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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
  

  2018 العام حسابات تسوية
 

عرض ت. و1(د) 38/9استجابة للمقرر  والوكاالت المنفذة الصندوقأعدت هذه الوثيقة بالتعاون مع أمين         -1
تقرير ال( 2018عام لمع البيانات المالية للتقرير المرحلي ل 2018العام  في حسابات تجلسُ  حسبماتسوية الدخل 

 المذكورةالنفقات و؛ الجرد)قائمة لمشروعات المعتمدة (مرحلي) للوكاالت المنفذة وقائمة جرد األمانة لقاعدة بيانات اال
 توصية.ال؛ ووفي التقارير المرحلية 2018 العام في حسابات

 
 الدخل تسوية

 
 نامج األمم المتحدة اإلنمائيبر ماعداالجرد قائمة و 2018أي اختالفات بين التقارير المرحلية لعام  ال توجد       -2

 .1موضح في الجدول ال على النحو (اليوئنديبي)
 

  *الجرد (بالدوالر األمريكي)قائمة و 2018بين التقارير المرحلية لعام  االختالفات -1ول الجد
 االختالف  الجردقائمة   التقرير المرحلي  الوكالة

 (37)932,875,372 932,875,335 اليوئنديبي
 341,672,1670 341,672,167 اليونيب
 928,880,7170 928,880,717 اليونيدو

 1,280,098,6800 1,280,098,680 البنك الدولي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 
 

                                                 
  المالية لالجتماع األخير من كل عام.و المرحلية التقارير معيجب إعداد تسوية كاملة للحسابات    1
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في  دوالر أمريكي 33 للقيمةا يره فرقًا تقريبً باعتبا دوالر أمريكي 37 بقيمة االختالف اليوئنديبيأوضح          -3
ات أمريكية في دوالر 4 بقيمة والمغاالة، 2019في تقريره المرحلي لعام  اليوئنديبي ة سيصححهتكاليف دعم الوكال
 مانة.أللجرد القائمة التي سيتم تعديلها في   (CPR/PHA/77/INV/577)اتمشروعحد الاألموال المعتمدة أل

 
  والتقارير المرحلية 2018لعام صافي الموافقات واإليرادات في الحسابات الختامية 

 
  تقارير المرحليةوال 2018لعام في الدخل بين الحسابات الختامية  االختالف 2الجدول يبين           -4
 

  يكي)والتقارير المرحلية (بالدوالر األمر 2018لعام في الدخل بين الحسابات الختامية  االختالف -2الجدول 

 االختالف**   2018الحسابات الختامية لعام  التقرير المرحلي* الوكالة

 939,610,9576,735,622 932,875,335 اليوئنديبي
 351,434,6829,762,515 341,672,167 اليونيب
 934,192,3745,311,657 928,880,717 اليونيدو

 1,291,222,68311,124,003 1,280,098,680 البنك الدولي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال(*) 

 .ذةاالت المنفالوكفي حسابات  المذكوريعني انخفاض الدخل  لبا، في حين أن الرقم السمن الدخلموجب يعني المزيد الرقم ال(**) 
 
ت ي الدخل بين الحسابافلالختالفات  المعنيةالتفسيرات التي قدمتها الوكاالت المنفذة  3يوضح الجدول        -5

 والتقارير المرحلية. 2018الختامية لعام 
 

ة (بالدوالر والتقارير المرحلي 2018في الدخل بين الحسابات الختامية لعام  تلالختالفا األساس المنطقي -3الجدول 
  األمريكي)

 البنك الدولي اليونيدواليونيباليوئنديبيالتعليقاتالصف
ر االختالف بين الحسابات الختامية والتقاري 1

  المرحلية
6,735,6229,762,5155,311,657 11,124,003 

    الوكاالت المنفذةالتفسير المقدم من  
مدرجة في الضافية اإلطوعية المساهمات ال 2

تقرير الفي  ولم تدرجالحسابات الختامية 
  مرحلي (ال يلزم اتخاذ إجراء)ال

6,505,1838,668,0708,414,197  

 2018الفوائد النهائية المكتسبة في عام  3
 على أساس عنها الصندوقأمين يعوض (

  )االجتماع الرابع والثمانين  اعتمادات

827,039616,416  

اد خطة إدارة إزالة الموالفائدة التراكمية ل 4
غير  الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

