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احتفلــت جمعيــة مشــرف التعاونيــة مبناســبة مــرور 40 عامــًا علــى تأسيســها مبقــر اإلدارة، وتخلــل اســتعراض للتاريــخ 
احلافــل باالجنــازات جلمعيــة مشــرف منــذ التأســيس وتعاقــب مجالــس اإلدارات والنجاحــات املتتاليــة حتــى وقتنــا 
احلالــي، كمــا مت اســتعراض آخــر املشــروعات اخلدميــة واألنشــطة االجتماعيــة للمجلــس احلالــي، كمــا مت تكــرمي 

أعضــاء املجالــس الســابقة يف لفتــة تعكــس تقديــر املجلــس احلالــي ملجهــودات ســابقيه.
وقــال علــي الفهــد رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة خــال كلمتــه باحلفــل »إن مــا وصلــت إليــه اجلمعيــة مــن جناحــات 

متتاليــة مــا هــو إال ثمــرة مجهــودات ســنوات ســابقة، وكل مجلــس يــؤدي دوره خلدمــة املســاهمني وأبنــاء املنطقــة«.

ومت اســتعراض مجموعة من املشــاريع التي مت إجنازها يف الفترة احلالية كتجميل الســوق املركزي، وتطوير ممشــى 
الواحــة، وجتديــد وإنشــاء ماعــب كــرة القــدم والســلة والتنــس علــى أعلــى مســتوى، وجتديــد زراعــة املنطقــة اخلضــراء 
مبشــرف، وتوســعة مواقــف الســيارات بفــرع 24 ســاعة، وصبــغ وصيانــة األرصفــة ومواقــف الســيارات بالســوق املركــزي، 

كمــا مت اســتعراض مبيعــات وأربــاح تعاونيــة مشــرف لعــام 2020.

وأشــار فهد املســعود أحد أعضاء مجلس اإلدارة الســابق يف كلمته التي ألقاها باحلفل نيابة عن األعضاء الســابقني، 
والتــي بدأهــا بالشــكر اجلزيــل للمبــادرة الطيبــة للمجلــس احلالــي بهــذا التكــرمي وتطــرق إلــى تاريــخ اجلمعيــة ودورهــا 
التاريخــي وقــت األزمــات، الســيما أثنــاء الغــزو العراقــي الغاشــم، وكيــف وقفــت التعاونيــات مــع حكومتهــا وعملــت علــى 
تأمــني األمــن الغذائــي للمواطنــني، كمــا أثنــى علــى التطــور الهائــل يف املبيعــات واألربــاح باجلمعيــة، الفتــا إلــى أنــه نتــاج 

عمــل وجهــد دؤوب للمجلــس احلالــي، متمنيــا لــه مواصلــة التميــز والنجــاح.

تعاونية مشرف تحتفل بمرور تعاونية مشرف تحتفل بمرور 4040 عامًا على التأسيس عامًا على التأسيس

جانب من تكرمي األعضاء السابقنيأعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية

صورة جماعية
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وحتى اآلن



صرح علي فهد الفهد رئيس مجلس 
أن  التعاونيـــة  مشـــرف  إدارة جمعيـــة 
ــاب  ــتقبلت بالترحـ ــة اسـ إدارة اجلمعيـ
علـــى  البلـــدي  املجلـــــــــــس  موافقـــــــــــة 
تخصيــــــــــــــص مستوصــــــــــــــف مشــــــــــــرف 
اجلديـــد ، وتعـــد هـــذه املوافقـــة أحـــد 
إنشـــاء  الهامـــة يف ســـبيل  اخلطـــوات 
الـــذي يعكـــس مطلـــب هـــام  املشـــروع 
وحيـــوي ألهالـــي منطقـــة مشـــرف يف 
بعيـــادات  وجـــود مســـتوصف حديـــث 
متخصصـــة ومبســـاحة واســـعة تصـــل 

اإلزدحـــام  لتقليـــل  متـــر   ١000 إلـــى 
مت  وكذلـــك   ، املستوصــــــــف  داخــــــــــــــل 
ملواقـــف  كبيـــرة  مســـاحة  تخصيـــص 
ســـيارات املراجعـــني تصـــل تقريبـــا إلـــى 

2٥00 متـــر.
وأضـــاف الفهـــد أن تعاونيـــة مشـــرف 
تطويـــر  أعينهـــا  نصـــب  دائمـــا  تضـــع 
ملنطقـــة  االجتماعيـــــــــــة  اخلدمـــــــــــــات 
مجموعـــة  ذلـــك  ويعكـــس  مشـــرف، 
اجلمعيـــة  أجنزتهـــا  التـــي  املشـــاريع 
بالفعـــل مـــن تطويـــر املمشـــى واأللعـــاب 
املنطقـــة  تشـــجير  وإعـــادة  الرياضيـــة 

