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 محمد راتب
  زف رئيـــس مجلس إدارة 
التعاونية،  الزهـــراء  جمعية 
البشرى  عبدالعزيز املسعد، 
إلى أهالي املنطقة واملساهمني 
بتحقيق إجنازات مالية وإدارية 
غير مسبوقة في اجلمعية، رغم 
حداثـــة ســـنها ورغم احلجم 
الضخم لألعمال اإلنشائية فيها 
وتغطية مصاريف التأسيس 
التي واكبت إطالقها  الكبيرة 
بشكل رســـمي، الفتا إلى أن 
مبيعـــات اجلمعيـــة بلغـــت 
مبيعاتها خالل أول سنة من 

تشغيلها مبلغا قدره ٧ ماليني و٥٠٠ ألف دينار، 
كما أنها سوف تقوم بتوزيع أرباح على املساهمني، 
في حني حققت اجلمعية عائدا ماليا تأسيسيا 
استثماريا عند نشأتها وصل إلى مبلغ وقدره 
مليـــون و٦٠٠ ألف دينار وهـــو ما لفت انتباه 
كثير مـــن املراقبني وحـــول أنظارهم إلى هذه 

اجلمعية الفتية.
  وقال املسعد في تصريح صحافي أدلى به: 
إن ما حققته اجلمعيـــة رغم حداثة عهدها من 
جناح ملموس وتفوق واضح على جميع الصعد 
اإلنشائية والتســـويقية، مقارنة بالكثير من 
اجلمعيات التعاونية الزميلة، لم يكن إال نتاج 
اإلستراتيجية املميزة التي وضعها مجلس اإلدارة 
والقائمون على اجلمعية، مما جعل منها صرحا 
حضاريا ومعلما تســـويقيا مميزا تنافس به 
اجلمعية العديد من أسواق التجزئة الراقية سواء 
العريقة منها أو احلديثة العهد، مشيرا إلى أن 
حصول جمعية الزهراء التعاونية على املركز 
األول في املســـابقة الدولية التي نظمت حتت 
عنوان «جمعيتي حتمي بيئتي» برعاية املنظمة 
التنموية للطاقة املتجددة (REDO) املنبثقة عن 
هيئة األمم املتحدة، ليس إال دليال واضحا يبرهن 

على التخطيط السليم والراقي لديها.

  األنظمة التكنولوجية الفريدة

  ولفت املســـعد إلـــى أن اجلمعية وفي إطار 
سعيها إلى مواكبة أحدث مستجدات التكنولوجيا 

املعاصرة والتي تخدم املستهلك 
وتوفر انســـيابية مطلقة في 
العمـــل، ومتعـــة فائقـــة في 
التســـوق، حققـــت تفردا في 
جميع أعمالها وخصوصا في 
البيع والشراء والتسلم  آلية 
والتخزين واجلرد، حيث أدخلت 
العديد من األنظمة الفريدة التي 
تخدم هذا اجلانب، موضحا في 
هذا الصدد أن اجلمعية قامت 
وألول مرة في الكويت بربط 
املتكاملة  البيع  نقاط خدمات 
«الكاشير» مع شركة اخلدمات 
املصرفية اآللية «كي نت» دون 
أن يكون للعنصر البشري أي يد أو تدخل، مما 
أظهر سالسة في العمل وارتياحا كبيرا من قبل 

رواد اجلمعية.
  وأضاف رئيس مجلس اإلدارة أن اجلمعية 
وعالوة على تفردها بأفضل تصميم معماري 
مميز ال مثيل له في اجلمعيات التعاونية األخرى، 
فإنها فعلت نظام احلاسب اآللي في كل قطاعاتها 
بشكل مواز ملا هو معمول به في األسواق املركزية 
احلديثة، حيث قامت بالتطبيق الكامل للعمل 
بنظام الباركود احملاســـبي العاملي على جميع 
األصناف املعلبة واملكيسة وذات األوزان، وهو 
ما يؤدي إلى احلصـــول على دقة متناهية في 
ضبط املخزون لديها ورصد مشتريات الزبائن 
وتوثيقهـــا إلكترونيا وحفظهـــا في نظام آمن 

