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مشروع توسعة جمعية السرة التعاونية

)أنور الكندري(حمد مال اهلل ووليد املطر خالل املؤمتر الصحافي

ناصر املسيلم

حسني القالف

عادل العتيبي
بحضور رئي���س مجلس 
ادارة جمعية السرة التعاونية 
باالناب���ة م.حم���د م���ال اهلل، 
ورئي���س جلنة املش���تريات 
باإلناب���ة وليد املطر، ورئيس 
اللجنة االجتماعية باالنابة خالد 
اجلريوي، وعضو مجلس ادارة 
وأمني الصندوق خالد احلربان، 
واملدير الع���ام محمد القطان، 
كش���ف رئيس مجلس االدارة 
باالنابة عن ان افتتاح مهرجان 
الس���لع الرمضانية ومهرجان 
العودة الى املدارس سيكون 15 
اجلاري وذلك بأسعار تنافسية 
تصل نسبة اخلصم في بعض 
املنتج���ات الى 60% وحصريا 

جلمعية السرة.
وقال: لقد بلغت مبيعاتنا 
السنوية لعام 2009/2008 مبلغا 
وق���دره 9.915.151 دينارا، كما 
بلغت مشترياتنا العام املاضي 
8.792.275 دينارا، وقد حصل 
انخفاض في املبيعات نتيجة 
اشهار جمعيات جنوب السرة 
وتوسعة املشروع ما ادى الى 
الس���يارات  ضيق في مواقف 
وسيكون هناك خطط موضوعية 

في املستقبل.
وبني انه بالنسبة ملشروع 
التوسعة فقد انتهينا من صب 
السرداب الثاني وسيقوم املقاول 
املنفذة ببناء أعمدة  والشركة 
الدور الثالث )ميزانني( ونسبة 
االجناز حاليا جيدة وأيضا تقوم 
الشركة بتحضيرات )املصاعد 
� املشيات � التكييف � التكسية 
اخلارجي���ة والداخلية � القبة 
السماوية � السيراميك( وغيرها 
املتعلقة باملشروع  من األمور 
وأيضا اجلمعية بصدد طرح 
 � مناقصة )أرف���ف وثالجات 
احلاسب اآللي � احلراسة واألمن( 
للتعاقد مع شركات متخصصة 
في هذا الش���أن، وذلك بحصر 
ادارة املجلس لهذا املش���روع 
الضخم واملتابعة احلقيقية له 
والذي س���يرى النور ان شاء 
اهلل تعالى على مش���ارف عام 

.2011
وأض���اف مال اهلل ان ادارة 
اجلمعية قامت بتحديث فرع 

سوق قطعة 3 ومتت مخاطبة 
اجلهات الرسمية للموافقة على 
تخصيص ارض النشاء فرع 
خاص لفرعي اجلملة والتموين 
في قطع���ة 2 وتأمل اجلمعية 
بسرعة االستجابة لهذا املطلب 

من اجلهات الرسمية.
بدوره أش���ار رئيس جلنة 
املشتريات باالنابة وليد املطر 

الى ان اجلمعية قامت بتخفيض 
أسعار 180 س���لعة رمضانية 
مقسمة على 20 سلعة مميزة 
حتى نفاد الكمية و160 سلعة 
الش���هر بنسبة خصم  طوال 
تصل الى 60%، وأما مهرجان 
القرطاسية فسيتم بيع املنتجات 
بأسعار تنافسية أقل من التكلفة 
على بعض الس���لع وبعضها 

بسعر التكلفة وسيبدأ املهرجان 
يوم 2009/8/15 مواكب املهرجان 

اخلاص بالسلع الرمضانية.
وتابع: ومازال���ت جمعية 
الس���رة تدعم حليب األطفال 
وحفاضات األطف���ال بجميع 
أنواعه���ا وأحجامه���ا وكذلك 
حفاضات كبار السن من بداية 
الع���ام 2009  أي من 2009/1/1 

ومس���تمرون في ذلك خلدمة 
املس���اهمني وهناك سياسية 
جديدة من جلنة املش���تريات 
باضافة اصناف أخرى يشملها 
هذا الدعم والبيع بسعر التكلفة 

