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برامج وفعاليات ومفاجآت في « صيف مع مشرف »

تعاونية مشرف تحتفل بمرور  40عام ًا على التأسيس
احتفلــت جمعيــة مشــرف التعاونيــة مبناســبة مــرور  40عامـ ًا 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».

أعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية

جانب من تكرمي األعضاء السابقني

ومت اســتعراض مجموعة من املشــاريع التي مت إجنازها يف الفترة احلالية كتجميل الســوق املركزي ،وتطوير ممشــى
الواحــة ،وجتديــد وإنشــاء مالعــب كــرة القــدم والســلة والتنــس علــى أعلــى مســتوى ،وجتديــد زراعــة املنطقــة اخلضــراء
مبشــرف ،وتوســعة مواقــف الســيارات بفــرع  24ســاعة ،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
تأمــن األمــن الغذائــي للمواطنــن ،كمــا أثنــى علــى التطــور الهائــل يف املبيعــات واألربــاح باجلمعيــة ،الفتــا إلــى أنــه نتــاج
عمــل وجهــد دؤوب للمجلــس احلالــي ،متمنيــا لــه مواصلــة التميــز والنجــاح.

صورة جماعية
ألعضاء املجلس
منذ التأسيس
وحتى اآلن

البلدية توافق على مقترح جمعية مشرف التعاونية
إلنشاء المستوصف الجديد

رئيس مجلس اإلدارة
عـلــي فـهـــد الــفهــــد

املبنى احلالي ملستوصف مشرف الصحي قطعة ٤

صرح علي فهد الفهد رئيس مجلس
إدارة جمعي ــة مش ــرف التعاوني ــة أن
إدارة اجلمعي ــة اس ــتقبلت بالترح ــاب
موافق ـ ـ ـ ـ ــة املجل ـ ـ ـ ـ ــس البل ــدي عل ــى
تخصي ـ ـ ـ ـ ـ ــص مستوص ـ ـ ـ ـ ـ ــف مش ـ ـ ـ ـ ــرف
اجلدي ــد  ،وتع ــد ه ــذه املوافق ــة أح ــد
اخلط ــوات الهام ــة يف س ــبيل إنش ــاء
املش ــروع ال ــذي يعك ــس مطل ــب ه ــام
وحي ــوي ألهال ــي منطق ــة مش ــرف يف
وج ــود مس ــتوصف حدي ــث بعي ــادات
متخصص ــة ومبس ــاحة واس ــعة تص ــل

إل ــى  ١٠٠٠مت ــر لتقلي ــل اإلزدح ــام
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املستوصـ ـ ـ ــف  ،وكذل ــك مت
تخصي ــص مس ــاحة كبي ــرة ملواق ــف
ســيارات املراجعــن تصــل تقريبــا إلــى
 ٢٥٠٠مت ــر.
وأض ــاف الفه ــد أن تعاوني ــة مش ــرف
تض ــع دائم ــا نص ــب أعينه ــا تطوي ــر
اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ـ ـ ــة ملنطق ــة
مش ــرف ،ويعك ــس ذل ــك مجموع ــة
املش ــاريع الت ــي أجنزته ــا اجلمعي ــة
بالفعــل مــن تطويــر املمشــى واأللعــاب
الرياضي ــة وإع ــادة تش ــجير املنطق ــة

والزراع ــة التجميلي ــة وغيره ــا م ــن
املش ــاريع املس ــتقبلية خلدم ــة أهال ــي
منطق ــة مش ــرف ومب ــارك العب ــداهلل.
واختت ــم الفه ــد أن م ــن األولوي ــات
الت ـ ـ ــي توليه ـ ـ ـ ـ ـ ــا إدارة اجلمعيـ ـ ـ ـ ـ ــة
اهتمامهــا البالــغ هــي تقــدمي أفضــل
السل ـ ـ ـ ـ ــع واخلدم ـ ـ ـ ـ ــات للمس ــاهمني
والنه ــوض باخلدم ــات االجتماعي ــة
احلالي ــة واس ــتحداث خدم ــات
جدي ــدة ألهال ــي املنطق ــة واحملافظ ــة
عل ــى املكان ــة الرائ ــدة الت ــي حتظ ــى
به ــا تعاوني ــة مش ــرف ،ودوره ــا الب ــارز
عل ــى س ــاحة العم ــل التعاون ــي.