مـــن  وغيرهـــا  التجميليـــة  والزراعـــة 
املشـــاريع املســـتقبلية خلدمـــة أهالـــي 
منطقـــة مشـــرف ومبـــارك العبـــداهلل.
األولويـــات  مـــن  أن  الفهـــد  واختتـــم 
اجلمعيــــــــــــة  إدارة  توليهـــــــــــــا  التـــــــي 
اهتمامهـــا  البالـــغ هـــي تقـــدمي أفضـــل 
للمســـاهمني  واخلدمـــــــــــات  السلـــــــــــع 
االجتماعيـــة  باخلدمـــات  والنهـــوض 
خدمـــات  واســـتحداث  احلاليـــة 
جديـــدة ألهالـــي املنطقـــة واحملافظـــة 
التـــي حتظـــى  الرائـــدة  املكانـــة  علـــى 
بهـــا تعاونيـــة مشـــرف، ودورهـــا البـــارز 

التعاونـــي. العمـــل  ســـاحة  علـــى 

البلدية توافق على مقترح جمعية مشرف التعاونية
 إلنشاء المستوصف الجديد

رئيس مجلس اإلدارة 
عـلــي فـهـــد الــفهــــد

املبنى احلالي ملستوصف مشرف الصحي قطعة 4



مشرف أطلقت برنامج مميز في رمضان مشرف أطلقت برنامج مميز في رمضان 
# جمعية مشرف بالخير تجمعنا# جمعية مشرف بالخير تجمعنا

استقبلت تعاونية مشرف الشهر الفضيل مبجموعة متنوعة من الفعاليات سواء على مستوى 
املهرجانات أو السال أو األنشطة االجتماعية مع مراعاة الضوابط واإلرشادات الصحية كما مت 

الترويج للخدمات بنظام إعاني مبتكر ألول مرة على مستوى اجلمعيات التعاونية.

مهرجان السوق المركزي
استهــلــــــــت جمعيـــــــــة مشـــــــــرف أولـــــى 
فعاليتها باســـتقبال الشـــهر الفضيل 

علـــى  بتخفيضـــــــــــات 
الغذائيـــــــــة  السلـــــــــــــع 
املركزيـــة  باألســـــــواق 
أهــــــــــــــــــــــم  ويشمـــــــــــــــل 
ذات  األصــــــــــنـــــــــــــــــاف 
الطلــــــــــــــب العـــــــــــــــالي 
وتشكيــلـــــــــــــــة حديثـــة 
مـــــــــــــــن  متنوعـــــــــــــــــــــــة 
الغذائيـــــــــة  املــــــــــــــــــــواد 

كبـــــــــــرى  مبشـــــــــــــاركة  واإلستهاكيــــــــــة 
العامليـــة واحملليـــة وبدعـــم  الشـــركات 
مـــن اجلمعية التي دأبت على تقدمي 
األصنــــــاف  ملعظـــــــم  الســـلع  دعـــم 
املهرجـــان  واملشـــاركة يف  الـــــرمضانية 
ليســـتفيد منهـــا املســـاهم والزائـــر يف 
املهرجـــان  فتـــرة  خـــال  مشـــترياته 
حيث وصل  عدد األصناف ألكثر من 
 ١٦00 صنف وبنســـبة خصم تصل إلى

٦0 ٪ بالســـوق املركزي مبشـــرف وسوق 
ضاحيـــة مبارك العبداهلل

سلتك الرمضانية من اختيارك

الســـلة  يف  العـــام  هـــذا  واجلديـــد 
ــة  ــا اجلمعيـ ــة التـــي تقدمهـ الرمضانيـ
ســـنويا للمســـاهمني فقـــد مت ابتـــكار 
فكـــرة »ســـلتك مـــن اختيـــارك« ليختـــار 
تناســـبه  التـــي  الســـلع  مســـاهم  كل 
بســـلع  التقيـــد  دون  إليهـــا  ويحتـــاج 
وأصنـــاف معينــــــــــــة وبنسبــــــــــة خصـــم 
ضاحيـــة  مبركـــز   ٪٧٥ إلـــى  تصـــل 
جتهيـــز  مت  و  ق٦  العبـــداهلل  مبـــارك 

املـــكان وربـــط نظـــام حجـــز املواعيـــد 
مـــن  للحـــد  املســـاهمني  الســـتقبال 
التزاحـــم ومراعـــاة الشـــروط الصحيـــة 
حفاظـــا علـــى ســـامة 

اجلميـــع. 

مهرجان لوازم 
العائلة

ــرجان  ــة ملهـــــ باإلضافــــــ
املـــــركــــــــــزي  الســــــــــــوق 
الرمضانيـــة  الســـلة  و 
اجلمعيـــة  أقامــــــــــــــــــــت 
ســـلع  علـــى  تخفيضـــات  مهرجـــان 
املنزليـــة  لـــأدوات  العائلـــة  لـــوازم 
والكهربائيـــة لأصنـــاف األكثـــر طلبـــا 
يف الشـــهر الفضيـــل وبنســـبة خصـــم 
تصـــل إلـــى ٥0 ٪ ومت انطـــاق جميـــع 
املهرجانـــات يف الفتـــرة مـــن 4 وحتـــى 

. لعـــام 202١  أبريـــل   2١

جانب من توزيع السلة الرمضانية »سلتك من اختيارك«



مسابقة مشرف للقرآن الكريم
الشـــهر  يف  اجلمعيـــة  إدارة  حرصـــت 
الفضيـــل مـــن كل عـــام علـــى تقـــدمي 