دون اعباء على املستهلك.
واضاف املطر انه من سياسة 
املشتريات احلالية تنوع املنتج 
بصورة كبيرة وتعدد الشركة 
ذات االصناف املنتقاة بصورة 
جيدة ومتواف���ر حاليا بعض 
الس���لع املميزة  انواع ه���ذه 

باجلمعية.
وأكد ان اجلمعية حترص 
على تواجد اجتماع ش���هري 
مع عدد من الش���ركات اليجاد 
حل���ول مبتك���رة للسياس���ة 
البيعية باجلمعية ما يؤثر على 
ارتفاع املبيعات وتوفير جميع 
االصناف للمس���تهلك وكذلك 
السعر املناسب له. واستطرد 
التوصية  قائال: كم���ا ندع���م 
اخلاصة بإعادة جلنة األسعار 
باحتاد اجلمعيات التعاونية ملا 
لها من اثر ايجابي في حتديد 
اسعار السلع الغذائية وغيرها 
وذلك حسب اآللية التي تتفق 
مع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزارة التجارة وعدم 
اعطاء الفرصة لبعض التجار 
لرفع اسعار السلع بطرق غير 
مبررة وذلك حرصا على عدم 
استغالل املس���تهلك من قبل 

البعض.
ومن جانب آخر، صرح أمني 
الصندوق خالد اجلريوي بان 
اجلمعية قامت بعدة نشاطات 
منها: رحلة للعمرة ملساهمي 
جمعية السرة وعدد املعتمرين 
كان 300 معتمر والقت صدى 
كبي���را، باالضاف���ة الى رحلة 
الشاليهات الى منتزه الوطنية 

ومت حجز 140 شاليها.
واضاف ان هناك دروس���ا 
دينية في املساجد خالل شهر 
أئمة  رمض���ان باالتفاق م���ع 
املس���اجد في منطقة الس���رة 
باالضافة الى غبقة رمضانية 
ملساهمي جمعية السرة وذلك 
لاللتق���اء بني املس���اهمني مع 
االدارة للتعارف على  مجلس 
مالحظات مساهمي اجلمعية.

تعاونية السرة: مهرجان العودة للمدارس والسلع الرمضانية 15 الجاري
مال اهلل: بخصومات تصل إلى %60

الحساوي: تعاونية مشرف تطلق 
غدًا مهرجان السلع الرمضانية

عادل العتيبي
صرح امني س���ر مجلس 
مش���رف  جمعي���ة  ادارة 
التعاوني���ة ورئي���س جلنة 
املشتريات والتسويق شمالن 
احلس���اوي بقيام اجلمعية 
بتخفيض اسعار 200 صنف 
بنسبة تتراوح بني 50 و%75 
الى جان���ب بيع الس���ل����ع 
الرمضاني����ة االساسية ذات 
اجلودة العالية واملطلوبة بأقل 
من التكلف����ة وذلك من واقع 
دعمه����ا م���ن قبل اجلمعية 
وتوفيره������ا للمس���اهمني 

وللمنطقة ابت����داء من الغد الذي يواكب افتتاح مهرجان السل����ع 
الرمضاني����ة برعاي����ة وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعم����ل 
محم��د الكندري ومبش���اركة 30 ش���ركة للم������واد الغذائي���ة 

واالستهالكية.
وقال احلس���اوي ان جلوء اجلمعية لتقدمي الدعم للشركات 
املساهمة والراعية من حيث العرض واالرفف املتميزة في واجهة 
السوق املركزي ساهم في دفع الشركات الى خفض اسعار السلع 
من خالل العروض اخلاصة واملهرجانات التس���ويقية وكشف 
احلس���اوي عن مفاجآة للمساهمني ستقدم لهم في يوم افتتاح 

املهرجان الرمضاني.
وأشار الى ان اسعار الس���لع االساسية مخفضة وال تقارن 
بأي جمعية اخرى الى جانب قيام اجلمعية بتخفيض اس���عار 
االصن���اف الرمضانية االخرى ومنه���ا االرز والدجاج والزيت 
والبي���ض وقمر الدين من خالل تخفيض هامش ربح اجلمعية 
ايضا بتنظيم مهرجانات تسويقية تلي مهرجان الصيف مهرجان 
السلع الرمضانية ومنها مهرجان القرطاسية مبشاركة الشركات 

