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»تعاونية الصباحية« حققت أرباحًا 555.5 ألف دينار بعد تغطية الخسائر
املؤمتر الصحافي الذي عقد بتاريخ 
2010/11/7 أفاد بأن األرباح ستصل 
إل���ى نصف ملي���ون دينار وهذا 
حتقق بتوفيق من اهلل سبحانه 
وأن الذي حتقق أتى مبش���اركة 
أهالي املنطقة ودعمهم جلمعيتهم، 
الفتا الى وضع خطة سنوية خالل 
العام 2011 تشمل النواحي املالية 
واالدارية واالجتماعية وتهدف الى 
الوصول باألرباح الى ما قيمته 1.5 
مليون دين���ار. ولفت األنصاري 
الى ض���رورة التع���اون من قبل 
التعاونية للوقوف  اجلمعي���ات 
ضد استغالل املكرمة األميرية من 
قبل التجار عن طريق محاوالت 
رفع األسعار مشددا على ضرورة 
مطالبة الشركات باملستندات التي 
تبرر طلب الزيادة الفتا الى التزامه 
في ه���ذا الش���أن بتعاميم احتاد 

اجلمعيات التعاونية.
وخت���م األنص���اري مؤمتره 
بالشكر والتقدير جلميع العاملني 
في اجلمعية وخص بالذكر املدير 
العام ورئيس احملاسبة واملشتريات 
والفروع وجميع رؤساء األقسام 
على اجلهود اجلبارة التي بذلوها 
خالل السنة املالية املنتهية وكذلك 
الشكر اجلزيل ملساهمي اجلمعية 
الذين كانوا الداعمني األساسيني 
لنشاط اجلمعية ودعا اهلل سبحانه 
أن تكون سنة 2011 سنة خير على 
الكويت وأن تكون ميزانيته القادمة 

أفضل من ميزانية عام 2010.

محمد راتب
أعلن رئيس جمعية الصباحية 
التعاونية واملعني من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل عادل 
إسماعيل األنصاري عن تسجيل 
اجلمعية رقما قياسيا في مبيعات 
هذا العام حيث بلغت 13875104 
دنانير وه���ي أعلى مبيعات منذ 
تأسيس اجلمعية بزيادة عن السنة 
املالية الس���ابقة مببلغ 982887 

بنسبة منو %8.
وقال األنص���اري في املؤمتر 
الصحافي ال���ذي عقده أمس في 
مبنى اجلمعي���ة بحضور املدير 
العام زياد العازمي واملدير املالي 
ناصر إسماعيل ان امليزانية أظهرت 
أرقاما قياسية في جميع اجلوانب 
املالية حيث بشر األنصاري أهالي 
املنطقة ومساهمي اجلمعية بأن 
صاف���ي األرباح التي حتققت في 
2010/12/31 بل���غ 555555 دينارا 
وهي األرباح احملققة خالل 6 أشهر 
فقط فيما كانت ف���ي عام 2009 
مبلغا وق���دره 118697 دينارا أي 
بزيادة قدرها 436858 دينارا نسبة 
منو 470% وس���يتم توزيع عائد 
املشتريات للمساهمني بعد اعتماده 
من اجلمعية العمومية التي ستعقد 

في 2 مارس املقبل.
وكشف األنصاري زيادة في 
العامة في 2010/12/31  اإليرادات 
مبل���غ 382743 دينارا بنس���بة 
منو 38% نتيجة لزيادة إيرادات 
الفروع املس���تثمرة حيث بلغت 
في 2010/12/31 مبلغ 534510 فيما 
ف���ي 2009 مبلغ 372370  كانت 
دينارا أي بزيادة قدرها 162140 

دينارا بنسبة منو %44.
واضاف: كذلك زيادة إيرادات 
البضاعة املجانية حيث بلغت في 
2010/12/31 مبلغا وقدره 171746 
دينارا بينما كانت في 2009 88214 
دين���ارا أي بزيادة قدرها 83532 

وأفاد األنصاري أنه عند تسلمه 
للجمعية كانت هناك بعض املشاكل 
من ضمنها العمالة الهامشية والتي 
كانت تثق���ل امليزانية حيث كان 
متوس���ط الرواتب الشهرية قبل 
تس���لمه اجلمعية 117000 دينار 
بينما أصبح ف���ي الوقت احلالي 
املتوسط الشهري 65000 دينار كما 
أشار االنصاري الى ان البضاعة 
الراكدة عندما تسلم اجلمعية كانت 
قيمتها تصل الى 400 ألف دينار 
ولكنها اآلن وصلت الى 100 ألف 
دينار فقط وهذا سوف ينعكس 
إيجابا على ميزانية 2011 إن شاء 

اهلل.
وذك���ر األنص���اري أنه خالل 

للتوزيع ما ادى الى افتتاح فرع 
جديد في منطقة فهد األحمد خالل 
األس���بوع القادم ليخفف الزحام 

على الفرع الرئيسي.
وحول املشاريع املستقبلية 
انه  أكد االنص���اري  للجمعي���ة 
باألمس األربعاء مت افتتاح بقالة 
قطعة 3/د، كما سيتم افتتاح فرع 
اجلمعي���ة 3/ب الذي يتم تأثيثه 
حاليا، وتوسعة السوق املركزي 
لتصل مس���احته ال���ى 400 متر 
مربع، وأوضح األنصاري أنه جار 
اإلعداد لرحلة العمرة للمساهمني 
في اجلمعية واملتوقعة خالل شهر 
م���ارس من هذا الع���ام بعد أخذ 

املوافقات الرسمية بذلك.

دينارا بنسبة منو %95.
وتقدم األنصاري الى صاحب 
العهد  السمو األمير وسمو ولي 
واحلكوم���ة والش���عب الكويتي 
جميعا بأصدق التهاني مبناسبة 
األعياد الوطنية الغالية التي متر 
ذكراها على البالد هذه األيام مشيرا 
الى قي���ام اجلمعية بتوزيع عدد 
كبير من اإلع���الم والهدايا على 
املدارس باملنطقة وتنوير الشوارع 

الرئيسية بالزينات الكهربائية
ومن جانب آخر شدد األنصاري 
على انه مع انش���اء هيئة عامة 
للتعاون بدال من ان تكون ادارة 
داخل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل الفتا الى ان وجود هيئة 
مستقلة الس���تيعاب اجلمعيات 
التعاونية من شأنها تطوير العمل 
التعاون���ي وأداء اجلمعيات مبا 
يعود على املستهلكني واملساهمني 

بالفائدة املرجوة.
واشار االنصاري الى بدء توزيع 
املواد التمويني���ة املجانية وفقا 
للمكرمة األميرية حيث تغطي 6534 
بطاقة متوينية الفتا الى حدوث 
زحام شديد على املنفذ الرئيسي 

عادل االنصاري خالل االجتماع