القـــرآن  حفـــظ  مســـابقة 
وترتيلـــــــــــــه  الكـــــــــــريــــــــــــــــم 
كـــــــــرســـــــــــالــــــــــــــــة ساميـــــــــــة 
للتأكيـــــــــد علــــــــــى اهتمـــام 
واللجنـــة  اجلمعيـــة  إدارة 
عــــلــــــــــــى  االجتمـــــــــاعيـــــــــة 
واإلبـــــــــــــــداع  التطويــــــــــــــــر 
البرامـــج  تقــــــــــــــديـــــــــم  يف 

واألنشطــــــــــة الثقافيــــــــة 
املتنوعـــة، والتـــي تصـــب 
املســـاهمني  خدمـــة  يف 
وأبنـــاء منطقـــة مشـــرف 
مبـــــــــــــارك  وضاحيـــــــــــة 
وسعيـــــــــًا  العبـــداهلل، 
وتـــاوة  حفـــظ  لنشـــر 
القـــرآن الكـــرمي وتذليـــل 
الســـبل وتهيئـــة الفـــرص 

وتاوتـــه  حفظـــه  يف  الراغبـــني  أمـــام 
لـــكل  قيمـــه  وغـــرس  علومـــه  وبيـــان 
املســـابقة  وكانـــت  املجتمـــع  شـــرائح 
الرجـــال  مـــن  األعمـــار  جلميـــع  

املتســـابقني  تقســـيم  ومت  والنســـاء 
لفئـــات عمريـــة مختلفـــة مـــن ٥ إلـــى 
١٥ ســـنة ومـــن ١٦إلـــى 2٦ ســـنة و مـــن 

حتديـــد  ومت   ، فـــوق  فمـــا  ســـنة   2٧
ثاثـــة أيـــام إلجـــراء املســـابقة حفاظـــا 
على سامة املتسابقـــــــــني و التزامـــــــــــــا 
املفروضــــــــــة  الصحيـــــــــــــة   بالقواعــــــــــد 

و لتحقيـــق التباعـــد االجتماعـــي، ومت 
تكـــرمي الفائزيـــن باملســـابقة بحضـــور 
ــة  ــو مجلـــس اإلدارة ورئيـــس جلنـ عضـ
املشـــتريات د.محمـــد منصـــور.

بطولة مشرف الرمضانية
وكانـــت للرياضـــة نصيبهـــا مـــن 
االهتمـــام  يف الشـــهر الفضيـــل 
حيـــث أقيمـــت بطولـــة مشـــرف 
الرياضيـــة لضربـــات الترجيـــح 
يف ماعـــب ممشـــى الواحـــة  ، 
ومت تقســـيم املتســـابقني إلـــى 
32 فريقـــًا وكان التســـجيل يف 
مايـــو،   3 إلـــى   2 مـــن  الفتـــرة 
 ٥ يـــوم   البطولـــة  وانطلقـــت 
مايـــو بحضـــور رئيـــس مجلـــس 
الفهـــد و رئيـــس  اإلدارة علـــي 
اإلجتماعـــي  العمـــل  جلنـــة 
ــر القناعــــــــــي ورئيـــــــــس  د. عمــــــ
اللجنـــة اإلعاميـــة خالـــد الفضالـــة  
اإلداري  املديـــر  و  العـــام  واملديـــر 
جلمعيـــة مشـــرف لتكـــرمي الفائزيـــن 

الرياضيـــة. بالبطولـــة 

مسابقات اجتماعية في شهر رمضان الفضيلمسابقات اجتماعية في شهر رمضان الفضيل

جانب من تكرمي الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي

جانب من تكرمي الفائزين ببطولة مشرف



# جمعية مشرف بالخير تجمعنا
ورئيـــس  الصنـــدوق  أمـــني  صـــرح 
جمـــال  خالـــد  اإلعاميـــة  اللجنـــة 
الفضالـــة أن االهتمـــام بالتطويـــر يف 
شـــهد  باجلمعيـــة  اإلعامـــي  املجـــال 
صعيـــد  علـــى  مســـبوقة  غيـــر  نقلـــة 
الكويـــت  دولـــة  يف  التعاونـــي  العمـــل 
متيزت به جمعية مشـــرف  وكان نتاج 

لتخطيـــط و دراســـة  تهـــدف لعـــرض 
مـــن خدمـــات  اجلمعيـــة  تقدمـــه   مـــا 
و مهرجانـــات ســـواء موســـمية أو علـــى 
مـــدار العـــام بشـــكل جيـــد للمســـاهمني 
بإســـم  ويليـــق  املنطقـــة  وألهالـــي 
التعاونيـــة  مشـــرف  ومكانـــة جمعيـــة 
فبعـــد النجـــاح الباهـــر علـــى منصـــات 
وتخطـــى  االجتماعـــي،  التواصـــل 
اجلمعيـــة  حلســـاب  املتابعـــني  عـــدد 
علـــى اإلنســـتغرام أكثـــر مـــن ٦0 ألـــف 
متابـــع، توجهـــت اجلمعيـــة وألول مـــرة 
الكويـــت  وأهـــل  املســـاهمني  بتهنئـــة 