؛ بها الصين وتحتفظالمدرجة في الحسابات 
المبلغ الذي تم تعويضه بالفعل من 

  (ال يلزم اتخاذ إجراء)عتمادات اال

(596,633)  

االختالف التقريبي لتكاليف دعم الوكالة  5
في تقريره المرحلي  اليوئنديبي ه(سيعدل

  )2019لعام 

33  

أمين يعوضه دخل الفوائد للسنوات السابقة ( 6
على أساس اعتمادات االجتماع  الصندوق

  الرابع والثمانين) 

449,123  

إيرادات أخرى ناتجة عن مكاسب سعر  7
على أمين الصندوق  هاالصرف (يعوض

28,906  
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 البنك الدولي اليونيدو اليونيب اليوئنديبي التعليقات الصف
أساس اعتمادات االجتماع الرابع 

  )والثمانين
 المبين 2019تمويل الوحدة األساسية لعام  8

 كإيراد مؤجل 2018 عام في حسابات
  )2019حساباتها لعام  فياليونيدو  ستعدله(

(2,083,871)  

  اتمشروعالأحد مشروطة على الموافقة ال 9
  (SAU/PHA/77/INV/31)  في

واألموال  االجتماع السابع والسبعين
(ال يلزم اتخاذ  2018المحولة في عام 

  إجراء)

(831,390)  

 عام تسويات الدخل المسجلة في حسابات 10
األموال في عام  ت إعادةتم فيما 2018
اليونيدو تقريرها المرحلي ستعدل ( 2019

  )2019لعام 

(109,825)  

فائدة خطة إدارة إزالة المواد تم خصم  11
لصين في لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

ها االجتماع الثاني والثمانين ولكن اعتمادات
تعدل ( 2018 عام في حسابات تبينلم 

  )2019اليونيدو حساباتها لعام 

(88,547) 
 

 

إيرادات االستثمار للربع الرابع من عام  12
 االعتماداتبعد من  خصمهتلم  التي 2018

على أساس  أمين الصندوق عنهايعوض (
  )اعتمادات االجتماع الرابع والثمانين

 441,943 

األموال المعادة من إيرادات االستثمار  13
المشروع  ألحد المشروعات

(CPR/PHA/73/INV/551) ) يعدلها
تقريره المرحلي لعام في البنك الدولي 

2019(  

 (4,813) 

ن ين الثمانياالجتماع المعتمدة فياألموال  14
 2018في عام  المستلمةن يالثمانووالحادي 

في التقرير المرحلي  تذكرلم  هاولكن
تقريره المرحلي  فيالبنك الدولي يعدلها (

  )2019لعام 

 1,102,100 

الثاني االجتماع  األموال المعتمدة في 15
(ال  2019في في عام  والثمانين المستلمة

  إجراء) يلزم اتخاذ

 (3,052,706) 

يابان للمساهمة الثنائية لل القائم التسويةبند  16
(THA/PHA/68/TAS/158)*  

 342,350 

 ويدللسللمساهمة الثنائية  القائمبند التسوية  17
)THA/PHA/68/TAS/158*( 

 225,985 

 للمساهمة الثنائية القائمبند التسوية  18
 للواليات المتحدة األمريكية

(CPR/PRO/44/INV/425) * 

 5,375,000 

 للمساهمة الثنائية القائمبند التسوية  19
 للواليات المتحدة األمريكية

(CPR/PRO/47/INV/439) *  

 5,375,000 

 لمشروع تبريد المباني القائمبند التسوية  20
  *(THA/REF/26/INV/104)لتايالند 

 1,198,946 
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 البنك الدولي اليونيدو اليونيب اليوئنديبي التعليقات الصف
 11,003,805 6,735,6229,762,5155,300,564  )20إلى  2المجموع (من الصف  21

