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 تقرير تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )"الصندوق"( مسؤولة عن إعداد قوائم الصندوق المالية الموحدة وعن 

الية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي عرضها بصورة عادلة وسالمتها عموما. وقد أِعدت قوائم الصندوق الم

 الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية.

  التفاقية إنشاء الصندوق، يعتبر رئيس الصندوق مسؤوال عن وضع الضوابط المالية الداخلية الكافية ونظم اووفق

 المراجعة للصندوق والحفاظ عليها، بما في ذلك الضوابط على اإلبالغ المالي الخارجي.

وقد أنشأ المجلس التنفيذي للصندوق لجنة لمراجعة الحسابات تتضمن اختصاصاتها، فيما تتضمنه، مساعدة المجلس 

ة المالية فعالية الضوابط الداخلية على ممارسة اإلشراف على اإلدارة المالية والرقابة الداخلية للصندوق. ستشمل إدار

في عضويتها، بمجملها، أعضاء مختارين من المجلس التنفيذي،  الحسابات على اإلبالغ المالي. وتضم لجنة مراجعة

وهي تراقب عملية اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتقدم توصية بخصوص هذا االختيار إلى المجلس التنفيذي 

نطاق  ع لجنة المراجعة مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين على التوالي لمناقشةللموافقة عليها. وتجتم

وتصميم المراجعة، وخطط عملهم السنوية، وأية مسألة أخرى ضمن اختصاصات لجنة المراجعة ويمكن أن تتطلب 

 عناية من جانبها.

لرصد الهدف منها كشف النواقص التي يتم تحديدها ويتضمن نظام الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي آليات وتدابير ل

والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف مادي في الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، ولمنع وقوع هذه النواقص وتسهيل 

تصحيحها. وهناك حدود متأصلة تحد من فعالية أي نظام للضوابط الداخلية، بما في ذلك إمكانية الخطأ البشري 

على الضوابط أو إبطالها. وعلى هذا فإن أي نظام فعال للضوابط الداخلية ال يمكنه أن يقدم إال ضمانة وااللتفاف 

معقولة، وليس ضمانة مطلقة، فيما يتعلق بالقوائم المالية. إضافة لذلك، فإن فعالية نظام الضوابط الداخلية يمكن أن 

 تتأثر بالظروف المحيطة.

فعالية الضوابط الداخلية على القوائم المالية المقدمة وامتثالها للمعايير الدولية وقد أجرت إدارة الصندوق تقديرا ل

. واستند هذا التقدير إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على 2019ديسمبر/كانون األول  31لإلبالغ المالي بتاريخ 

ادر عن لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة اإلبالغ المالي الوارد وصفها في اإلطار المتكامل للضوابط الداخلية، الص

Tradeway وقد تسلمت اإلدارة تقريرا من مكتب المراجعة واإلشراف يوفر تأكيدات معقولة على الفعالية التشغيلية .

لهذه الضوابط. واستنادا إلى العمل المنجز، تعتقد اإلدارة أن الصندوق حافظ على نظام فعال للضوابط الداخلية على 

، وهي ليست على علم بأي ضعف مادي في الضوابط كان يمكن 2019ديسمبر/كانون األول  31بالغ المالي حتى اإل

 . وأجرت شركة المراجعة الخارجية المستقلة لحسابات الصندوق،2019أن يؤثر على موثوقية القوائم المالية لعام 

 Deloitte & Touche, S.p.Aتقريَر شهادةٍ بشأن تصديق اإلدارة على  ، مراجعة للقوائم المالية، وقد أصدرت

 ضوابط الصندوق الداخلية على اإلبالغ المالي.
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