بحلـــول شـــهر رمضـــان املبـــارك وعيـــد الفطـــر املبـــارك  بإعـــان » جمعيـــة 
ردود  تبعـــه  والـــذي  الفضائيـــة  القنـــوات  مشـــرف باخليـــر جتمعنـــا«  عبـــر 

أفعـــال إيجابيـــة مـــن أهالـــي املنطقـــة واملســـاهمني لتلـــك اخلطـــوة املتميـــزة 
إن التطويـــر القائـــم يف جمعيـــة مشـــرف يجـــب أن يواكبـــه تطويـــر يف الرســـالة 
ــة  ــة اإلعاميـ ــه اللجنـ ــوم بـ ــا تقـ ــو مـ ــة وهـ ــا اجلمعيـ ــة التـــي تقدمهـ اإلعاميـ
حاليـــًا عبـــر كافـــة الوســـائل اإلعاميـــة ســـواء التقليديـــة أو الرســـمية منهـــا  
واإللكترونيـــة للوصـــــــــــول لكافـــــــــة شــــــرائـــــــــح املجتمـــــــــع ومت االستعــانـــــــــة 
التواصـــل  ومشـــاهير  التمثيـــــــل  وجنــــــــــــــوم  باإلعاميـــني  اإلعانـــات  يف 
االجتماعـــي »السوشـــيل ميديـــا« لعـــرض اخلدمـــات التـــي تقدمهـــا اجلمعيـــة 

مـــن ســـال ومهرجانـــات خاصـــــــــــة للمســـاهمني ولـــرواد اجلمعيـــة.

جمعية مشرف انفردت وألول مرة
بالتهنئة برمضان والعيد عبر الفضائيات

إعان السلة الرمضانية

تهنئة جمعية
 مشرف برمضان
 عبر الفضائيات

تهنئة جمعية
 مشرف بالعيد
 عبر الفضائيات

أمني الصندوق ورئيس 
 اللـجنـــة اإلعالميــــة

خـــالد جمـال الفضالة

نقلة إعالمية غير مسبوقة على صعيد العمل التعاوني

تطوير الرسالة اإلعالمية وتنوع قنوات التواصل



صــرح رئيــس جلنــة املشــتريات والتســويق د.محمــد منصــور أن هــذا العــام رغــم التحديــات و الظــروف الصعبــة 
 التــي فرضتهــا علينــا جائحــة كورونــا إال أن جمعيــة مشــرف لــم تدخــر جهــدا يف تقــدمي اجلديــد مــن األنشــطة
 واملهرجانات للمســاهمني و رواد اجلمعية ســواء كانت هذه املهرجانات والتخفيضات على مدار العام أو موســمية 
كمــا متــت مراعــاة التنــوع يف املهرجانــات حســب احتياجــات املســاهمني ورغباتهــم فكانــت تتنــوع التخفيضــات مــن 
الســوق املركــزي و لــوازم العائلــة والصيدليــة إلــى خدمــة الســيارات، كمــا تخللــت تلــك املهرجانــات ســال مميــزة 
وبأفــكار مبتكــرة للمســاهمني لتحقيــق أقصــى 
اســتفادة لهــم و اختيــار مــا يناســبهم مــن ســلع 
و مــاركات مختلفــة كمــا هــو احلــال يف مهرجــان 
رمضــان  يف  مت  الــذي  اختيــارك«  مــن  »ســلتك 
املاضــي  والقــت الفكــرة استحســان املســاهمني .
أن مجلس اإلدارة احلالي يعمل بشكل مستمر 
علـــى حتديـــث وتطويـــر املنظومـــة التســـويقية 
اجلمعيـــــــــــــــــة رواد  إلرضـــــــــــــــــــــــاء   والسلعيــــــــــة 
إدارة  تغفـــل  لـــم  كمـــا   ، الكـــرام  مســـاهميها  و   
اخلدمـــات  وتطويـــر  حتديـــث  يف  اجلمعيـــة 
موقـــع  بواســـطة  التســـويق  لعمليـــة  املســـاندة 
الشـــراء االلكترونـــي وحتديثـــه باملنتجـــات أواًل بـــأول ، كمـــا مت تخصيـــص أرقـــام للتواصـــل لـــكل فـــرع مـــن فـــروع 

. العـــروض  أو  للمنتجـــات  الفنيـــة  االستفســـارات  علـــى  للـــرد  والبنشـــر  واللـــوازم  الصيدليـــة 
 وأضــاف منصــور علــى الرغــم مــن كثــرة املهرجانــات لكنهــا متيــزت بنســب خصــم عاليــة تراوحــت  مــا بــني ٧٥ ٪ 
و ٥0٪ حسب كل مهرجان ، ومت انتقاء أفضل السلع املعروضة بعناية سواء احمللية منها والعاملية لرواد اجلمعية 
واملساهمني ، كما مت  تنظيم عملية التسوق خال املهرجانات وفق التوصيات الصحية من اجلهات املعنية ، ألن 

املتســوقني  ســامة 
تعتبــر  واملوظفــني 

مــن أولوياتنــا .

