفة  أو سعر السـوق أيهام أقل بعد أخذ مخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .

ه  - املوجودات الثابتة :

تستهلك تكلفة املوجودات الثابتة بـطريقة القسط الثابت خـالل أعامرها اإلنتاجيـة  املقـدرة حســب املعـدالت السـنـوية التاليــة :-

معدل االستهالك السنوي %    

20 أثاث وديكور   

25 أجهزة ومعدات    

25 آالت طابعة والحاسبة   

20 أجهزة كمبيوتر    

20 التربيد والتكييف   

20 برامج وشهادات   

20 تركيبات    

25 سيارات    

5 مباين    

و - مكافأة نهاية الخدمة :

يتــم احتســاب مخصــص ملكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفــني عــن مــدة الخدمــة املرتاكمــة لــكل موظــف فـــي تاريــخ املركــز املــايل طبقــا لقانــون العمــل الكويتــي يف القطــاع 

األهــي وعقـــود املوظفني .

ز - تحـقق الدخـــل :

ــرادات واملرصوفــات األخــرى عــىل أســاس  ــد اإلي ــد اســتالم البضاعــة املشــرتاة ، بينــام يتــم قي ــد املشــرتيات عن ــد املبيعــات بتاريــخ تســليم البضاعــة املباعــة ، يتــم قي تقي

. مبدأاالستحـقاق 

ح  - العمالت األجنبية :

تقيــد املعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بالدينــار الكويتــي حســب أســعار الــرصف الســائدة بتاريــخ حدوثهــا ، كــام يتــم تحويــل املوجــودات واملطلوبــات املســجلة 

بالعمــالت األجنبيــة يف تاريــخ املركــز املــايل إىل الدينــار الكويتــي حســب أســعار الــرصف الســائدة بذلــك التاريــخ ، وتــدرج جميــع الفروقـــات الناتجــة عن عمليـــات التحويـــل 

يف بيــان الدخــل ضمــن نتائــج الســنة .
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5 - مدينون وأرصدة مدينة أخرى4 - نقد ونقد معادل

* نقد لدي البنوك- جاري

** نقد لدي البنوك- توفري

*** الودائع الثابتة 

نقد يف الصندوق 

عهد نقدية

نقد لدى البنوك - جاري *

نقد لدى البنوك - توفر **

ودائع ثابتة ***

مدينون متنوعون

مدينون موظفون

إيرادات مستحقة

تأمينات مسرتدة

مرصوفات مدفوعة مقدماً

بنك الكويت الوطني

بنك الكويت الدويل

بنك الخليج

بنك برقان - السوق املركزي

بيت التمويل الكويتي

بنك وربة

البنك األهي املتحد

بيت التمويل الكويتي

بنك بوبيان

البنك األهي املتحد

بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الدويل

البنك األهي املتحد

2021 / د.ك

32,260

18,875

1,340,623

10,760,654

10,000,000

22,152,412

2021 / د.ك

482,680

11,779

429,810

226,541

206,640

1,357,450

2021 / د.ك

206,545

7

713,038

311,872

8,467

61,987

38,707

1,340,623

2021 / د.ك

7,720,293

1,535,851

1,504,510

10,760,654

2021 / د.ك

3,500,000

3,000,000

3,500,000

10,000,000

2022 / د.ك

26,573

18,875

2,046,011

10,240,840

10,000,000

22,332,299

2022 / د.ك

441,062

12,171

638,530

234,638

325,676

1,652,077

2022 / د.ك

487,764

3,869

1,324,886

124,463

60,450

1,983

42,596

2,046,011

2022 / د.ك

7,106,648

34,084

3,100,108

10,240,840

2022 / د.ك

3,500,000

5,000,000

1,500,000

10,000,000

6 - بضاعـة آخر املدة

7 - انشاءات تحت التنفيذ

األسواق املركزية

الفروع

بضاعة باملخازن

2021 / د.ك

645,389

1,526,359

220,923

2,392,671

2022 / د.ك

720,868

1,491,413

229,701

2,441,982

يتمثــل هــذا البنــد يف التكاليــف املتكبــدة يف املرشوعــات التــى مل يتــم االنتهــاء 

