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 Deloitteشركة 

 تقرير المراجع المستقل

 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الرأي

قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية )"الشركة"(، والتي تتضمن قوائم الموازنة 

لدخل الشامل والتغييرات في المكاسب ا، وقوائم 2019ديسمبر/كانون األول  31الموحدة وللصندوق وحده بتاريخ 

لنقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاريخ، وقائمة المساهمات ات اقدفتالمحتجزة الموحدة وللصندوق وحده، وقائمة ال

التكميلية والمتممة واألموال غير المنفقة، وموجز لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 

 وموجز للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من المعلومات التوضيحية. الصغيرة،

م المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة نزيهة، من جميع الجوانب الجوهرية، الموقف المالي وفي رأينا، فإن القوائ

ها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير ءوأدا 2019ديسمبر/كانون األول  31في  للشركة

 الدولية لإلبالغ المالي.

 أساس الرأي

رد مزيد من الوصف لمسؤولياتنا بموجب هذه المعايير يقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية. وقمنا بإجراء مراجعتنا وف

ونحن مستقلون عن  مسؤوليات مراجع الحسابات فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة.في قسم تقريرنا المعنون 

المحاسبين المهنيين الشركة وفقا لشروط االستقاللية وغيرها من الشروط األخالقية الواردة في مدونة قواعد سلوك 

الصادرة عن مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه 

 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا. الشروط. ونرى أن أدلة المراجعة

 " وتقرير المراجع بشأنها2019ديسمبر/كانون األول  31معلومات بخالف "القوائم المالية الموحدة للصندوق في 

عن المعلومات األخرى. وتتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في  المسؤوليةتتولى اإلدارة 

" ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير 2019"االستعراض رفيع المستوى لقوائم الصندوق المالية لعام 

 مراجعنا بشأنها.

نقدم أي شكل من أشكال الضمانات القاطعة رأينا بشأن القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وال  يغطيوال 

 بشأنها.

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى، والنظر عند القيام 

ا عليها خالل غير متسقة ماديا مع القوائم المالية الموحدة أو معرفتنا التي حصلن بذلك فيما إذا كانت المعلومات األخرى

أن هناك أخطاء إلى عملية المراجعة أو التي تبدو فيها أخطاء جوهرية. وإذا خلصنا، استنادا إلى العمل الذي أنجزناه، 

 جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا مطالبون باإلبالغ عن هذا الواقع. وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

 المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدةمسؤوليات الرئيس والموظفين 

يكون الرئيس مسؤوال عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي، 

خالية من األخطاء وعن الضوابط الداخلية التي يقرر الرئيس أنها ضرورية للتمكين من إعداد القوائم المالية الموحدة ال

 الجوهرية سواء بسبب التدليس أو الخطأ.
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، وأثناء إعداد القوائم المالية الموحدة، يتولى الرئيس مسؤولية تقييم قدرة الشركة على أن تستمر كمنشأة عاملة، ويكشف

كة إال إذا حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة باستمرار عمل الشركة واستخدام أسس المحاسبة الخاصة بعمل الشر

 كانت اإلدارة تعتزم تصفية الشركة أو وقف العمليات، أو إذا لم يكن أمامها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

 ويعتبر األشخاص المكلفون بالتسيير مسؤولين عن اإلشراف على عملية اإلبالغ المالي للشركة.

 مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على ضمانات معقولة بشأن ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء 

الجوهرية، سواء بسبب التدليس أو الخطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والضمانات المعقولة هي 

عة التي تجرى وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية مستوى رفيع من الضمانات، ولكنه ال يضمن أن تكشف المراج

دائما عن أخطاء جوهرية، إن وجدت. ويمكن أن تنشأ هذه األخطاء الجوهرية عن التدليس أو الخطأ، وتعتبر جوهرية 

إذا كان من المتوقع، سواء في الحاالت الفردية أو في المجموع، بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية 

 للمستخدمين المتخذة على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقي على مستوى الحساباتوكجزء من عملية المراجعة وفقا للمعايير الدولية لمراجعة 

 معين من الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا بما يلي:

 في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت بسبب التدليس أو الخطأ،  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية

وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه المخاطر، والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقديم 

أساس لرأينا. وتكون المخاطر الناجمة عن عدم الكشف عن خطأ جوهري ناجم عن التدليس أعلى من المخاطر 

، أو تزويرا، أو أخطاء متعمدة، أو تحريفات، أو اة عن الخطأ، نظرا ألن التدليس قد يتضمن تواطؤالناجم

 تجاوز الضوابط الداخلية.