مشرف أطلقت برنامج مميز في رمضان
 #جمعية مشرف بالخير تجمعنا
استقبلت تعاونية مشرف الشهر الفضيل مبجموعة متنوعة من الفعاليات سواء على مستوى
املهرجانات أو السالل أو األنشطة االجتماعية مع مراعاة الضوابط واإلرشادات الصحية كما مت
الترويج للخدمات بنظام إعالني مبتكر ألول مرة على مستوى اجلمعيات التعاونية.
 ٪ ٦٠بالس ــوق املركزي مبش ــرف وسوق امل ــكان ورب ــط نظ ــام حج ــز املواعي ــد
مهرجان السوق المركزي
استه ـلـ ـ ـ ــت جمعي ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ــرف أول ـ ــى ضاحي ــة مبارك العبداهلل
الس ــتقبال املس ــاهمني للح ــد م ــن
سلتك الرمضانية من اختيارك
فعاليتها باس ــتقبال الش ــهر الفضيل
التزاحــم ومراعــاة الشــروط الصحيــة
بتخفيض ـ ـ ـ ـ ــات عل ــى
حفاظ ــا عل ــى س ــامة
السل ـ ـ ـ ـ ـ ــع الغذائي ـ ـ ـ ــة
اجلمي ــع.
باألس ـ ـ ــواق املركزي ــة
ويشم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مهرجان لوازم
األص ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ذات
العائلة
الطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي
باإلضافـ ـ ـ ــة مله ـ ـ ــرجان
وتشكي ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حديث ــة
السـ ـ ـ ـ ـ ــوق امل ـ ــركـ ـ ـ ـ ــزي
متنوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
و الس ــلة الرمضاني ــة
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد الغذائي ـ ـ ـ ــة
جانب من توزيع السلة الرمضانية «سلتك من اختيارك»
أقامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اجلمعي ــة
واإلستهالكيـ ـ ـ ـ ــة مبش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة كب ـ ـ ـ ـ ــرى واجلدي ــد ه ــذا الع ــام يف الس ــلة
مهرج ــان تخفيض ــات عل ــى س ــلع
الش ــركات العاملي ــة واحمللي ــة وبدع ــم الرمضاني ــة الت ــي تقدمه ــا اجلمعي ــة
ل ــوازم العائل ــة ل ــأدوات املنزلي ــة
م ــن اجلمعية التي دأبت على تقدمي س ــنويا للمس ــاهمني فق ــد مت ابت ــكار
والكهربائي ــة لألصن ــاف األكث ــر طلب ــا
دع ــم الس ــلع ملعظ ـ ـ ــم األصنـ ـ ــاف فكــرة «ســلتك مــن اختيــارك» ليختــار
يف الش ــهر الفضي ــل وبنس ــبة خص ــم
ال ـ ــرمضانية واملش ــاركة يف املهرج ــان كل مس ــاهم الس ــلع الت ــي تناس ــبه
تص ــل إل ــى  ٪ ٥٠ومت انط ــاق جمي ــع
ليس ــتفيد منه ــا املس ــاهم والزائ ــر يف ويحت ــاج إليه ــا دون التقي ــد بس ــلع
املهرجان ــات يف الفت ــرة م ــن  ٤وحت ــى
مش ــترياته خ ــال فت ــرة املهرج ــان وأصن ــاف معينـ ـ ـ ـ ـ ــة وبنسبـ ـ ـ ـ ــة خص ــم
 ٢١أبري ــل لع ــام . ٢٠٢١
حيث وصل عدد األصناف ألكثر من تص ــل إل ــى  ٪٧٥مبرك ــز ضاحي ــة
 ١٦٠٠صنف وبنس ــبة خصم تصل إلى مب ــارك العب ــداهلل ق ٦و مت جتهي ــز