مــن تنفيذهــا حتــى تاريــخ اعــداد املركــز املــايل وهــي كالتــايل :

مبنى اإلدارة العامة الجديد

تقويــم التيــار الكهربــايئ مــول ضاحية 

مبــارك ق 6

حضانة جمعية مرشف التعاونية

تأهيل املبني اإلداري الجديد

هدم وإعادة انشاء بقالة قطعة 4

2021 / د.ك

40,111

36,643

61,871

66,372

1,551

206,548

2022 / د.ك

412,450

36,643

66,871

713,238

53,919

1,283,121
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8 - املوجودات الثـابتــة

10 - مخصصات* تم تحميل استهالك املوجودات الثابتة السنوى كالتاىل :

البيـان

أثاث وديكور

أجهزة ومعدات

آالت طابعة والحاسبة

أجهزة كمبيوتر

التربيد والتكييف

برامج وشهادات

تركيبات

سيارات

مباين

نسبة 

االهالك

%

% 20

% 25

% 25

% 20

% 20

% 20

% 20

% 25

% 5

التكلفة يف

1 يناير 2022

دينار كويتي

2,011,911

1,342,340

50,318

1,089,839

2,455,527

118,529

3,503,043

403,508

4,390,378

15,365,393

االضافات خالل 

السنة

دينار ك يتي

108,247

35,884

---

24,277

150,898

4,969

724,582

61,725

---

1,110,582

االستبعادات 

خالل السنة

دينار كويتي

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

االستبعادات 

خالل السنة

دينار كويتي

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

مجمع االستهالك 

يف 31 ديسمرب 

2022

دينار كويتي

1,767,389

1,262,205

50,094

952,582

2,130,470

106,445

2,520,581

342,387

2,720,024

11,852,177

صايف القيمة 

الدفرتية يف 31 

ديسمرب 2022

دينار كويتي

352,769

116,019

224

161,534

475,955

17,053

1,707,044

122,846

1,670,354

4,623,798

التكلفة ىف 31 

ديسمرب 2022

دينار كويتي

2,120,158

1,378,224

50,318

1,114,116

2,606,425

123,498

4,227,625

465,233

4,390,378

16,475,975

االستهالك 

املرتاكم يف 1 

يناير 2022

دينار كويتي

1,685,984

1,219,553

50,094

906,575

2,031,002

99,624

2,309,432

315,974

2,583,040

11,201,278

استهالك السنة

دينار كويتي

81,405

42,652

---

46,007

99,468

6,821

211,149

26,413

136,984

650,899

9 - دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

11 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

مخصص مشاريع مستقبلية

مخصص معونة اجتامعية

املرصوفات واالعباء األخرى - بيان الدخل

مخصص تخفيض أسعار

مخصص مرشوعات مستقبلية

مخصص مطالبات - عام

مخصص مطالبات - أمالك الدولة 

مخصص إجازات العاملني

مخصص معونة اجتامعية

دائنون

تأمينات للغر

أمانات للغر

ايرادات مقبوضة مقدماً

مرصوفات مستحقة

صندوق الجزاءات

رصيد املخصص أول السنة

املضاف إىل املخصص خالل السنة *

)املسدد( من املخصص خالل السنة

رصيد املخصص نهاية السنة

ــات  ــن املرصوف ــام 2021( ضم ــغ 4,156 د.ك )4,544 د.ك لع ــل مبل ــم تحمي * ت

العموميــة - ايضــاح )15( متثــل قيمــة املــرصوف الــذى تــم ســداده مبــارشة خــالل 

الســنة.

2021 د.ك

211,363

13,402

432,226

656,991

2021 د.ك

503,767

401,675

160,473

---

229,721

11,133

1,306,769

2021 د.ك

10,335

506,172

657,362

553,128

384,159

5,613

2,116,769

2021 د.ك

739,499

392,556

)382,647(

749,408

2022 د.ك

265,723

6,539

378,637

650,899

2022 د.ك

500,121

438,571

199,021

100,000

211,219

9,094

1,458,026

2022 د.ك

8,945

579,031

471,658

245,832

329,101

3,166

1,637,733

2022 د.ك

749,408

220,043

)172,952(

796,499
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15 - املرصوفات العمومية واإلدارية 12 - تكلفة البضاعة املباعة