رئيس جلنة املشتريات 
د.محمد خالد منصور

جانب من أحد املهرجانات التسويقة باألسواق املركزية

مهرجانات متميزة طوال العام
وأفكار تسويقية مبتكرة

أفكـــار 
جديدة

تحسين 
التواصل

تطوير
التسوق



تعاونية مشرف كرمت شركاء 
النجاح من المستثمرين 
لتعاون دام لـ 20 عامًا

نشكركم على مشاركتكم النجاح طوال 
هذه األعوام و نتمنى املزيد من التعاون يف املستقبل

بهــذه الكلمــات اســتهل رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مشــرف خطابــه للحضــور 
يف تكــرمي األفــرع املســتثمرة التــي اســتمر التعــاون معهــا ألكثــر مــن 20 ســنة مــن 
خدمــة املســاهمني وأهالــي املنطقــة ، وخــال هــذه الســنوات كانــوا مثــااًل يف حســن 
التعــاون املثمــر مــع إدارة اجلمعيــة والقــت جهودهــم واجتهادهــم استحســان مــن 
املســاهمني ورواد اجلمعية، ويف احتفال اجلمعية مبرور 40 عامًا على التأســيس 
وجــب توجيــه الشــكر والتقديــر لشــراكائنا يف النجــاح ومت عمــل حفــل تكــرمي يليق 
بهــم بحضــور رئيــس و أعضــاء مجلــس اإلدارة لتقــدمي الــدروع التذكاريــة وتكــرمي 

األفــرع املســتثمرة.



رئيس جلنة العمل االجتماعي 
د.عمر عبد الوهاب القناعي

قدمنــا خدمــات وأنشــطة اجتماعيــة غير 
مســبوقة واســتحداث وتطوير للمنشــآت
»أهل مشرف والمساهمين يستاهلون«

مســابقات رياضيــة للجميــع 	 
 مــع مراعــاة الشــروط الصحية

رغم ظروف الحظر وجائحة 	 
 كورونا حرصنا على توزيع

 »قرقيعان مشرف«

 تعاونية مشرف عايدت	 
 روادها ومساهميها

صرح رئيـــس جلنة 
العمـــل االجتماعي 

وتطوير املنشآت
مت  مـــا  أن  القناعـــي  د.عمـــر   

اجنـــازه مـــن أعمـــال وأنشـــطة ســـواء 
للعمـــل اإلجتماعـــي أو تطويـــر املنشـــآت 

كان  ككل  وللمنطقـــة  للجميعـــة  احلاليـــة 
ميثل حتديًا كبيرًا وســـط الظروف اإلســـتثنائية 
غير العادية والقوانني التي  مت فرضها ملكافحة 
بهـــا  تأثـــرت  والتـــي  كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي 
جميـــع القطاعـــات منهـــا اجلمعيـــات التعاونية، 
لكـــن وســـط تلـــك الظـــروف لـــم يدخـــر املجلـــس 

لتقـــدمي  جهـــدا  التنفيذيـــة  واإلدارة  احلالـــي 
لهـــا  التخطيـــط  مت  التـــي   واألنشـــطة  خدماتهـــا 

 مســـبقا ليتمتـــع بها املســـاهمني وأبنـــاء املنطقة، ويف نفس
علـــى  الصحيـــة للحفـــاظ  والقـــرارات  التوصيـــات  الوقـــت مت تطبيـــق 

ســـامة اجلميـــع، و مت تقـــدمي مجموعة متنوعة من األنشـــطة الرياضيـــة والترفيهية 
ومســـابقات جلميـــع الفئـــات واألعمـــار ، كمـــا مت تقـــدمي برنامـــج مميـــز يف رمضـــان املاضي 

وهـــى املســـابقة الســـنوية حلفـــظ وتـــاوة القـــرآن الكـــرمي وعمـــل مســـابقات رمضانيـــة رياضيـــة 
إدارة مشـــرف طريقـــة جديـــدة  ابتكـــرت  الـــذي  القرقيعـــان  توزيـــع  إلـــى  باإلضافـــة   ، للشـــباب 

لتوزيعـــه علـــى منطقـــة مشـــرف ومبـــارك العبـــداهلل ، كمـــا مت توزيـــع هديـــة مقدمـــة مـــن إدارة 
املنشـــآت   ، وعلـــى صعيـــد تطويـــر  أيـــام عيـــد الفطـــر  اجلمعيـــة للمســـاهمني ورواد اجلمعيـــة يف  

، وســـيتم إطـــاق  العامـــة  مت جتديـــد وصيانـــة مدخـــل اجلمعيـــة ومواقـــف الســـيارات  ومبنـــى اإلدارة 
 مجموعـــة مشـــاريع ضخمـــة يف الفتـــرة القادمـــة  ســـواء علـــى مســـتوى اجلمعيـــة أو املنطقـــة، إن اإلدارة احلاليـــة 

حتـــرص دائمـــًا يف احلفـــاظ  علـــى املكانـــة الرائـــدة التي وصلت لهـــا جمعية مشـــرف التعاونية كما تعمل علـــى التطوير 
الدائـــم واملســـتمر للخدمـــات واألنشـــطة جنبـــا إلى جنب ، مع التطوير يف املنشـــآت احلالية واســـتحداث مشـــاريع جديدة.