 0011,093  االختالف (بند التسوية القائم) 22
 

120,198 

 .بروتوكول مونتريالبموجب المحددة لبنك الدولي ا* يجب إغالقه عند االنتهاء من أنشطة 
 
أمريكي  دوالر 11,093 :مإلى توضيح ه سيحتاجون نيذال ةالقائم، بنود التسوية المقدمة التفسيراتبناًء على         -6

  دوالر أمريكي من قبل البنك الدولي. 120,198؛ و من قبل اليونيدو
 

 وفي التقارير المرحلية 2018في الحسابات الختامية لعام  المذكورةالمصروفات 
 
لعام  في الحسابات الختامية الصندوقأمين  بهابين المصروفات التراكمية الُمبلغ  الفاتتاالخ 4يوضح الجدول        -7

 .2018إلى  1991واألموال المصروفة والمتعهد بها على النحو الوارد في التقارير المرحلية للفترة من  2018
 

  أمريكي) (دوالر 2018اختالفات النفقات التراكمية بين التقارير المرحلية والحسابات الختامية لعام  -4الجدول 

 الوكالة

 التقارير المرحلية*
مجموع المصروفات 
التراكمية لحسابات 

  2018عام ال

 االختالفات**
 مجموع التراكمية األموال المتعهد بها األموال المصروفة 

(1) (2) (3)  )4=( )2( + )3 ((5) )6( = )4 (- )5( 
 1,383,525 2,515,412851,202,533849,819,008 848,687,121 اليوئنديبي

 20,008,971 21,813,549312,887,732292,878,761 291,074,183 اليونيب
 78,365,546 69,352,876888,850,903810,485,357 819,498,027 اليونيدو

 39,588,483 38,400,5011,277,330,1331,237,741,650 1,238,929,631 البنك الدولي
 تكاليف دعم الوكالة. شاملة(*) 

 حسابات.في التقرير المرحلي مقارنةً بال مذكور(**) الرقم الموجب يعني زيادة النفقات والرقم السالب يعني إنفاق أقل 
 
 .ةالوكاالت المنفذة المعني اي قدمتهالالت االختالفات اتتفسير 5يوضح الجدول         -8
 

  دوالر أمريكي)( 2018المرحلية والحسابات الختامية لعام ختالفات النفقات بين التقارير الاألساس المنطقي  -5الجدول 
 اليونيب اليونيب اليونيب اليوئنديبي التعليقات الصف
االختالف بين التقرير المرحلي والحسابات  1

  2018الختامية لعام 
1,383,52520,008,97178,365,546 39,588,483 

    الوكاالت المنفذة اي قدمتهالالت اتالتفسير 
اإلضافية المدرجة في  المساهماتنفقات  2

 تقريرالفي  ها لم تدرجالحسابات الختامية ولكن
 )(ال يلزم اتخاذ إجراء المرحلي

(1,579,593)(5,088,965)(960,523)  

ها االلتزامات المدرجة في التقرير المرحلي ولكن 3
 طن المصروفات فقأل، في البيان المالي لم تدرج

البيان المالي للمعايير مدرجة في ال هي
اذ (ال يلزم اتخ المحاسبية الدولية للقطاع العام

  )إجراء

2,515,41224,339,79964,768,074 38,400,502 

النفقات الثنائية في الحسابات  أسيء تصنيف 4
في  يعدلها اليوئنديبي( 2018الختامية لعام 

 )2019عام لاته لحساب

(246,281)  

تي تحتفظ بها الالتراكمية الإيرادات الفوائد  5
 لليوئنديبيالصين المدرجة في التقرير المرحلي 

 ال يلزم اتخاذ(ال حاجة  هفي حسابات ولم تدرج

596,633  
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 اليونيب اليونيب اليونيب اليوئنديبي التعليقات الصف
 )أي إجراء

تحقيق وفورات في التزامات فترة السنتين  6
في  تخفيض النفقاتبند التسوية القائم لالسابقة. 