13 - اإليرادات

14 - املرصوفات واإلعباء األخرى

بضاعة اول املدة

املشرتيات

تكلفة البضاعة املتاحة للبيع

بضاعة آخر املدة

رواتب وأجور
تأمينات عاملني وممتلكات

مالبس عاملني
التأمينات االجتامعية

مرصوفات بيعية
مكافآت 

اجازات العاملني 
مكافأة نهاية الخدمة

تأمــني صحــي وتأمينــات غــر مســرتدة 
واقامات

نقل وانتقال وتحميل
مياه وكهرباء

إيجار امالك الدولة
صيانة واصالح

نظافة
اتعاب تدقيق

األمن والحراسة
استشارات كمبيوتر وبرمجة

ضيافة
مرصوفات سيارات

مرصوفات نرثية
قرطاسية

مطبوعات
لف وحزم

اعالنات ومهرجانات
بريد وبرق وهاتف

مرصوفات ماكينات نقد
رسوم ورخص

مرصوفات قضائية
بضاعة تالفة

مرصوفات وعموالت بنكية
مرصوفات كمبيوتر

اشرتاكات
مرصوفات مكافحة فروس كورونا

مرصوفات سنوات سابقة

إيرادات إيجار فروع استثامر

إيرادات إعالنات وعرض

بضاعة مجانية

أرباح ودائع وتوفر

إيرادات أخرى متنوعة

إيرادات فروع

املرصوفات العمومية واإلدارية

استهـالك املوجودات الثابتة

مكافأة نهاية الخدمة

اجازات العاملني

الزكاة

2021 / د.ك

2,386,870

54,400,926

56,787,796

)2,392,671  (

54,395,125

2021 / د.ك
2,701,318

20,634
11,248
39,975

176,319
16,126
73,163
4,544

47,618

11,567
47,226

617,502
128,347
159,701
11,000
94,535
15,000
10,977
14,451
10,796
11,244
6,334

193,249
526,985

7,854
5,196
8,650
6,690
5,802

161,943
31,081

660
34,951
37,042

5,249,728

2021 / د.ك

2,101,122

2,016,344

2,284,985

316,136

1,166,462

103,404

7,988,453

2021 / د.ك

5,249,728

432,226

381,557

225,850

180,403

6,469,764

2022 / د.ك

2,392,671

55,524,191

57,916,862

)2,441,982 (

55,474,880

2022 / د.ك
2,887,865

22,022
1,598

50,990
147,520
16,725
85,661
4,156

41,192

12,356
49,407

629,305
114,355
156,821
11,000
79,161
15,000
17,611
21,085
10,374
12,329
6,983

191,350
539,531

8,218
5,852

13,206
7,308
5,387

165,268
28,845

660
18,128

---
5,377,269

2022 / د.ك

2,187,922

2,108,617

2,018,844

413,732

1,285,195

103,784

8,118,094

2022 / د.ك

5,377,269

378,637

215,887

232,212

144,156

6,348,161
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16 - محجوز مخصصات 

17 - نتائج عهد السوق املركزي والفروع 

19 - إحتياطي إجباري 

18 - التزامات طارئة 

مخصص تخفيض اسعار

مخصص مرشوعات مستقبلية

مخصص مطالبات- عام

ــة  ــالك الدول ــات - أم مخصــص مطالب

ــبة 30% نس

املخازن

االسواق املركزية

االقسام املتخصصة

اسواق مركزية مصغرة

الرصيد يف بداية السنة

املحول اىل اإلحتياطي خالل السنة

الرصيد يف نهاية السنة

خطابات ضامن

2021 د.ك

500,000

200,000

120,000

---

820,000

2021 د.ك

9,622

118,437

92,592

29,963

250,614

2021 د.ك

7,230,315

686,743

7,917,058

2021 د.ك

135,900

2022 د.ك

500,000

300,000

195,000

100,000

1,095,000

2022 د.ك

3,047

100,859

71,089

10,192

185,187

2022 د.ك

7,917,058

641,665

8,558,723

2022 د.ك

135,900

20 - األدوات املالية

مخاطر االئتامن :