جمعية مشرف التعاونية تحقق إنجازًا غير جمعية مشرف التعاونية تحقق إنجازًا غير 
مسبوق بربحمسبوق بربح  تجاوزتجاوز  77  ماليين دينارماليين دينار

 علي الفهد: رغم سنة الجائحة اإلستثنائية والتحديات  علي الفهد: رغم سنة الجائحة اإلستثنائية والتحديات 

حققناحققنا  5656  مليون دينار مبيعاتمليون دينار مبيعات

صـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة مشـــرف 
أنـــه »رغـــم الســـنة  التعاونيـــة علـــي الفهـــد 
اإلســـتثنائية التـــي مـــرت علـــى الكويـــت إبـــان 
ظهـــور جائحـــة كورونـــا، والتحديـــات العظـــام 
أعلـــى  اجلمعيـــة  حققـــت  واجهتنـــا،  التـــي 
التعاونيـــات،  مســـتوى  علـــى  ربـــح  صـــايف 
مبـــا يزيـــد عـــن ٧ مايـــني دينـــار«، مضيفـــا 
أن هـــذا الرقـــم غيـــر مســـبوق، ولـــم يحقـــق 

منـــذ تأســـيس العمـــل 
التعاونـــي.

المركز األول 
على مستوى 

الكويت

علـــى  الفهـــد  وقـــال 
املؤمتـــــــــــر  هامــــــــش 
الــــــــــذي  الصحـــــــــفي 
عقـــده للحديـــث عـــن 
أعمـــال الســـنة املاليـــة 

مشـــرف  تعاونيـــة  إن  للجمعيـــة،  الســـابقة 
كســـرت الــــ٥٦ مليـــون دينـــار مبيعـــات، فضـــا 
علـــى  األول  املركـــز  علـــى  حصولهـــا  عـــن 

. املاليـــة  البيانـــات  يف  الكويـــت  مســـتوى 
قدمـــت  اجلمعيـــة  أن  إلـــى  الفهـــد  ولفـــت 
الكثيـــر خـــال الظـــروف اإلســـتثنائية  مـــن 
األعمـــال االجتماعيـــة والتجاريـــة وغيرهـــا 
مساهميهــــــــا  علـــــى  بالنفــــع  تعـــود  التـــــي 
ومرتاديهـــا، ومنهـــا توفيـــر األدوات واملعـــدات 

اجلمعيـــة  بدخـــول  اخلاصـــة  الوقائيـــة 
وكذلـــك   ، واملمشـــى  واملســـاجد  وأفرعهـــا 
الســــــــاحات وأماكــــــــن ألعـــــــــاب األطفـــــــــال.

أنشطة ومشاريع جديدة 
ألهالي المنطقة

املاعـــب  اســـتحدثت  أنهـــا  »كمـــا  وأضـــاف: 
تنظيـــم  عـــن  فضـــا  أنواعهـــا،  مبختلـــف 

تكـــرمي  مثـــل  بعـــد،  عـــن  التكـــرمي  حفـــات 
الطلبـــة املتفوقـــني علـــى مســـتوى مـــدارس 
املنطقـــة، مبنحهـــم ســـيارات جديـــدة، وتكـــرمي 
أعضـــاء مجالـــس إدارات اجلمعيـــة الســـابقني 
إنشـــائها،  علـــى  عامـــا   40 مـــرور  مبناســـبة 
إضافـــة إلـــى مبـــادرة تطعيـــم املوظفـــني حرصا 
منهـــا علـــى حتقيـــق املناعـــة املجتمعيـــة، إلـــى 
ظـــل  يف  الوطنيـــة  الكـــوادر  تعيـــني  جانـــب 

الراهنـــة«. األزمـــة 

وحـــول نســـبة التعيـــني، أوضـــح الفهـــد أن 

»نســـبة التوظيـــف املوجـــودة حاليـــا ٧ % مـــن 

نســـبة املبيعـــات، لكننـــا طالبنـــا بتخفيضهـــا 

إلـــى ٦ % مـــن خـــال احتـــاد اجلمعيـــات«، 

مشـــيرا إلـــى أن هـــذا األمـــر يضبـــط عمـــل 

اجلمعيـــات التعاونيـــة التـــي تتجـــاوز نســـبة 

التعيـــني فيهـــا ١0%، واعتبـــر أن نســـبة ٦ % 

ومريحــــــــــــة  معقولـــــــــــة 

امليـــــزانيــــــــــــــة  وفــــــــــــــــــــــــق 

جمعيـــة  واملصاريـــف. 

األولـــى  هـــي  مشـــرف 

علـــى مســـتوى الكويـــت 

وأدائهـــا،  حجمهـــا  يف 

نسبــــــــــــة  أن  حـــــــــيــــــــــث 

التعيـــني فيهـــا 4.8 %.

هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــار 

إلـــى  يســـعون  التـــي  النقـــاط  مـــن  الكثيـــر 

تعديلهـــا، والتـــي أضيفـــت مـــن قبـــل جلنـــة 

تطويـــر العمـــل التعاونـــي، ومنهـــا جزئيـــات 

األفـــرع املســـتثمرة واألعمـــال الفنيـــة وطـــرح 

املشـــاريع ، آمـــا أن يكـــون هنـــاك قـــرار يتفـــق 

وزارة  و  اجلمعيـــات  احتـــاد  مـــن  كل  عليـــه 

للصـــدام. الشـــؤون جتنبـــا 

جانب من املؤمتــــــــر الصحــــــفي عن أعمال السنة املالية



الموارد البشرية هي اللبنة األساسية في أي منظومة ناجحة الموارد البشرية هي اللبنة األساسية في أي منظومة ناجحة 
والتطوير الدائم لها يدعم استمرار النجاح والتميزوالتطوير الدائم لها يدعم استمرار النجاح والتميز

ــكل  ــاالت بشـ ــع املجـ ــتمر يف جميـ ــر املسـ ــى التطويـ ــة علـ ــرف التعاونيـ ــة مشـ ــرص إدارة جمعيـ ــس حـ ــوة تعكـ ــكل يف خطـ ــاالت بشـ ــع املجـ ــتمر يف جميـ ــر املسـ ــى التطويـ ــة علـ ــرف التعاونيـ ــة مشـ ــرص إدارة جمعيـ ــس حـ ــوة تعكـ يف خطـ
ـــي  ـــب اآلل ـــارات احلاس ـــة يف مه ـــة متخصص ـــة دورات تدريبي ـــد مجموع ـــاص، مت عق ـــكل خ ـــر اإلداري بش ـــام والتطوي ـــي ع ـــب اآلل ـــارات احلاس ـــة يف مه ـــة متخصص ـــة دورات تدريبي ـــد مجموع ـــاص، مت عق ـــكل خ ـــر اإلداري بش ـــام والتطوي ع
واملهـــارات اإلداريـــة املختلفـــة ، ومت التدريـــب بشـــكل ذاتـــي بالكامـــل عبـــر مدربـــني مـــن بـــني صفـــوف املوظفـــني ذوي واملهـــارات اإلداريـــة املختلفـــة ، ومت التدريـــب بشـــكل ذاتـــي بالكامـــل عبـــر مدربـــني مـــن بـــني صفـــوف املوظفـــني ذوي 
 اخلبـــرة يف مجـــال الـــدورة التدريبيـــة ســـواء النظريـــة منهـــا أوالعمليـــة ،  كمـــا مت االســـتعانة ببعـــض اجلهـــات املختصـــة  اخلبـــرة يف مجـــال الـــدورة التدريبيـــة ســـواء النظريـــة منهـــا أوالعمليـــة ،  كمـــا مت االســـتعانة ببعـــض اجلهـــات املختصـــة 

كاإلطفاء والدفاع املدني بالتعاون مع وزارة الداخلية.كاإلطفاء والدفاع املدني بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتنوعـــت الـــدورات مـــا بـــني التدريـــب املباشـــر و التدريـــب عـــن بعـــد ، ومت عقـــد جميـــع الـــدورات مبركـــز تدريـــب مشـــرف وتنوعـــت الـــدورات مـــا بـــني التدريـــب املباشـــر و التدريـــب عـــن بعـــد ، ومت عقـــد جميـــع الـــدورات مبركـــز تدريـــب مشـــرف 
وحرصـــت إدارة اجلمعيـــة علـــى تكـــرمي املوظفـــني املشـــاركني يف الـــدورة بعـــد اجتيازهـــم الفتـــرة التدريبيـــة كحافـــز لهـــم وحرصـــت إدارة اجلمعيـــة علـــى تكـــرمي املوظفـــني املشـــاركني يف الـــدورة بعـــد اجتيازهـــم الفتـــرة التدريبيـــة كحافـــز لهـــم 
ـــة  ـــت إدارة اجلمعي ـــث وضع ـــة  ، حي ـــدورات التدريبي ـــاق بال ـــني لاللتح ـــي املوظف ـــجيع باق ـــب وتش ـــة التدري ـــى مواصل ـــة عل ـــت إدارة اجلمعي ـــث وضع ـــة  ، حي ـــدورات التدريبي ـــاق بال ـــني لاللتح ـــي املوظف ـــجيع باق ـــب وتش ـــة التدري ـــى مواصل عل
ـــدرات  ـــة ق ـــم وتنمي ـــة  ودع ـــارات الفني ـــر امله ـــى تطوي ـــدف إل ـــل ، وته ـــام كام ـــالل ع ـــا خ ـــيتم تطبيقه ـــعة وس ـــة واس ـــدرات خط ـــة ق ـــم وتنمي ـــة  ودع ـــارات الفني ـــر امله ـــى تطوي ـــدف إل ـــل ، وته ـــام كام ـــالل ع ـــا خ ـــيتم تطبيقه ـــعة وس ـــة واس خط

املوظفـــني وفـــق التخصصـــات املختلفـــة وحاجـــات كل قســـم وإدارة.املوظفـــني وفـــق التخصصـــات املختلفـــة وحاجـــات كل قســـم وإدارة.