مسابقات اجتماعية في شهر رمضان الفضيل

مسابقة مشرف للقرآن الكريم

والنس ــاء ومت تقس ــيم املتس ــابقني و لتحقيــق التباعــد االجتماعــي ،ومت

حرص ــت إدارة اجلمعي ــة يف الش ــهر لفئ ــات عمري ــة مختلف ــة م ــن  ٥إل ــى تك ــرمي الفائزي ــن باملس ــابقة بحض ــور
الفضي ــل م ــن كل ع ــام عل ــى تق ــدمي  15س ــنة وم ــن ١٦إل ــى  ٢٦س ــنة و م ــن عض ــو مجل ــس اإلدارة ورئي ــس جلن ــة
مس ــابقة حف ــظ الق ــرآن
املشــتريات د.محمــد منصــور.
الك ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وترتيل ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ك ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة سامي ـ ـ ـ ـ ــة

بطولة مشرف الرمضانية

للتأكي ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ــى اهتم ــام

وكانــت للرياضــة نصيبهــا مــن

إدارة اجلمعي ــة واللجن ــة

االهتمــام يف الشــهر الفضيــل

االجتم ـ ـ ـ ــاعي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى

حي ــث أقيم ــت بطول ــة مش ــرف

التطويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع
يف تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــم البرام ــج

جانب من تكرمي الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي

واألنشط ـ ـ ـ ــة الثقافيـ ـ ـ ــة

 32فريقـ ـ ًا وكان التس ــجيل يف

يف خدم ــة املس ــاهمني

الفت ــرة م ــن  2إل ــى  3ماي ــو،

وأبنــاء منطقــة مشــرف

وانطلق ــت البطول ــة ي ــوم 5

وضاحي ـ ـ ـ ـ ــة مب ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
العب ــداهلل ،وسعيـ ـ ـ ـ ـ ًا

مايــو بحضــور رئيــس مجلــس
اإلدارة عل ــي الفه ــد و رئي ــس

لنش ــر حف ــظ وت ــاوة
الســبل وتهيئــة الفــرص

يف مالع ــب ممش ــى الواح ــة ،
ومت تقس ــيم املتس ــابقني إل ــى

املتنوع ــة ،والت ــي تص ــب

القــرآن الكــرمي وتذليــل

الرياضيــة لضربــات الترجيــح

جلن ــة العم ــل اإلجتماع ــي
جانب من تكرمي الفائزين ببطولة مشرف

د .عمـ ـ ـ ــر القناعـ ـ ـ ـ ــي ورئي ـ ـ ـ ــس

أم ــام الراغب ــن يف حفظ ــه وتالوت ــه  ٢٧س ــنة فم ــا ف ــوق  ،ومت حتدي ــد اللجن ــة اإلعالمي ــة خال ــد الفضال ــة
وبي ــان علوم ــه وغ ــرس قيم ــه ل ــكل ثالثــة أيــام إلجــراء املســابقة حفاظــا واملدي ــر الع ــام و املدي ــر اإلداري
ش ــرائح املجتم ــع وكان ــت املس ــابقة على سالمة املتسابقـ ـ ـ ــن و التزامـ ـ ـ ـ ـ ــا جلمعي ــة مش ــرف لتك ــرمي الفائزي ــن
جلمي ــع

األعم ــار م ــن الرج ــال بالقواعـ ـ ـ ـ ــد الصحي ـ ـ ـ ـ ـ ــة املفروضـ ـ ـ ـ ــة بالبطول ــة الرياضي ــة.