ــامن  ــر االئت ــىل مخاط ــة ع ــز الجمعي ــي ترك ــة الت ــودات املالي ــون املوج تتك

ــه واســتثامرات  ــوك ، ذمــم مدين ــدى البن بشــأنها بشــكل رئيــي مــن النقــد ل

ــة  ــاءة عالي ــة ذات كف ــات مالي ــدى مؤسس ــودع ل ــوك ي ــدى البن ــد ل ، إن النق

، تظهــر االســتثامرات بقيمتهــا العادلـــة وتظهــر الذمــم املدينــة بالصــايف بعــد 

ــا .  ــكوك يف تحصيله ــون املش ــص الدي ــم مخص خص

مخاطر السيولة :

تعمــل إدارة الجمعيــة عــىل الحــد مــن هــذه املخاطــر عــن طريــق تقييــم 

املقــدرة املاليــة لعمالئهــا بشــكل دوري واالســتثامر يف اســتثامرات عاليــة 

ــيولة . الس

مخاطر العملة األجنبية :

تحــرص الجمعيــة عــىل إبقــاء صــايف التعــرض ملخاطــر العملــة األجنبيــة يف 

مســتوى معقــول وذلــك مــن خــالل التعامــل بعمــالت ال تتغــر بشــكل جوهري 

مقابــل الدينــار الكويتــي .

مخاطر سعر الفائدة :

ــعار  ــي بأس ــددة وه ــدد مح ــداد يف م ــتحق الس ــة تس ــروض البنكي إن الق

ــة. ــدة تجاري فائ

األدوات املالية املشتقة :

ــة  ــاألدوات املالي ــرة ب ــة أو املتاج ــطة املضارب ــة يف األنش ــل الجمعي ال تدخ

ــتقة . املش

القيمة العادلـة :

ــودات  ــتمثلة يف املوجـ ــة واملـ ــة للجمعي ــأدوات املالي ــة ل ــة العادل إن القيم

واملطـــلوبات الـــاملية يف 31 ديســمرب2022 تعــادل قيمتهــا الدفرتيــة نظراً لقرص 

مــدة اســتحقاقها .
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البيـــــــــــــان

األصول

األصول املتداولة

الصندوق العام

البنوك

جاري البنوك

حسابات توفر

حساب ودائع ثابتة 

اجاميل البنــوك 

بضـاعة

بضاعة آخر املدة

مـدينون

ذمم موظفني

ذمم مدينة مختلفة

اجاميل املدينــون

أرصـدة مدينة أخرى

ً مرصوفات مدفوعة مقدما

تأمينات لدى الغر

إيرادات مستحقة

اجاميل ارصدة مدينة اخري

اجاميل األصول املتداولة

أعمــال تحت التنفيذ

مرشوعات تحت التنفيذ

األصـول الثـابتة

مجموع األصول

امليزانية العمومية كما يف 2023/12/31

2019 / د.ك 

 34,228

 3,942,025

 9,610,225

 5,000,000

 18,552,250

 2,368,483

 6,321

 379,127

 385,448

 267,649

 189,826

 300,704

 758,180

 22,098,589

 162,828

 3,676,154

 25,937,571

2020 / د.ك

 34,052

 1,869,711

 10,730,202

 8,000,000

 20,599,913

 2,386,870

 10,817

 343,466

 354,284

 121,304

 211,151

 490,483

 822,938

 24,198,057

 175,847

 3,217,708

 27,591,612

2021 / د.ك

 51,135

 1,340,623

 10,760,653

 10,000,000

 22,101,276

 2,392,671

 11,779

 482,480

 494,259

 206,640

 226,541

 430,010

 863,191

 25,902,533

 206,548

 4,164,115

 30,273,196

2022 / د.ك

 45,448

 2,046,011

 10,240,839

 10,000,000

 22,286,850

 2,441,982

 12,171

 441,062

 453,233

 325,676

 234,638

 638,530

 1,198,844

 26,426,357

 1,283,121

 4,623,797

 32,333,276

2023 / د.ك

 56,200

0

 12,545,000

 10,000,000

 22,545,000

 2,450,000

 11,300

 48,860

 60,160

 340,200

 236,400

 645,000

 1,221,600

 26,332,960

 1,533,500

 5,227,156

 33,093,616
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البيـــــــــــــان