تدريب الكوادر الوظيفية مبركز تدريب مشرف

رئيس مجلس اإلدارة يكرم املتدربني بحضور املدير العام واملدير اإلداريتكرمي املدربني من موظفي اجلمعية



انطاقـــا مـــن مـــدى اهتمـــام إدارة جمعيـــة مشـــرف التعاونيـــة مبكافحـــة تفشـــي فيـــروس كورونـــا، والتحصـــني  ضـــد فيـــروس كورونـــا   هـــو 
الســـبيل الوحيـــد للخـــروج مـــن تلـــك األزمـــة ، مت افتتـــاح أول مركـــز تطعيـــم علـــى مســـتوى اجلمعيـــات التعاونيـــة بحضـــور وكيـــل وزارة 
الصحـــة الدكتـــور مصطفـــى رضـــا، والوكيـــل املســـاعد لشـــؤون قطـــاع التعـــاون يف وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة ســـالم الرشـــيدي، بالتعـــاون مـــع 
وزارة الصحـــة لتطعيـــم موظفـــي اجلمعيـــة 
بصالـــة أفـــراح مشـــرف، حيـــث مت التطعيـــم 
الثامنـــة صباحـــًا وحتـــى  علـــى فترتـــني مـــن 
حتـــى  ظهـــرًا  الثانيـــة  ومـــن  ظهـــرًا  الواحـــدة 

الســـابعة مســـاء.
مشـــرف  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
التعاونيـــة علـــي الفهـــد أن اإلدارة ال تدخـــر جهـــدًا 
يف ســـبيل احلـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، فهـــو 
واجـــب وطنـــي يف املقـــام األول وكذلـــك مســـؤولية 
اجتماعيـــة ومـــن واجبـــات العمـــل التعاونـــي، حيـــث 
جـــاءت فكـــرة مركـــز التطعيـــم حلمايـــة املوظفـــني 
واملتســـوقني  وذلـــك بتيســـير عمليـــة التطعيـــم عبـــر 

صالـــة أفـــراح مشـــرف، بالتنســـيق مـــع اجلهـــات 
املختصـــة مـــن وزارة الصحـــة ومحافظـــة حولـــي 

كاملـــة  وبـــإدارة  االجتماعيـــة،  الشـــؤون  وزارة  و 
مـــن جمعيـــة مشـــرف التعاونيـــة.

لتميـــزه  املـــكان  أنـــه مت اختيـــار  الفهـــد  وأوضـــح 
الصحيـــة  الشـــروط  لتطبيـــق  كبيـــرة  مبســـاحة 
ليتـــم  واســـع  وجـــود مدخـــل  كذلـــك  التباعـــد،  يف 

الراغبـــني  املراجعـــني  مـــن  كبيـــر  عـــدد  اســـتقبال 
مـــن  للمســـؤولني  بالشـــكر  متوجهـــًا   ، بالتطعيـــم 

إدارة  مـــع  تعاونهـــم  حلســـن  املختصـــة  اجلهــــــــــــــــات 
اجلمعيـــة  إلقامـــة مثـــل هـــذا املركـــز األول مـــن نوعـــه، 

تطعيـــم  ملراكـــز  اإلنطـــاق  شـــرارة  تكـــون  أن  متمنيـــًا 
الكويـــت. دولـــة  مســـتوى  علـــى  مشـــابهة 

»تعاونية مشرف«
 افتتحت مركز 

تطعيم لموظفيها 

التطعيم ضرورة لتحديات المرحلة الحالية و المستقبلية

السالمة الصحية للمتسوق والموظفين من أولويات اإلدارة

تعاونية مشرف تؤيد وتدعم قرارات وزارة الصحة

ــدراء  ــاء مجلـــس اإلدارة ومـ ــا يتوســـط رئيـــس وأعضـ ــور مصطفـــى رضـ ــة الدكتـ ــل وزارة الصحـ وكيـ
جمعيـــة مشـــرف التعاونيـــة

موظفني جمعية مشرف التعاونية أثناء تلقيهم اللقاحات - بصالة أفراح مشرف



إشراقـــة مشرفإشراقـــة مشرف
الـعــــدد اإللكـــتروني األولالـعــــدد اإللكـــتروني األول

اإلشــــــراف العـــام اإلشــــــراف العـــام 

اإلشــــــراف الفنــي اإلشــــــراف الفنــي 

رئيس اللجنة اإلعالمية / خالد الفضالةرئيس اللجنة اإلعالمية / خالد الفضالة

المدير اإلداري / ناصر معرفيالمدير اإلداري / ناصر معرفي

رئيس قسم اإلعالم والتصميم/ فاطمة مرادرئيس قسم اإلعالم والتصميم/ فاطمة مراد التدقيق والمراجعةالتدقيق والمراجعة

تصميـــم وإخــــراجتصميـــم وإخــــراج

تصوير فوتغرافـــيتصوير فوتغرافـــي

مصمم قسم اإلعالم والتصميم/ أحمد البحــــارمصمم قسم اإلعالم والتصميم/ أحمد البحــــار

مصور قسم اإلعالم والتصميم / ربيع مكـــــيمصور قسم اإلعالم والتصميم / ربيع مكـــــي