جمعية مشرف انفردت وألول مرة
بالتهنئة برمضان والعيد عبر الفضائيات
أمني الصندوق ورئيس
اللـجنـــة اإلعالميــــة
خـــالد جمـال الفضالة

نقلة إعالمية غير مسبوقة على صعيد العمل التعاوني
تطوير الرسالة اإلعالمية وتنوع قنوات التواصل

 #جمعية مشرف بالخير تجمعنا بحل ــول ش ــهر رمض ــان املب ــارك وعي ــد الفط ــر املب ــارك بإع ــان « جمعي ــة
ص ــرح أم ــن الصن ــدوق ورئي ــس مش ــرف باخلي ــر جتمعن ــا» عب ــر القن ــوات الفضائي ــة وال ــذي تبع ــه ردود
اللجن ــة اإلعالمي ــة خال ــد جم ــال
الفضال ــة أن االهتم ــام بالتطوي ــر يف
املج ــال اإلعالم ــي باجلمعي ــة ش ــهد
نقل ــة غي ــر مس ــبوقة عل ــى صعي ــد
تهنئة جمعية
العم ــل التعاون ــي يف دول ــة الكوي ــت
مشرف برمضان
عبر الفضائيات
متيزت به جمعية مشــرف وكان نتاج

إعالن السلة الرمضانية

لتخطي ــط و دراس ــة ته ــدف لع ــرض
م ــا تقدم ــه اجلمعي ــة م ــن خدم ــات
و مهرجانــات ســواء موســمية أو علــى
مــدار العــام بشــكل جيــد للمســاهمني
وألهال ــي املنطق ــة ويلي ــق بإس ــم
ومكان ــة جمعي ــة مش ــرف التعاوني ــة
فبع ــد النج ــاح الباه ــر عل ــى منص ــات
التواص ــل االجتماع ــي ،وتخط ــى
ع ــدد املتابع ــن حلس ــاب اجلمعي ــة
عل ــى اإلنس ــتغرام أكث ــر م ــن  ٦٠أل ــف
متابــع ،توجهــت اجلمعيــة وألول مــرة
بتهنئ ــة املس ــاهمني وأه ــل الكوي ــت

تهنئة جمعية
مشرف بالعيد
عبر الفضائيات

أفع ــال إيجابي ــة م ــن أهال ــي املنطق ــة واملس ــاهمني لتل ــك اخلط ــوة املتمي ــزة
إن التطويــر القائــم يف جمعيــة مشــرف يجــب أن يواكبــه تطويــر يف الرســالة
اإلعالمي ــة الت ــي تقدمه ــا اجلمعي ــة وه ــو م ــا تق ــوم ب ــه اللجن ــة اإلعالمي ــة
حالي ـ ًا عب ــر كاف ــة الوس ــائل اإلعالمي ــة س ــواء التقليدي ــة أو الرس ــمية منه ــا
واإللكتروني ــة للوص ـ ـ ـ ـ ــول لكاف ـ ـ ـ ــة شـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــح املجتم ـ ـ ـ ــع ومت االستعــان ـ ـ ـ ــة
يف اإلعالن ــات باإلعالمي ــن وجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم التمثي ـ ـ ــل ومش ــاهير التواص ــل
االجتماعــي «السوشــيل ميديــا» لعــرض اخلدمــات التــي تقدمهــا اجلمعيــة
م ــن س ــال ومهرجان ــات خاص ـ ـ ـ ـ ــة للمس ــاهمني ول ــرواد اجلمعي ــة.

مهرجانات متميزة طوال العام
وأفكار تسويقية مبتكرة
رئيس جلنة املشتريات
د.محمد خالد منصور