الخصوم

الخصوم املتداولة

موردون

ذمم دائنة

دائنون

أمانات للغر

أرصدة دائنة أخرى

مرصوفات مستحقة

تأمينات للغر

صندوق الجزاءات

إيرادات مقبوضة مقدماً

اجاميل ارصدة دائنة اخرى

مخصصات وإحتياطيات ومجمعات إهالك

مخصصات

مخصص أجازات العاملني

مخصص مطالبات متوقعه

إحتياطي معونة إجتامعية

مخصص مرشوعات مستقبليه جديدة 

مخصص تخفيض اسعار

مخصص مكافأة ترك الخدمة

اجاميل املخصصـات

راس املال وحقوق املسـاهمني

رأس املال

االحتياطي القانوين

فائدة أسهم وعائد مشرتيات

صايف أرباح العام القابلة للتوزيع

اجاميل رأس املال وحقوق املساهمني

مجموع الخصوم و حقوق املساهمني

امليزانية العمومية كما يف 2023/12/31

2019 د.ك 

 8,022,824

 75,800

 14,014

 411,982

 484,275

 3,493

 559,016

 1,458,766

 148,680

 31,058

 6,109

 419,500

 3,499

 727,815

 1,336,662

 377,111

 7,209,235

 410,303

 7,032,856

 15,029,505

 25,937,571

2020 د.ك 

 8,819,852

 16,260

 288,214

 298,766

 500,638

 4,777

 749,700

 1,553,881

 220,930

 149,084

 27,200

 309,587

 260,981

 739,499

 1,707,281

 379,103

 7,230,315

 560,510

 7,036,197

 15,206,125

 27,591,612

2021 د.ك 

 10,962,501

 10,335

 657,362

 384,159

 506,172

 5,613

 553,128

 1,449,072

 229,721

 40,473

 11,133

 201,674

 3,767

 749,408

 1,236,177

 347,045

 7,917,058

 457,838

 7,235,807

 15,957,748

 30,273,196

2022 د.ك 

 12,929,918

 8,945

 471,657

 329,100

 579,031

 3,166

 245,832

 1,157,130

 211,219

 299,020

 9,094

 438,571

 500,121

 796,499

 2,254,526

 365,470

 8,558,723

 374,718

 6,212,190

 15,511,101

 32,333,276

2023 د.ك 

 12,850,000

 17,500

 525,188

 342,500

 583,000

 4,500

 375,600

 1,305,600

 230,000

 54,000

 35,000

 438,333

 5,000

 748,000

 1,510,333

 370,000

 8,848,836

 325,000

 7,341,159

 16,884,995

 33,093,616
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البيـــــــــــــان