  فهم الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعة بهدف تصميم إجراءات مراجعة تناسب الظروف، وليس لغرض

 التعبير عن رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للشركة.

  تقييم مدى مالئمة سياسات المحاسبة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية وعمليات اإلفصاح ذات

 الصلة التي يقوم بها الرئيس.

  التوصل إلى رأي بشأن مدى مالئمة استخدام الرئيس لمحاسبة الشركة العاملة، وبناء على األدلة التي يتم

ذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف من شأنها أن الحصول عليها من المراجعة، تقرير ما إ

تولد شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم يقين مادي، 

علينا أن نسترعى االنتباه في تقرير المراجع الخاص بنا إلى عمليات اإلفصاح ذات الصلة في القوائم المالية 

دلة التي يتم األلموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت عمليات اإلفصاح هذه غير كافية. ويستند ما نتوصل إليه إلى ا

الحصول عليها حتى تاريخ إصدارنا لتقرير المراجع. ومع ذلك، يمكن ألحداث أو ظروف في المستقبل أن 

 تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة العمل.

 م المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك عمليات اإلفصاح، وما إذا كانت هذه تقييم العرض العام للقوائ

 القوائم تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات الموحدة أو أنشطة العمل

رأي بشأن القوائم المالية الموحدة. ونتولى مسؤولية تسيير عملية مراجعة المجموعة، واإلشراف  للتعبير عن

 عليها وإنجازها. وسنظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة الخاصة بنا.

جعة ونحن نتواصل مع األشخاص المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بجملة أمور من بينها النطاق والتوقيت المقرران للمرا

 أوجه قصور كبيرة في الضوابط الداخلية نحددها أثناء قيامنا بعملية المراجعة. ةوالنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي
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ونحن نقوم أيضا بتزويد األشخاص المكلفين بالتسيير ببيان يفيد بأننا امتثلنا للشروط األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق 

بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد يكون من المعقول أنها تؤثر على االستقاللية والتي باالستقاللية، وإلبالغهم 

 تتعلق، حسب االقتضاء، بالضمانات.

 

 

DELOITTE&TOUCHE S.P.A 

Vittorio Fiore 

 شريك

 

 2020مارس/آذار  10روما، 
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 تقرير المراجع المستقل بشأن تقييم اإلدارة للضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

قمنا بتنفيذ عملية ضمان معقولة لتقييم اإلدارة المرفق الذي يفيد بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لديه ضوابط 

، على النحو الوارد في تقرير تصديق إدارة 2019ديسمبر/كانون األول  31داخلية فعالة على اإلبالغ المالي في 

 غ المالي.الصندوق بشأن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبال

 مسؤولية إدارة الصندوق

إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد تقييمها بشأن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي وفقا لمعايير الضوابط 

اإلطار المتكامل" الذي أصدرته لجنة  –الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي الواردة في تقرير "الضوابط الداخلية 

. وتكون إدارة الصندوق مسؤولة عن الحفاظ على الضوابط (2013)إطار عام  المنظمات الراعية للجنة تريدواي

الداخلية على اإلبالغ المالي، وعن تقييمها لفعالية الضوابط المالية على اإلبالغ المالي الواردة في القوائم المالية 

 افقة لها.المر 2019ديسمبر/كانون األول  31الموحدة للصندوق بتاريخ 

 االستقاللية ومراقبة الجودة

المحاسبين المهنيين التي  لقد امتثلنا لشروط االستقاللية والشروط األخالقية األخرى الواردة في مدونة قواعد سلوك