وموثوق.
  من جهة ثانية، بني املسعد أن اجلمعية تفردت 
بتطبيق نظام اجلرد اآللي والذي يعمل بطريقة 
إلكترونية بدال من اجلرد اليدوي التقليدي، مع 
تفعيله في جميع فـــروع اجلمعية عن طريق 
أجهزة (PDA) وهو األمر الذي مازالت تنفرد به 
جمعية الزهراء التعاونية على مستوى جمعيات 
دولة الكويت، مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة قام 
أيضـــا بتطبيق نظام رقابي فريد من نوعه في 
اجلمعية، من خالل ما يســـمى بـ «مكائن النقد 
األوتوماتيكي» (Cash Guard) اخلاص بالكاشيرية، 
والـــذي يعزز زيادة الرقابة واألمان على أموال 

اجلمعية ويحميها من أي إساءة تصرف. 

 أحد فروع جمعية الزهراء التعاونية

 عبدالعزيز املسعد

 ٧٫٥ ماليين دينار مبيعات «تعاونية الزهراء» و١٫٦ مليون عوائدها االستثمارية

 إنشاءات ومشاريع مستقبلية

 اعتماد بند المعونة

 في معرض حديثه عن آخر املستجدات على صعيد األعمال 
ــتقبلية للجمعية، قال املسعد: إن  ــائية واملشاريع املس اإلنش
اجلمعية في الوقت احلالي بصدد تنفيذ فرع خارجي في قطعة 
ــم الراحل صالح الهويدي، وهو أول فرع في جمعية  (٣)، باس
تعاونية يتم إنشاؤه بنظام اخلرسانة احلديث «هيرك» حيث 
يسمح هذا النظام الفريد بتوفير مساحات شاسعة دون وضع 
ــانية، وأضاف أنه جار تنفيذ بناء فرع الغاز في  أعمدة خرس
قطعة (٧) من خالل تصميم هندسي جذاب وبرؤية مميزة وغير 
ــبوقة تختلف عما هو معمول به في اجلمعيات األخرى،  مس
في حني أن تصاميم فرع الكهرباء والبنشر هي اآلن في طور 
اإلعداد بالتعاون مع أحد املكاتب الهندسية، الفتا إلى أن مجلس 
ــاحة  اإلدارة قام بضم جميع محالت املول التجاري إلى املس
ــوق املركزي وذلك برخصة جتارية واحدة، وهي  الكلية للس
ــات التعاونية، مما يعطي دفعا  ــابقة الوحيدة بني اجلمعي الس
قيما جلمعية الزهراء التعاونية، ويقدم لها دعما كبيرا يسمح 
ــطتها بكل حرية ومرونة  ــع األعمال فيها بالقيام بأنش جلمي
ــؤون  ــس الوقت مبا يتوافق مع ضوابط وزارة الش وفي نف

االجتماعية والعمل. 

 على صعيد املساهمات االجتماعية، بشر املسعد مساهمي 
ــتكون انطالقة تقدمي اخلدمات  املنطقة بأن هذه السنة س
ــاهمني الكرام  االجتماعية التي طال انتظارها من قبل املس
ــابقة على  ــرا لعدم حصول اجلمعية خالل الفترة الس نظ
مخصصات لصرفها على تلك اخلدمات، وقال: إن تفعيل 
ــيبدأ بعدما مت اعتماد بند املعونة االجتماعية  ــطة س األنش
مؤخرا، وبناء على ذلك لن نألو جهدا في تطوير اخلدمات 
ــى أن تكون اجلمعية مثاال  ــعي إل باملنطقة، ومواصلة الس
ــباقة في ميدان العمل  ــطتها، وس يحتذى في جميع أنش
التعاوني الذي يشهد منافسة شديدة خالل الفترة احلالية 
مما سيصب في صالح املستهلك وأهالي املنطقة وتطوير 

مرافقها أوال وأخيرا. 

 المسعد: «الزهراء» تبوأت الصدارة تسـويقي اً ومعمارياً وتكنولوجياً  توزيع األرباح وإطالق المسـاهمات االجتماعية بعد اعتماد المعونة