املبيعات

يطرح : تكلفة البضاعة املباعة

بضاعة أول املدة

صايف املشرتيات

بضاعة آخر املدة

تكلفة البضاعة املباعة

مجمل ربح املتاجرة

يضاف االيرادات

البضاعة املجانية

إيرادات االيجارات الفروع املستثمرة

ايرادات الجندوالت واالستاندات

خصم مكتسب

ارباح ودائع التوفر حتى 12/31

 إيرادات الفروع

إيرادات أخرى متنوعة

مجموع االيرادات

مجموع مجمل ربح املتاجرة وااليرادات

يطرح : املرصوفات

املرصوفات العمومية واالدارية

األعباء األخرى

اهالكات األصول الثابتة

مخصص اجازات العاملني

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

مجموع املرصوفات

صايف ربح النشاط

صايف ربح السنة قبل االعباء االخري

مرصوفات سنوات مالية سابقة

الزكاة

صايف الربح القابل للتوزيع بعد االعباء االخرى

احتياطيات ومخصص مرشوعات مستقبلية

صايف الربح القابل للتوزيع بعد االعباء االخرى

بيان املتاجرة واألرباح )اخلسائر( عن السنة املالية املنتهية فى  2023/12/31

2019 د.ك

51,797,713

2,347,149

47,013,024

2,368,483

46,991,691

4,806,022

2,182,500

2,080,045

1,856,837

325,252

314,964

105,989

652,285

7,517,873

12,323,896

4,603,614

196,615

143,269

132,750

5,076,248

7,247,647

7,247,647

0

214,791

7,032,856

1,875,000

5,157,856

2020 د.ك

56,384,727

2,368,483

50,788,916

2,386,870

50,770,529

5,614,199

2,164,886

2,119,932

1,890,549

382,233

297,696

92,524

644,145

7,591,966

13,206,164

5,232,051

276,822

145,173

217,812

5,871,857

7,334,308

7,334,308

75,556

222,554

7,036,197

965,000

6,071,197

2021 د.ك 

60,112,243

2,386,870

54,400,926

2,392,671

54,395,126

5,717,118

2,284,985

2,101,122

2,016,344

295,121

316,136

300,589

871,341

8,185,638

13,902,755

5,409,871

432,226

225,850

381,557

6,449,503

7,453,252

7,453,252

37,042

180,403

7,235,807

820,000

6,415,807

2022 د.ك 

61,012,137

2,392,671

55,524,191

2,441,982

55,474,880

5,537,257

2,018,844

2,187,922

2,108,617

303,016

413,716

103,784

982,195

8,118,095

13,655,352

5,377,269

378,637

232,213

215,888

6,204,006

7,451,346

7,451,346

0

144,157

7,307,190

1,095,000

6,212,190

2023 د.ك 

62,089,965

2,441,982

56,452,189

2,519,596

56,374,575

5,715,390

2,119,786

2,220,552

2,150,000

306,000

434,156

107,957

881,701

8,220,152

13,935,542

5,634,383

350,000

230,000

225,000

6,439,383

7,496,159

7,496,159

0

155,000

7,341,159

1,200,000

6,141,159
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تقرير املراقب  اإلداري واملالي لوزارة الشئون االجتماعية

عن السنة املالية 2022 و املنتهية يف 2022/12/31
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وزارة الشئون االجتماعية

قطاع التعاون

تقرير املراقب اإلداري

جلمعية مشرف التعاونية

عن السنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 

اســتنادًا للمــادة 14 مــن القانــون رقــم 118 لســنة 2013 بشــأن تعديــل بعــض احــكام املرســوم 

بقانون رقم 24 لسنة 1979 يف شان اجلمعيات التعاونية و طبقا لالختصاصات املنصوص 

عليهــا للمراقــب اإلداري باملــادة رقــم 25 مــن القــرار الــوزاري رقــم 165 /ت لســنة 2013 بشــأن 

الالئحــة التنفيذيــة للقــا نــون املشــار اليــة .

فقــد قــام املراقــب اإلداري املكلــف مبراجعــة اعمــال وحســابات جمعيــة مشــرف التعاونيــة 

االســتهالكية للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 / 12 / 2022 بأعمــال التدقيــق و املراجعــة املاليــة 

و االداريــة يف ضــوء مــا مت اختبــاره مــن حســابات و مســتندات ومــا مت تقدميــة لنــا مــن بيانــات 

ومســتندات .

مسئولية ادارة اجلمعية عن البيانات اإلدارية :

ان ادارة اجلمعيــة هــي املســئولة عــن اعــداد القــرارات االداريــة مبــا يتفــق و املرســوم بقانــون 

رقــم 24 لســنة 1979 يف شــأن اجلمعيــات التعاونيــة املعــدل بقانــون رقــم 118 لســنة 2013 و 

القــرارات الوزاريــة املنظمــة للعمــل التعاونــي .

كمــا أن إدارة اجلمعيــة مســئولة عــن ادوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة بحيــث 

تكــون خاليــة مــن االخطــاء املاديــة بســبب الغــش او اخلطــأ .

مسئولية املراقب اإلداري:

إن مســئولية املراقــب اإلداري هــي إبــداء الــرأي حــول هــذه القــرارات ورصــد أيــة مخالفــات 

اداريــة مــع رفــع تقاريــر بشــأنها لــكل مــن مجلــس اإلدارة و الــوزارة بشــكل دوري مــع امكانيــة 

علــى  تتطلــب احلصــول  التــي  املراجعــة  و  التدقيــق  اعمــال  الــى  اســتنادًا  وذلــك  تالشــيها 

تأكيــدات معقولــة بعــدم وجــود اخطــاء ماديــة .