أصدرها مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين، والتي تقوم على المبادئ األساسية للنزاهة، والموضوعية، 

 والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

لمراقبة الجودة، ولديها وفقا لذلك نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات  1وتطبق مؤسستنا المعيار الدولي 

 المطبقة.وإجراءات موثقة تتعلق باالمتثال للشروط األخالقية، والمعايير المهنية والشروط القانونية والنظامية 

 مسؤولية المراجع

وتتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن رأي بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي استنادا إلى 

عمليات الضمان بخالف  –لعمليات الضمان  اإلجراءات التي أنجزناها. فقد أجرينا عملية ضمان وفقا للمعايير الدولية

مجلس المعايير الدولية للمراجعة والضمان من أجل راضات المعلومات التاريخية التي أصدرها مراجعات أو استع

مهام ضمان معقولة. ويقتضي هذا المعيار أن نخطط وننفذ إجراءات من أجل الحصول على ضمان معقول على ما 

 طاء الجوهرية.إذا كان تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي خال من األخ

وتتضمن مهمة الضمان المعقول تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على 

اإلبالغ المالي. وتعتمد اإلجراءات المنتقاة على تقدير المراجع، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في تقييم 

 اخلية على اإلبالغ المالي، سواء كانت بسبب التدليس أو الخطأ.اإلدارة لفعالية الضوابط الد

 ونرى أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا.

 خصائص وقيود الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

نفيذيون الرئيسيون تعتبر الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي لكيان ما عملية صممها أو أشرف عليها الموظفون الت

والموظفون الماليون الرئيسيون في هذا الكيان، أو األشخاص الذين يؤدون مثل هذه المهام، وتطبق بناء على قرار من 

خر لتوفير ضمانات معقولة تتعلق بمصداقية اإلبالغ المالي، وإعداد القوائم آمجلس هذا الكيان وإدارته وأي موظف 

المالية ألغراض خارجية، وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما. وتتضمن الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي 

ل معقول وعادل ودقيق ( تتعلق باإلبقاء على السجالت التي تعكس بتفصي1لكيان ما السياسات واإلجراءات التي: )

( توفر ضمانات معقولة بأن المعامالت مسجلة حسب ما هو ضروري 2المعامالت والتصرف في أصول هذا الكيان؛ )

للسماح بإعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، وأن جميع اإليصاالت والنفقات قد جرت وفقا 
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توفر ضمانات معقولة تتعلق بمنع أي تصرف أو استخدام ألصول هذا الكيان غير  (3لتفويضات إدارة هذا الكيان؛ )

 مفوض به والذي يمكن أن يكون له تأثير مادي على القوائم المالية، أو الكشف عنه في الوقت المناسب.

تجاوز اإلدارة غير وبسبب القيود المتأصلة في الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، بما في ذلك إمكانية التواطؤ أو 

المالئم للضوابط أو األخطاء الجوهرية بسبب األخطاء البشرية أو محاوالت التدليس مما ال يمكن تجنبه أو اكتشافه في 

الوقت المناسب. وأيضا بسبب خضوع أي إسقاطات ألي تقييم لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي على 

هذه الضوابط غير مالئمة بسبب التغييرات في الظروف، أو بسبب إمكانية تراجع فترات مستقبلية لمخاطر أن تغدو 

 درجة االمتثال للسياسات واإلجراءات.

 الرأي

التي تفيد بأن الصندوق لديه ضوابط  2019ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  إدارة الصندوق ةفي رأينا، فإن شهاد

ديسمبر/كانون األول  31ي القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ فعالة على اإلبالغ المالي، والواردة فداخلية 

، هي شهادة عادلة، من جميع الجوانب المادية، استنادا إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي 2019

ة للجنة تريدواي )إطار الصادر عن لجنة المنظمات الراعي "اإلطار المتكامل –الوارد وصفها في "الضوابط الداخلية 
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