تطوير
التسوق

تحسين
التواصل

أفكـــار
جديدة

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
«ســلتك مــن اختيــارك» الــذي مت يف رمضــان
املاضــي والقــت الفكــرة استحســان املســاهمني .
أن مجلس اإلدارة احلالي يعمل بشكل مستمر
عل ــى حتدي ــث وتطوي ــر املنظوم ــة التس ــويقية
والسلعيـ ـ ـ ـ ــة إلرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء رواد اجلمعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و مس ــاهميها الك ــرام  ،كم ــا ل ــم تغف ــل إدارة
اجلمعي ــة يف حتدي ــث وتطوي ــر اخلدم ــات
جانب من أحد املهرجانات التسويقة باألسواق املركزية
املس ــاندة لعملي ــة التس ــويق بواس ــطة موق ــع
الش ــراء االلكترون ــي وحتديث ــه باملنتج ــات أو ًال ب ــأول  ،كم ــا مت تخصي ــص أرق ــام للتواص ــل ل ــكل ف ــرع م ــن ف ــروع
الصيدلي ــة والل ــوازم والبنش ــر لل ــرد عل ــى االستفس ــارات الفني ــة للمنتج ــات أو الع ــروض .
وأضــاف منصــور علــى الرغــم مــن كثــرة املهرجانــات لكنهــا متيــزت بنســب خصــم عاليــة تراوحــت مــا بــن ٪ ٧٥
و  ٪٥٠حسب كل مهرجان  ،ومت انتقاء أفضل السلع املعروضة بعناية سواء احمللية منها والعاملية لرواد اجلمعية
واملساهمني  ،كما مت تنظيم عملية التسوق خالل املهرجانات وفق التوصيات الصحية من اجلهات املعنية  ،ألن
ســامة املتســوقني
واملوظفــن تعتبــر
مــن أولوياتنــا .

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

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  ٢٠ســنة مــن
خدمــة املســاهمني وأهالــي املنطقــة  ،وخــال هــذه الســنوات كانــوا مثــا ًال يف حســن
التعــاون املثمــر مــع إدارة اجلمعيــة والقــت جهودهــم واجتهادهــم استحســان مــن
املســاهمني ورواد اجلمعية ،ويف احتفال اجلمعية مبرور  ٤٠عام ًا 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.

قدمنــا خدمــات وأنشــطة اجتماعيــة غير
مســبوقة واســتحداث وتطوير للمنشــآت
«أهل مشرف والمساهمين يستاهلون»
رئيس جلنة العمل االجتماعي
د.عمر عبد الوهاب القناعي

صرح رئي ــس جلنة
العم ــل االجتماعي
وتطوير املنشآت
د.عم ــر القناع ــي أن م ــا مت
اجن ــازه م ــن أعم ــال وأنش ــطة س ــواء
•مســابقات رياضيــة للجميــع
للعم ــل اإلجتماع ــي أو تطوي ــر املنش ــآت
مــع مراعــاة الشــروط الصحية
احلالي ــة للجميع ــة وللمنطق ــة ككل كان
ميثل حتدي ًا كبير ًا وس ــط الظروف اإلس ــتثنائية
•رغم ظروف الحظر وجائحة
غير العادية والقوانني التي مت فرضها ملكافحة
كورونا حرصنا على توزيع
تفش ــي فاي ــروس كورون ــا والت ــي تأث ــرت به ــا
«قرقيعان مشرف»
جمي ــع القطاع ــات منه ــا اجلمعي ــات التعاونية،
لك ــن وس ــط تل ــك الظ ــروف ل ــم يدخ ــر املجل ــس
•تعاونية مشرف عايدت
احلال ــي واإلدارة التنفيذي ــة جه ــدا لتق ــدمي
روادها ومساهميها
خدماته ــا واألنش ــطة الت ــي مت التخطي ــط له ــا
مس ــبقا ليتمت ــع بها املس ــاهمني وأبن ــاء املنطقة ،ويف نفس
الوق ــت مت تطبي ــق التوصي ــات والق ــرارات الصحي ــة للحف ــاظ عل ــى
س ــامة اجلمي ــع ،و مت تق ــدمي مجموعة متنوعة من األنش ــطة الرياضي ــة والترفيهية
ومس ــابقات جلمي ــع الفئ ــات واألعم ــار  ،كم ــا مت تق ــدمي برنام ــج ممي ــز يف رمض ــان املاضي
وه ــى املس ــابقة الس ــنوية حلف ــظ وت ــاوة الق ــرآن الك ــرمي وعم ــل مس ــابقات رمضاني ــة رياضي ــة
للش ــباب  ،باإلضاف ــة إل ــى توزي ــع القرقيع ــان ال ــذي ابتك ــرت إدارة مش ــرف طريق ــة جدي ــدة
لتوزيع ــه عل ــى منطق ــة مش ــرف ومب ــارك العب ــداهلل  ،كم ــا مت توزي ــع هدي ــة مقدم ــة م ــن إدارة
اجلمعي ــة للمس ــاهمني ورواد اجلمعي ــة يف أي ــام عي ــد الفط ــر  ،وعل ــى صعي ــد تطوي ــر املنش ــآت
مت جتدي ــد وصيان ــة مدخ ــل اجلمعي ــة ومواق ــف الس ــيارات ومبن ــى اإلدارة العام ــة  ،وس ــيتم إط ــاق
مجموع ــة مش ــاريع ضخم ــة يف الفت ــرة القادم ــة س ــواء عل ــى مس ــتوى اجلمعي ــة أو املنطق ــة ،إن اإلدارة احلالي ــة
حت ــرص دائمـ ـ ًا يف احلف ــاظ عل ــى املكان ــة الرائ ــدة التي وصلت له ــا جمعية مش ــرف التعاونية كما تعمل عل ــى التطوير
الدائ ــم واملس ــتمر للخدم ــات واألنش ــطة جنب ــا إلى جنب  ،مع التطوير يف املنش ــآت احلالية واس ــتحداث مش ــاريع جديدة.