لقــد اشــتملت اعمــال التدقيــق و املراجعــة علــى اجــراء االختبــارات الالزمــة للنواحــي املاليــة 

رأيناهــا  وايضاحــات  معلومــات  مــن  عليــه  مــا حصلنــا  ضــوء  عنهــا يف  االفصــاح  التــي مت 

ضروريــة ألغــراض التدقيــق وقــد تبــني وجــود بعــض املالحظــات ومنهــا التالــي: -

1 - علــى اجلمعيــة ضــرورة التقيــد باملــادة 60 مــن القــرار الــوزاري 46 / ت لســنة 2021 بشــان 

التقيــد باخلطــة الســنوية ألوجــه الصــرف مــن مخصــص اخلدمــات االجتماعيــة .

2 - ارتفــاع بعــض بنــود املصروفــات العموميــة و اإلداريــة عــن العــام الســابق ، علــى اجلمعيــة 

اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة يف ترشــيد وتخفيــض تلــك املصروفــات .

وقــد قمنــا بإعــداد تقاريــر دوريــة تضمنــت كافــة املالحظــات و املخالفــات التــي مت رصدهــا 

علــى  املعــروض  التقريــر  تضمــن  وقــد  الــوزارة  و  االدارة  مجلــس  مــن  لــكل  برفعهــا  وقمنــا 

اجلمعيــة العموميــة ذلــك ، ولــم يــرد لعلمنــا وجــود أي مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم 24 

لســنة 1979 يف شــأن اجلمعيــات التعاونيــة واملعــدل بالقانــون رقــم 118 لســنة 2013 و النظــام 

األساســي للجمعيــة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 - 12 - 2022 علــى وجــه يؤثــر ماديــا 

يف نشــاط اجلمعيــة ومركزهــا املالــي .

                                                                 املراقب اإلدار ي

                                                                    محمد ثامر العازمي

وزارة الشئون االجتماعية

قطاع التعاون

تقرير املراقب املالي

جلمعية مشرف التعاونية

عن السنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 

اســتنادًا للمــادة 14 مــن القانــون رقــم 118 لســنة 2013 بشــأن تعديــل بعــض احــكام املرســوم 

بقانون رقم 24 لسنة 1979 يف شان اجلمعيات التعاونية و طبقا لالختصاصات املنصوص 

عليهــا للمراقــب املالــي باملــادة رقــم 25 مــن القــرار الــوزاري رقــم 165 /ت لســنة 2013 بشــأن 

الالئحــة التنفيذيــة للقانــون املشــار اليــة .

 فقــد قــام املراقــب املالــي املكلــف مبراجعــة اعمــال و حســابات جمعيــة مشــرف التعاونيــة 

االســتهالكية للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 / 12 / 2022 بأعمــال التدقيــق و املراجعــة املاليــة 

يف ضــوء مــا مت اختبــاره مــن حســابات و مســتندات ومــا مت تقدميــة لنــا مــن بينــات ومســتندات 

.

مسئولية ادارة اجلمعية عن البيانات املالية :

ان ادارة اجلمعيــة هــي املســئولة عــن اعــداد البيانــات املاليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة مبــا 

يتفــق و املرســوم بقانــون رقــم 24 لســنة 1979 يف شــأن اجلمعيــات التعاونيــة املعــدل بقانــون 

رقــم 118 لســنة 2013 و القــرارات الوزاريــة املنظمــة للعمــل التعاونــي .

كمــا أن ادارة أن إدارة اجلمعيــة مســئولة عــن ادوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة 

بحيــث تكــون خاليــة مــن االخطــاء املاديــة بســبب الغــش او اخلطــأ .

مسئولية املراقب املالي :

إن مســئولية املراقــب املالــي هــي إبــداء الــرأي حــول هــذه القــرارات ورصــد أيــة مالحظــات 

ماليــة مــع رفــع تقاريــر بشــأنها لــكل مــن مجلــس اإلدارة و الــوزارة بشــكل دوري مــع امكانيــة 

علــى  تتطلــب احلصــول  التــي  املراجعــة  و  التدقيــق  اعمــال  الــى  اســتنادًا  وذلــك  تالشــيها 

تأكيــدات معقولــة بعــدم وجــود اخطــاء ماديــة .

