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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣- ١٢جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

ـ              مـن النظـام     ٧٧ادة  تسمية املنظمات غري احلكوميـة ألغـراض امل
  للمجلس الداخلي

  تعاونية املسيحيني املتحدين للتوفري والقرضطلب مقدم من     

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
لتمس تعاونية املسيحيني املتحدين للتوفري والقرض ت     تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من        

 من النظام   ٧٧  القائمة املنصوص عليها يف املادة      يف افيه من جملس التجارة والتنمية إدراجه     
  .الداخلي للمجلس

وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أنه ميكن، رهناً مبوافقة مكتـب              
 مبقتـضى   اصـة  يف الفئة اخل   تعاونية املسيحيني املتحدين للتوفري والقرض    لس، تصنيف   اجمل

  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) ب(١٢أحكام الفقرة 
 واخلمسني إجراًء بشأن الطلب     ثامنةوقد يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته التنفيذية ال          

  .املذكور أعاله
  .التعاونيةد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة بوترِ  
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  املرفق

  معلومات أساسية عن تعاونية املسيحيني املتحدين للتوفري والقرض    

  حملة تارخيية    
 ٢٧، اليت أنـشئت يف      )التعاونية(مل تعاونية املسيحيني املتحدين للتوفري والقرض       تع  -١

، واملتعلق ٢٠٠٢فرباير / شباط٢ املؤرخ ٠٠٢، يف إطار القانون ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
وحصلت التعاونية على شهادة التـرخيص      . بأداء التعاونيات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     

وتسعى التعاونية  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٦ من البنك املركزي يف      Gouv./143/n°000566رقم  
لتكون هيكالً حلشد املدخرات وتوفري االئتمان ألعضائها حتقيقاً لألهداف اإلمنائية يف إطـار             

  .مكافحة الفقر عن طريق التمويل الصغري

  الغايات واألهداف    
قتصادية ألعضائها من خالل تنفيذ     هتدف التعاونية إىل تعزيز املصاحل االجتماعية واال        -٢

املبادئ التعاونية ومجع املدخرات وتوفري االئتمان، والسعي ملكافحة الفقر والتنمية االقتصادية           
واإلدماج االجتماعي عن طريق التمويل الصغري، والنهوض باملؤسسات الصغرية احلجم، من           

  .هتمأجل اإلسهام يف حتسني ظروف عيش أعضائها فضالً عن بناء قدرا

  األعضاء    
 أعضاء منتسبني يف هناية     ٣ ٠١٥ عضواً كامل العضوية و    ٦١٦كانت التعاونية تضم      -٣

  .وليست لدى التعاونية منظمات وطنية منتسبة إليها. ٢٠١٢عام 

  اهليكل التنظيمي    
  :يقوم أداء التعاونية أساساً على أربع هيئات قانونية هي  -٤

العامة اجتماعاهتا يف إطار دورات عادية مـرة     تعقد اجلمعية   : اجلمعية العامة   )أ(  
يف السنة على األقل، يف غضون األشهر الثالثة اليت تلي اختتام السنة املالية، بدعوة من رئيس                

  لس إدارة التعاونية وحتت إشرافه؛جم
يتألف من سبعة أعضاء ُينتخبون يف اجلمعية العامة مـن بـني         : جملس اإلدارة   )ب(  

ية، ويعمل جملس اإلدارة على حتديد توجهات التعاونية وطرائق تنفيـذ           األعضاء كاملي العضو  
  أعضاء هذه اهليئة أربعة اجتماعات؛وخالل السنوات الثالث األخرية، عقد . مهامها وأنشطتها
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يكفل جملس املراقبة، الذي تنتخبه اجلمعية العامة لألعـضاء،         : جملس املراقبة   )ج(  
ات جملس اإلدارة  اتساق العمليات والتطبيق الفعلي لقرارمراقبة إدارة املؤسسة مع احلرص على

  واجلمعية العامة؛
تتألف هذه اللجنة، اليت تنتخبها اجلمعية العامة، مـن ثالثـة           : جلنة القرض   )د(  
  .وتتوىل اللجنة إدارة حافظة املؤسسة. أعضاء