جمعية مشرف التعاونية تحقق إنجازاً غير
مسبوق بربح تجاوز  7ماليين دينار
علي الفهد :رغم سنة الجائحة اإلستثنائية والتحديات

حققنا 56

مليون دينار مبيعات

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مشــرف
التعاوني ــة عل ــي الفه ــد أن ــه «رغ ــم الس ــنة
اإلســتثنائية التــي مــرت علــى الكويــت إبــان
ظهــور جائحــة كورونــا ،والتحديــات العظــام
الت ــي واجهتن ــا ،حقق ــت اجلمعي ــة أعل ــى
ص ــايف رب ــح عل ــى مس ــتوى التعاوني ــات،
مب ــا يزي ــد ع ــن  7مالي ــن دين ــار» ،مضيف ــا
أن ه ــذا الرق ــم غي ــر مس ــبوق ،ول ــم يحق ــق

الوقائي ــة اخلاص ــة بدخ ــول اجلمعي ــة
وأفرعه ــا واملس ــاجد واملمش ــى  ،وكذل ــك
السـ ـ ـ ــاحات وأماكـ ـ ـ ــن ألع ـ ـ ـ ــاب األطف ـ ـ ـ ــال.
أنشطة ومشاريع جديدة
ألهالي المنطقة
وأض ــاف« :كم ــا أنه ــا اس ــتحدثت املالع ــب
مبختل ــف أنواعه ــا ،فض ــا ع ــن تنظي ــم

منــذ تأســيس العمــل

وح ــول نس ــبة التعي ــن ،أوض ــح الفه ــد أن
«نســبة التوظيــف املوجــودة حاليــا  % 7مــن
نســبة املبيعــات ،لكننــا طالبنــا بتخفيضهــا
إل ــى  % 6م ــن خ ــال احت ــاد اجلمعي ــات»،
مش ــيرا إل ــى أن ه ــذا األم ــر يضب ــط عم ــل
اجلمعي ــات التعاوني ــة الت ــي تتج ــاوز نس ــبة
التعيــن فيهــا  ،%10واعتبــر أن نســبة % 6
معقول ـ ـ ـ ـ ــة ومريحـ ـ ـ ـ ـ ــة

التعاون ــي.

وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق املي ـ ــزانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المركز األول
على مستوى
الكويت