لقــد اشــتملت اعمــال التدقيــق و املراجعــة علــى اجــراء االختبــارات الالزمــة للنواحــي املاليــة 

رأيناهــا  وايضاحــات  معلومــات  مــن  عليــه  مــا حصلنــا  ضــوء  عنهــا يف  االفصــاح  التــي مت 

ضروريــة ألغــراض التدقيــق وقــد تبــني وجــود مالحظــات علــى اجلمعيــة .

1 . وجــود زيــادة يف نتائــج جــرد عهــد األســواق والفــروع . وعلــى اجلمعيــة االلتــزام بالقــرار 

الــوزاري رقــم 46 / ت لســنة 2021 مــادة رقــم 64.

علما بأننا قمنا خالل العام املالي املنتهى يف 31 / 12 / 2022 بإعداد تقارير دورية تتضمن 

كافــة املالحظــات و املخالفــات ألحــكام القانــون رقــم 24 لســنة 1979 املعــدل بالقانــون رقــم 118 

لسنة 2013 يف شأن اجلمعيات التعاونية و التي مت رفعها ملجلس االدارة .

                                                        املراقب املا لي

                                                       عبدالرحمن محمد الغنيمي  
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األخوة واألخوات أعضاء اجلمعية العمومية                                           احملترمني

يأمل مجلس اإلدارة أن يكون تقريره السنوي لعام 2022 بشقيه اإلداري واملالي وافيًا لذكر اإلجنازات واألنشطة واخلدمات 

والفعاليــات التــي مت تنفيذهــا وشــرح املشــاريع املســتقبلية ، والتــي هدفــت وتهــدف كلهــا إلــى حتقيــق أفضــل النتائــج للمســاهمني 

وألبنــاء املنطقة.

لقــد حمــل العــام حتديــات  وطموحــات اســتطاعت اجلمعيــة أن جتتازهــا وأن حتولهــا إلــى مقومــات نتــج عنهــا مــا وصلــت إليــه 

اجلمعيــة مــن اجنــازات  تضمنتــه صفحــات هــذا التقريــر . 

وإذ يرجــو املجلــس أن يكــون قــد وفــق يف حتّمــل أعبــاء املســؤولية فإنــه يتقــدم ببالــغ الشــكر والعرفــان لألخــوة  املســاهمني 

واألخــوات املســاهمات علــى الثقــة التــي كانــت مصــدر اعتــزاز ومنبــع عــون علــى حتمــل األمانــة وحافــز للعطــاء واالجتهــاد وصــواًل 

إلــى النجــاح املنشــود.

ومبناســبة انعقــاد اجلمعيــة العموميــة اســمحوا لنــا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان إلــى جميــع وزارات ومؤسســات وهيئــات 

الدولــة، ونخــص بالذكــر وزارة الشــئون االجتماعيــة ووزارة األشــغال العامــة ووزارة التجــارة والصناعــة لتعاونهــم الفعــال الــذي 

يّســر لنــا ســبل النجــاح يف خدمــة املســاهمني وأبنــاء املنطقــة.

كمــا جنــدد الشــكر والتقديــر جلميــع املســاهمني الذيــن ســاهموا يف إجنــاح أعمــال وأنشــطة اجلمعيــة والذيــن حرصــوا علــى 

إبــداء املالحظــات املوضوعيــة واالقتراحــات البنــاءة النابعــة مــن حرصهــم علــى مكانــة ورقــي جمعيــة مشــرف.

ويف اخلتــام نســأل اهلل أن يعيننــا جميعــًا علــى مزيــد مــن التعــاون البنــاء وأن يوفقنــا علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــد اخلالــص 

الهــادف لتحقيــق طموحاتكــم وتطلعاتكــم الراهنــة واملســتقبلية، واخليــر واالزدهــار جلمعيــة مشــرف وأهلهــا.

)وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني(

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

                                                                                                                                                               مجلس اإلدارة
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