 مشروعاتالبيان المالي غير المرتبط بأي 
ألنه ال يمكن يد رصيد الصندوق محددة. يز

إال عند إغالق الصندوق  إعادة التمويل
  االستئماني

68,300  

ن تخفيض النفقات في البيال بند التسوية القائم 7
محددة.  مشروعاتالمالي غير المرتبط بأي 

ألنه يزيد رصيد الصندوق المستحق للصندوق 
ق إال عند إغالق الصندو ال يمكن إعادة التمويل

  االستئماني

29,054  

 وأدرجت 2018في عام  الالتي حدثتالنفقات  8
في التقرير المرحلي ولكنها سجلت في نظام 

(ال يلزم  2019في عام ) Umoja(أوموجا 
  )اتخاذ أي إجراء

357,316  

بين تكاليف دعم الوكالة الفعلية  تالفاالخ 9
 2017حسابات عام في المسجلة  والمتوقعة

 يبينهافي التقرير المرحلي ( ها غير مسجلةولكن
 )2019عام لفي تقريره المرحلي ل اليونيب

317,438  

بين تكاليف دعم الوكالة الفعلية  االختالف 10
 2018 عام حسابات فيالمسجلة  والمتوقعة

 يبينهافي التقرير المرحلي ( ها غير مسجلةولكن
 )2019عام لفي تقريره المرحلي ل اليونيب

83,383  

المدرجة في التقرير  المستهلكة األصول غير 11
، في البيان المالي ها غي مدرجةالمرحلي ولكن

مدرجة في البيان ال هي ن المصروفات فقطأل
 ملعاالمالي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع ا

 )(ال يلزم اتخاذ إجراء

11,991,292  

ال تكاليف دعم الوكالة لاللتزامات المستقبلية ( 12
 )يلزم اتخاذ إجراء

1,958,678  

الربح / الخسارة غير المحققة في أسعار  13
ثابتة على األصول والخصوم الصرف ال

في  وعكسها 2018 العام في حسابات ةالمسجل
 )(ال يلزم اتخاذ أي إجراء 2019عام 

673,881  

 1,187,981   ء)خاذ إجرا(ال يلزم ات خاصةلحسابات الصرف  14

 39,588,483 1,383,52520,008,97178,431,402 )14إلى  2المجموع (الصفوف من  15
 0 (65,856)00 االختالف 16

  
  
تسوية  بندأمريكي  والرد 65,856بقيمة ، يظل اختالف اليونيدو 5ى التفسيرات المقدمة في الجدول استناداً إل        -9

  .قائم
 
  توصياتال
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:        -10
 

 الوثيقة الواردة في 2018 عام تسوية حساباتب اإلحاطة علما      (أ) 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7؛ 
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 -التحويالت المستقبلية: من ما يلي بخصم الصندوقطالبة أمين م    (ب) 

 
 المذكورةئد من الفواالمحققة حساب اإليرادات  من، أمريكي دوالر 827,039 المبلغ ،لليونيب  ) 1(

 ؛الجديدة على أساس االعتماداتبعد  تتم موازنتهلم  الذي 2018في حساباته الختامية لعام 
 
لمكتسبة في من الفوائد االمحقق الدخل  من حساب، دوالر أمريكي 616,416 المبلغ ،لليونيب  ) 2(

نوات وائد المحققة في السحساب الدخل من الف من، أمريكيدوالر  449,123و  ،2018عام 
، من مكاسب سعر الصرفالمحقق الدخل  من حساب، دوالر أمريكي 28,906و السابقة،
 العتماداتاعلى أساس بعد  تتم موازنتهملم  نيذال 2018في حساباته الختامية لعام  ينالوارد

 ؛الجديدة
  
في  مذكورالمن االستثمار المحقق الدخل  من حساب، أمريكي دوالر 441,943 ،لبنك الدوليل  ) 3(

 ديدة؛الج على أساس االعتماداتبعد  تتم موازنتهي لم ذال 2018حساباته الختامية لعام 
 

 -:اليوئنديبي بما يلي  مطالبة    (ج) 
 