واملصاري ــف .جمعي ــة
مش ــرف ه ــي األول ــى
عل ــى مس ــتوى الكوي ــت

وق ــال الفه ــد عل ــى

يف حجمه ــا وأدائه ــا،

هامـ ـ ـ ــش املؤمت ـ ـ ـ ـ ــر

حـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــث أن نسبـ ـ ـ ـ ـ ــة

الصح ـ ـ ـ ــفي الـ ـ ـ ـ ــذي
عق ــده للحدي ــث ع ــن
أعمــال الســنة املاليــة

جانب من املؤمتـ ـ ـ ــر الصحـ ـ ــفي عن أعمال السنة املالية

الس ــابقة للجمعي ــة ،إن تعاوني ــة مش ــرف
كســرت الــ 56مليــون دينــار مبيعــات ،فضــا
ع ــن حصوله ــا عل ــى املرك ــز األول عل ــى
مس ــتوى الكوي ــت يف البيان ــات املالي ــة .
ولف ــت الفه ــد إل ــى أن اجلمعي ــة قدم ــت
الكثي ــر خ ــال الظ ــروف اإلس ــتثنائية م ــن
األعم ــال االجتماعي ــة والتجاري ــة وغيره ــا
الت ـ ــي تع ــود بالنفـ ــع عل ـ ــى مساهميهـ ـ ـ ــا
ومرتاديهــا ،ومنهــا توفيــر األدوات واملعــدات

حف ــات التك ــرمي ع ــن بع ــد ،مث ــل تك ــرمي
الطلب ــة املتفوق ــن عل ــى مس ــتوى م ــدارس
املنطقــة ،مبنحهــم ســيارات جديــدة ،وتكــرمي
أعضــاء مجالــس إدارات اجلمعيــة الســابقني
مبناس ــبة م ــرور  40عام ــا عل ــى إنش ــائها،
إضافــة إلــى مبــادرة تطعيــم املوظفــن حرصا
منهــا علــى حتقيــق املناعــة املجتمعيــة ،إلــى
جان ــب تعي ــن الك ــوادر الوطني ــة يف ظ ــل
األزم ــة الراهن ــة».

التعيــن فيهــا .% 4.8
وأش ــار إل ــى أن هن ــاك

الكثي ــر م ــن النق ــاط الت ــي يس ــعون إل ــى
تعديله ــا ،والت ــي أضيف ــت م ــن قب ــل جلن ــة
تطوي ــر العم ــل التعاون ــي ،ومنه ــا جزئي ــات
األفــرع املســتثمرة واألعمــال الفنيــة وطــرح
املشــاريع  ،آمــا أن يكــون هنــاك قــرار يتفــق
علي ــه كل م ــن احت ــاد اجلمعي ــات و وزارة
الش ــؤون جتنب ــا للص ــدام.

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

تدريب الكوادر الوظيفية مبركز تدريب مشرف
يف خطـــوة تعكـــس حـــرص إدارة جمعيـــة مشـــرف التعاونيـــة علـــى التطويـــر املســـتمر يف جميـــع املجـــاالت بشـــكل
ع ــام والتطوي ــر اإلداري بش ــكل خ ــاص ،مت عق ــد مجموع ــة دورات تدريبي ــة متخصص ــة يف مه ــارات احلاس ــب اآلل ــي
وامله ــارات اإلداري ــة املختلف ــة  ،ومت التدري ــب بش ــكل ذات ــي بالكام ــل عب ــر مدرب ــن م ــن ب ــن صف ــوف املوظف ــن ذوي
اخلبــرة يف مجــال الــدورة التدريبيــة ســواء النظريــة منهــا أوالعمليــة  ،كمــا مت االســتعانة ببعــض اجلهــات املختصــة
كاإلطفاء والدفاع املدني بالتعاون مع وزارة الداخلية.

تكرمي املدربني من موظفي اجلمعية

رئيس مجلس اإلدارة يكرم املتدربني بحضور املدير العام واملدير اإلداري

وتنوعــت الــدورات مــا بــن التدريــب املباشــر و التدريــب عــن بعــد  ،ومت عقــد جميــع الــدورات مبركــز تدريــب مشــرف
وحرصــت إدارة اجلمعيــة علــى تكــرمي املوظفــن املشــاركني يف الــدورة بعــد اجتيازهــم الفتــرة التدريبيــة كحافــز لهــم
عل ــى مواصل ــة التدري ــب وتش ــجيع باق ــي املوظف ــن لاللتح ــاق بال ــدورات التدريبي ــة  ،حي ــث وضع ــت إدارة اجلمعي ــة
خط ــة واس ــعة وس ــيتم تطبيقه ــا خ ــال ع ــام كام ــل  ،وته ــدف إل ــى تطوي ــر امله ــارات الفني ــة ودع ــم وتنمي ــة ق ــدرات
املوظف ــن وف ــق التخصص ــات املختلف ــة وحاج ــات كل قس ــم وإدارة.