  املوارد املالية    
  .ع املدخرات وتوفري االئتمانوضعت التعاونية مبادئ تعاونية، وتتأتى مواردها من مج  -٥
وترتبط هذه احلالة بالذات . ويبّين حتليل الفترات األربع السابقة اجتاهاً سلبياً يف األداء   -٦

بسوء إدارة تكاليف العمليات، ونقص معدل توفري االئتمان من جراء تراجع كبري يف احلافظة              
  . نتائج سلبيةاملالية، فضالً عن عدم كفاية إيرادات املؤسسة، مما أدى إىل

  .٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٩ويعرض اجلدول الوارد أدناه نتائج الفترات من عام   -٧

  النتائج    
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  ٢ ٩٣٠ ٥٠٠-  ٦ ١٠٦ ٠٦٩-  ١٠ ٤٢٧ ٩٩٩  ٣ ٦٢٠ ٥٠٠- النتائج بالفرنك الكونغويل
، اإلمجايلاملبلغ 

  بالدوالر األمريكي
-٣ ١٨٠,٤١-  ٦ ٦٢٦,٧٩-  ١١ ٣١٧,٢٩  ٣ ٩٢٩,٢٥  

  اخلدمات املالية    
ويتعلـق  . تضطلع التعاونية حالياً بعدة خدمات مالية تديرها وتقدمها إىل أعضائها           -٨

األمر حتديداً حبساب االدخار احملدد وحساب االدخار املفتوح وحساب االدخـار حـسب             
  ).انظر اجلدول الوارد أدناه(الطلب 

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ١٠٩ ٠٢٨ ٢٥٠  ١٢٤ ١٨٢ ٠٥٠  ١٢٣ ٧٦٤ ٢١٣  ٣ ٨٧٥ ٠٠٠  بالفرنك الكونغويلاملدخرات

، اإلمجايلاملبلغ 
  بالدوالر األمريكي

١١١ ٠٢٦  ٨٤ ٤٤١  ٩١ ٧٦٠  ٣ ٧٨٥  

  .٢٠١٢ويعرض اجلدول أدناه كشف األصول واخلصوم لفترة عام   -٩
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  األصول    
  ٢٠١٢  

  )بالدوالر األمريكي(  )بالفرنك الكونغويل(  األصول
 ٩٠٧٫٥٥ ٧٢ ٦١٩ ١٧٨ ٦٧  وع العاماجملم

  ١٨٨ ٠٢٨ ١  )اجملموع اجلزئي(املعامالت النقدية 

  ٢٤٠ ١٥٨  الصندوق
  ٩٤٨ ٨٦٩  املصارف واهليئات املركزية وسائر املستثمرين الرئيسيني

  -  القروض احملددة األجل
  -  السندات القصرية األجل
 ٤٦٢٫٦٩ ٤ ٠٢٠ ١١٢ ٤  )اجملموع اجلزئي(املعامالت مع العمالء 

  ٥٢٠ ٢٩٥  االئتمان القصري األجل
  -  االئتمان املتوسط األجل
  -  االئتمان الطويل األجل

  ٧٨٠ ٣٠٥  تعليق العمالء أو األعضاء
  ٧٢٠ ٥١٠ ٣  املبالغ املتنازع عليها أو املتأخرة

 ٧٧٦٫٣٧ ٥٥ ٥٧٢ ٣٩٣ ٥١  )اجملموع اجلزئي(معامالت أخرى 

  ٢٠٠ ٩٠  املوردون
  ٠٠٠ ٢٣٧ ١  ناملوظفو
 -  الدولة

  ٠٠٠ ٠٣٢ ٤  املسامهون والشركاء
  -  حساب االتصال

  ٦٢٤ ١٦٤ ٥  حسابات أخرى مستحقة القبض
  ٧٤٨ ٨٦٩ ٤٠  التسويات واالستخدامات األخرى

 ٥٥٢٫٦٢ ١١ ٨٣٩ ٦٤٤ ١٠  )اجملموع اجلزئي(األصول الثابتة 

  ٦٣٩ ٠٩٣ ٤  األصول الثابتة غري امللموسة
  ٢٠٠ ٨٥١ ٥  ابتة امللموسة األخرىاألصول الث