مثل ، وهو ما ي2019في تقريره المرحلي لعام أمريكي  دوالر 33قدره  تعديال أن يجري )1(
 ؛ةتقريب في تكاليف دعم الوكالفرق ال

  
فقات مثل ن، وهو ما يأمريكي دوالر 246,281 المبلغ ،2019في حساباته لعام  يبينأن و )2(

 ؛2018لعام الختامية  في حساباته بالخطأذكر ثنائية 
 

في يكي أمر دوالر 83,383 وأمريكي  دوالر 317,438قدره  تعديال بأن يجري اليونيب مطالبة    (د) 
لفعلية في ، وهو ما يمثل فرقًا في تكاليف دعم الوكالة المتوقعة وا2019المرحلي لعام تقريره 

  ؛على التوالي ،2018و  2017 يالحسابين النهائيين لعام
  

  -:بما يلي اليونيدو مطالبة    (هـ) 
 

ما و ، وه2019المرحلي لعام  ادوالر أمريكي في تقريره 109,825 قدره تعديال أن تجري )1(
 ؛فقط 2019في عام المعادة ها توأرصد 2018ام لعرادات المسجلة في حساباتها يمثل اإلي

  
سجل في الدخل الم دوالر أمريكي في 2,083,871 المبلغ ،2019تها لعام في حسابا أن تبين )2(

إزالة دارة من خطة إالمحققة فائدة المثل ما ي، دوالر أمريكي 88,547 المبلغو ،2018العام 
لم  هاولكن 2018في عام  تمت موازنتهاالتي للصين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2018 في حساباتها لعام تذكر
 

وال المعادة من ما يمثل األم، دوالر أمريكي 4,813بقيمة تعديالت  بأن يجريالبنك الدولي  مطالبة    (و) 
 ؛CPR/PHA/73/INV/551)(شروعات أحد الممن االستثمار فيما يتعلق بالمحقق الدخل 

ادي االجتماعين الثمانين والحاألموال المعتمدة في ما يمثل ، أمريكيدوالر  1,102,100و
 ؛2019المرحلي لعام  ، في تقريرهوالثمانين

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7 
 
 

7 

قبل  ينلتاليا 2018لعام  القائمةبنود التسوية  سوف تحدّث المعنيةالوكاالت المنفذة  مالحظة أن   (ز) 
  - :والثمانين السادساالجتماع 

 
يكي أمر دوالر 65,856 قدرها في النفقاتوأمريكي  دوالر 11,093 قدرها الدخلفي  فروق )1(

 ؛حلي والحسابات الختامية لليونيدوبين التقرير المر
  
ختامية والحسابات الدوالر أمريكي بين التقرير المرحلي  120,198 قدرها الدخلفي  فروق )2(

 ؛للبنك الدولي
 

 كما يلي: القائمةمالحظة بنود التسوية      (ح) 
 

دوالر  29,054 ر أمريكي ودوال 68,300 لغامبفي الغير المحددة،  للمشروعات، لليوئنديبي )1(
 ؛أمريكي

  
 ء:أخرى عند االقتضاثنائية للمشروعات التالية المنفذة مع وكاالت ، للبنك الدولي )2(

 
 342,350 بقيمة، (THA/PHA/68/TAS/158)التعاون الثنائي لحكومة اليابان   -ا

 ؛دوالر أمريكي
 

 225,985 بقيمة، (THA/HAL/29/TAS/120)التعاون الثنائي لحكومة السويد و  -ب
 ؛دوالر أمريكي

 
، (CPR/PRO/44/INV/425)التعاون الثنائي لحكومة الواليات المتحدة األمريكية و  -ج

 ؛أمريكي دوالر5,375,000  بقيمة
 
، (CPR/PRO/47/INV/439) الثنائي لحكومة الواليات المتحدة األمريكيةالتعاون و  -د

 ؛ أمريكيدوالر 5,375,000 بقيمة 
 
 1,198,946 ، بقيمة(THA/REF/26/INV/104)تايلند ل تبريد المبانيمشروع و  -ـه

  دوالر أمريكي.
  
  

_______________  
 

 