بنسبة خصومات تصل %50.
واش���اد احلساوي بدور وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
واحتاد اجلمعيات التعاونية وتفعيلها للقرارات ودعم اجلمعيات 
وحل جميع املعوقات التي تواجههم للنهوض بالعمل التعاوني 
بش���كل عام الذي اصبح رمزا خليجي���ا وعربيا يحتذى به في 

احملافل الدولية.
وقال ان اعادة العمل بلجنة االس���عار في احتاد اجلمعيات 
مطلب تعاوني للقيام بضبط االسعار وادارتها ونتمنى ان تؤدي 

مهامها طبقا لآللية املعتمدة.

التخفيضات تصل إلى %75 »العارضية«: 160 شركة
 في المهرجان التسويقي 

15 الجاري

تخفيض أسعار 
أكثر من 600 سلعة في 

مهرجان الدعية الرمضاني

عادل العتيبي
اكد عضو مجل����س االدارة 
ورئيس جلنة املش����تريات في 
جمعية العارضية ناصر املسيلم 
انه اس����تكماال لالنش����طة التي 
تقدمها اجلمعية خلدمة املنطقة 
واملساهمني، فان اجلمعية بصدد 
اقامة مهرجان تسويقي اعتبارا 
م����ن 15 اجلاري يع����د من اهم 
املهرجانات خالل العام ويشارك 
فيه ما يقارب اكثر من 160 شركة 
في شتى التخصصات، وذلك في 
جميع اسواق وفروع اجلمعيات 
طوال شهر رمضان املبارك وليس 

حتى نفاد الكمية.
ويأتي ذلك من منطلق حرص 
االدارة على تخفيف  مجل���س 
االعب���اء عن عاتق املس���تهلك 
واملساهمني عن طريق توفير 
الرمضانية باس���عار  الس���لع 
منخفضة، كما مت تخفيض اسعار 
اكثر من 350 سلعة رمضانية 
بنسبة تتراوح بني 25% و%45 
ابتهاجا بالشهر الفضيل، الفتا 
ال���ى ان املهرج���ان الرمضاني 
الشهر  س���يتواصل على مدار 

بال توقف.

اعلن رئيس جلنة املشتريات 
واخلضار والفاكهة بجمعية الدعية 
التعاونية حسني القالف ان ادارة 
اجلمعية ستقوم بدعم معظم السلع 
وعمل عروض خاصة لتخفيض 
اس����عار منتجات عدة ش����ركات 
غذائية واستهالكية متنوعة لصالح 
املستهلك واملس����اهمني من اهالي 

املنطقة.
جاء ذل����ك بعد عدة اجتماعات 
اللجنة مع  موس����عة قامت به����ا 
العديد من الشركات للحصول على 
افضل االسعار واميانا منا وتنفيذا 
لقرارات وتوصيات وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بضرورة عمل 
عروض تخفيض لالسعار على مدار 
العام متاش����يا مع سياسة احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
ومساهمة في محاربة الغالء احلالي 
في اسعار بعض السلع، وان الغرض 
من اقامة مثل ه����ذه العروض ما 
ه����و اال تخفيفا لالعباء عن كاهل 
املواطنني واملقيمني بصورة عامة 
حيث يض����م املهرجان العديد من 
السلع التي جرى تخفيف اسعارها 
بعد دراسة وافية من قبل االدارة 
اليومية على  العروض  الس����يما 
اخلضار والفاكهة داخل الس����وق 
املرك����زي ط����وال ش����هر رمضان 
الكرمي. واض����اف القالف: ان هذه 
الع����روض رأت النور اعتبارا من 
امس 10 اجلاري وس����تمتد حتى 

نفاذ الكمية.
كما وعد القالف ان هذه العروض 
واملهرجانات التسويقية لن تكون 
االولى من نوعها واش����ار الى ان 
هذه العروض باالسعار املخفضة 
ستس����اعد على احلص����ول على 
منتجات مختلفة بأسعار مناسبة 
جدا مما تساهم في خفض التكاليف 
خصوصا في ظل قدوم شهر رمضان 
الفضيل اعاده اهلل عليكم باخلير 

واليمن والبركات.

شمالن احلساوي