  - السُّلف مقابل الطلبيات املتعلقة بالعقار/املبالغ املدفوعة مقدماً
  -  القيم املسندة لفترة تتجاوز سنة/سندات املشاركة

  -  القروض والسندات ذات االكتتاب اإللزامي
  ٠٠٠ ٧٠٠ الضمانات وسندات الكفالة املتوسطة األجل والطويلة األجل
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  اخلصوم    
٢٠١٢    

  )بالدوالر األمريكي(  )بالفرنك الكونغويل(  اخلصوم
 ٩٠٧٫٥٥ ٧٢ ٦١٩ ١٧٨ ٦٧  اجملموع العام

  -  )اجملموع اجلزئي(لنقدية املعامالت ا

  -  املصارف واهليئات املركزية وسائر املستثمرين الرئيسيني

    القروض احملددة األجل

 ٩٩٠٫١٣ ٤٦ ٧٣٨ ٢٩٧ ٤٣  )ئيجلزاجملموع ا(املعامالت مع العمالء 

  ٠٨٨ ١٨٣ ١١  املدخرات والودائع العادية

  ٢٠٠ ١٠٣ ٥  الودائع احملددة األجل

  -  الودائع اخلاصة

  ٢٠٠ ١٨٧ ٢٦  سائر حسابات العمالء أو األعضاء

  ٢٥٠ ٨٢٤  تعليق العمالء أو األعضاء

 ٢٤٤٫٧٦ ٩ ٣٢٤ ٥١٨ ٨  )ياجملموع اجلزئ(معامالت أخرى 

  -  املوردون

  ٣٨٠ ٩٩٩ ٥  املوظفون

  -  الدولة

  -  املسامهون والشركاء

  -  حساب االتصال

  ٢٧٧ ٢٠١ ٢  حسابات أخرى مستحقة الدفع

  ٦٦٧ ٣١٧  التعديالت واالستخدامات األخرى

  -  ِمنح التجهيزات

  -  القروض والديون املتوسطة األجل والطويلة األجل

  -  صناديق التمويل والضمان

  -   املخاطر والتكاليف واخلسائراعتمادات

 ٦٧٢٫٦٦ ١٦ ٥٥٧ ٣٦٢ ١٥  )ياجملموع اجلزئ(رأس املال السهمي 

  -  األرباح واالعتمادات القانونية

  ٣ ٦٢٠ ٥٠٠-  الناتج الصايف

  ٤٣٠ ٣٩١ ١  الرصيد املرحل

  -  االحتياطي والعالوات املرتبطة برأس املال

  ٦٢٧ ٥٩١ ١٧  رأس املال
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  املنظمات الدولية األخرىالعالقات مع     
مركز استشاري أو عالقات خاصة مع أجهزة األمم املتحدة         أي   التعاونيةليس لدى     -١٠

  .األخرى، أو الوكاالت املتخصصة، أو غريها من املنظمات الدولية

  املنشورات    
 Structure de، املعنـون ٢٠١٢أصدرت التعاونية تقرير األنشطة الـسنوي لعـام     -١١

proximité pour la lutte contre la pauvreté.  

  االتصال    
  .يتوىل املدير، السيد ميشيل كابانغو موتومبو، مسؤولية االتصال باألونكتاد  -١٢

  315 245 998 243+: اهلاتف  
  michelbango@gmail.com: الربيد اإللكتروين  

  العنوان    
١٣ -  171, Boulevard Lumumba 

  Quartier Debonhomme 
  Commune de Matete 
  Ville de Kinshasa 
  République Démocratique du Congo  
  240 914 995 243+ ,140 066 815 243+: اهلاتف  
  coopec.chretiensunis@yahoo.fr: الربيد اإللكتروين  
  قيد اإلنشاء: املوقع  

  لغات العمل    
 .اونية هي الفرنسيةلغة عمل التع  -١٤

        