«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

انطالق ــا م ــن م ــدى اهتم ــام إدارة جمعي ــة مش ــرف التعاوني ــة مبكافح ــة تفش ــي في ــروس كورون ــا ،والتحص ــن ض ــد في ــروس كورون ــا ه ــو
الس ــبيل الوحي ــد للخ ــروج م ــن تل ــك األزم ــة  ،مت افتت ــاح أول مرك ــز تطعي ــم عل ــى مس ــتوى اجلمعي ــات التعاوني ــة بحض ــور وكي ــل وزارة
الصحــة الدكتــور مصطفــى رضــا ،والوكيــل املســاعد لشــؤون قطــاع التعــاون يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة ســالم الرشــيدي ،بالتعــاون مــع
وزارة الصح ــة لتطعي ــم موظف ــي اجلمعي ــة
بصال ــة أف ــراح مش ــرف ،حي ــث مت التطعي ــم
عل ــى فترت ــن م ــن الثامن ــة صباحـ ـ ًا وحت ــى
الواح ــدة ظه ــر ًا وم ــن الثاني ــة ظه ــر ًا حت ــى
الس ــابعة مس ــاء.
وأك ــد رئي ــس مجل ــس إدارة جمعي ــة مش ــرف
التعاونيــة علــي الفهــد أن اإلدارة ال تدخــر جهــد ًا
يف ســبيل احلــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا ،فهــو
واج ــب وطن ــي يف املق ــام األول وكذل ــك مس ــؤولية
اجتماعيــة ومــن واجبــات العمــل التعاونــي ،حيــث
ج ــاءت فك ــرة مرك ــز التطعي ــم حلماي ــة املوظف ــن
وكي ــل وزارة الصح ــة الدكت ــور مصطف ــى رض ــا يتوس ــط رئي ــس وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة وم ــدراء
واملتس ــوقني وذل ــك بتيس ــير عملي ــة التطعي ــم عب ــر
جمعي ــة مش ــرف التعاوني ــة
صال ــة أف ــراح مش ــرف ،بالتنس ــيق م ــع اجله ــات
املختصــة مــن وزارة الصحــة ومحافظــة حولــي
و وزارة الش ــؤون االجتماعي ــة ،وب ــإدارة كامل ــة
م ــن جمعي ــة مش ــرف التعاوني ــة.
وأوض ــح الفه ــد أن ــه مت اختي ــار امل ــكان لتمي ــزه
مبس ــاحة كبي ــرة لتطبي ــق الش ــروط الصحي ــة
يف التباع ــد ،كذل ــك وج ــود مدخ ــل واس ــع ليت ــم
اس ــتقبال ع ــدد كبي ــر م ــن املراجع ــن الراغب ــن
بالتطعي ــم  ،متوجهـ ـ ًا بالش ــكر للمس ــؤولني م ــن
اجلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املختص ــة حلس ــن تعاونه ــم م ــع إدارة
اجلمعيــة إلقامــة مثــل هــذا املركــز األول مــن نوعــه،
موظفني جمعية مشرف التعاونية أثناء تلقيهم اللقاحات  -بصالة أفراح مشرف
متمنيـ ـ ًا أن تك ــون ش ــرارة اإلنط ــاق ملراك ــز تطعي ــم
مش ــابهة عل ــى مس ــتوى دول ــة الكوي ــت.

إشراقـــة مشرف
الـعــــدد اإللكـــتروني األول
اإلشــــــراف العـــام

رئيس اللجنة اإلعالمية  /خالد الفضالة

اإلشــــــراف الفنــي

المدير اإلداري  /ناصر معرفي

التدقيق والمراجعة

رئيس قسم اإلعالم والتصميم /فاطمة مراد

تصميـــم وإخــــراج

مصمم قسم اإلعالم والتصميم /أحمد البحــــار

تصوير فوتغرافـــي

مصور قسم اإلعالم والتصميم  /ربيع مكـــــي

