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 العراق -الجنسيات  المتعددةالقائد العام ، القوة ،  العراق في األميرآي السفيرالى رسالة 

 الوضوحآانت تفتقر إلى  عماراإل عادةالواليات المتحدة إلبيانات قدمت إلى حكومة العراق على مشاريع : الموضوع

 )SIGIR 10-002(  

و  مشاريعبيانات  إدخال يتم انه) BSA(رئيس ديوان الرقابة المالية  أثيرت من قبلالتي  تحفظاتال يخاطبهذا التقرير 
من قبل  البيانات لنظام التحليالتأن  بالرغم من و.  الواليات المتحدة لحكومةفي نظم المعلومات اإلدارية  مكررة مدفوعات
البيانات التي قدمت إلى  نأ إال ،ةكررم أو مدفوعات مشاريع ىأدجتلم ) SIGIR( العراق إعمار عادةالخاص إل العام المفتش

الحاجة عزز ت SIGIR تحليالت .  ةكررن المشاريع والمدفوعات مأ اإليحاء أعطتو  لم تكن واضحة )GOI(الحكومة العراقية 
بين القضايا التي يمكن أن تنشأ تو  العراق إعمار عادةعن مشاريع الواليات المتحدة إل ودقيقةللحفاظ على بيانات واضحة 

 إعادة مشاريعب الخاصةأو المستخدمين اآلخرين للبيانات  الحكومة العراقية إلى ممثلي واضحةغير الالبيانات  قديمعندما يتم ت
 .مراجعة  وليس آتقرير إحاطه آخطاب قدمها لكموي 2009سبتمبر /خالل أيلول المراجعة هذهأجرى  SIGIR  .عماراإل

للحصول على قائمة المختصرات   .، راجع الملحق أوملخص التغطية السابقة عملنا ومنهجية الخطاب نطاق لمناقشة 
 العراق إعمار عادةالخاص إل المفتش العام لمهمة.  ج الملحق راجع ،مراجعةالألعضاء فريق . ب الملحق راجع ،المستخدمة

 .ومعلومات االتصال راجع الملحق د

 خلفية

 BSA ريقط نع جمعهاتم  قدم الرئيس معلومات ،SIGIRو  BSA رئيسبين  2009أغسطس /آب 25في اجتماع عقد يوم 
من وقدمت هذه البيانات .  عمارإلا عادةإلالواليات المتحدة  مشاريعسجلت في بيانات  مكررة مدفوعات ومشاريع تشير إلى  

 .العراقية وزارة التخطيط والتنمية قبل

 مشاريع تخص مكررة سجالت ومدفوعات أن تكون بدوتما إلى  SIGIR إلى BSA من قدمت المعلومات التي شارتوا
 العراق إعمار إعادةخالل نظام إدارة  أن هذه المعلومات جاءت من SIGIR وجد . العراق إعمار عادةالواليات المتحدة إل

)IRMS(  نظام المنظمات الحكومية االمريكية الموجودة في العراق ستخدموت IRMS  لمشاريع  مشترآةمعلومات لتوفير
 .العراق إعمار عادةالواليات المتحدة إل

BSA مليار  1.2قيمة المبلغ إجمالي  ،العراق إعمار إعادةو غاثةإلصندوق  منجزه مشاريع على يحتوي سجل 480 آشفت عن
 )USAID( تنتمي الى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية منجزهال لمشاريعا أن سجالتالأظهرت  ،تحليالتنا من خالل . دوالر

 .األنبار و البصرة وبغدادآفي المحافظات العراقية  )GRD( التابعة لمنطقة الخليج فيلق مهندسى الجيش األمريكى

 

  غير واضح S IRMتحليل البيانات في 

أمثلة  1ويبين الجدول.   والمدفوعات مكررة ن المشاريعأ اإليحاءأعطت  الحكومة العراقية من SIGIR المعلومات المقدمة إل
 .ن المشاريع والمدفوعات مكررةأ اإليحاءالتي تعطي  (Task Order)ل أمر عم على معلومات
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 المدفوعاتوالمشاريع التي تبين تكرارالبيانات  تظهر – 1الجدول 

معرف 
 المشروع

البدء تاريخ 
 الوصف" و"اسم المشروع  الوزارة التكلفة اإلجمالية الحالة اإلنجاز الفعلي الفعلي

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00$ آامل 03/13/04 06/25/03 63098
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63102
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63100
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63097
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63101
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63105
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63096
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63103
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63095
 بغدادبالهاتفية 

استبدال الهاتف تبديل مواقع الستعادة الخدمة  األتصاالت 2,940,311.00 آامل 03/13/04 06/25/03 63099
 بغدادبالهاتفية 

   29,403,110.00$   المجموع

 .BSA data as of 8/25/2009  :المصدر

 

للتعرف على  IRMS في آافيةعنها تفاصيل  وجدلم ي سجل 286حددنا  ،)BSA )480من  المقدمة سجالتالب فيما يتعلق 
.  سجل 286 تتوافق مع دوعق  رقم 14 حددنا ،IRMS بيانات باستخدام.  مختلفة آمشاريع وتعريفها المشاريع أو أوامر العمل

 ويبين).  سجل 22 تتألف من( GRD تحت إشراف عقود10و )سجل 264 تتألف من( USAIDأربعة عقود تحت إشراف 
  IRMS في مكررة دخلتإ نهاأ بدوتالتي  العقود والسجالت المنتسبة إلى السجالتعدد  2الجدول 
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 أن لديها معلومات مكررةالسجالت تظهر – 2الجدول 

رقم العقد السجالتعدد   الوآالة المسؤولة 

EEE-C-00-03-00018 214  USAID 
SPU-C-00-04-00001 46 USAID 
DOT-I-01-03-00004 2 USAID 
AFP-A-00-03-00005 2 USAID 
W917BK-06-P-0072 2 GRD  
W91GXY-06-C-0013 2 GRD 
W91GXY-06-C-0032 2 GRD 
W914NS-04-D-0009 2 GRD 
W914NS-05-M-2037 2 GRD 
W91GXQ-06-M-0063 2 GRD 
W916QW-04-D-0011 4 GRD 
W914NS-05-M-2039 2 GRD 
W91GXY-06-D-0002 2 GRD 
W914NS-05-M-2041 2 GRD 

286 المجموع  

 .2009سبتمبر/أيلول 10اعتبارا من IRMS من   البياناتتحليل  ، SIGIR :المصدر

 

 آاالتالو وجاءت بيانات.  للوآاالت التي حصلنا عليها مع التقارير المالية والبيانات العقدIRMS و BSA بيانات قارنا انناآما 
حتوي تتم التحقق من أن النظم المالية .  USAIDو نظام المحاسبة فينيكس فى  GRD فى CEFMS نظام اإلدارة المالية من

  .عمل المرتبطة بهاال مراجعة بيانات قسائم وأوامر من خالل وتحققنا من ذلك عقد 14 من الـ على بيانات عن آل

 أى متعددة بشأنأو  مكررة لم نجد أي دليل على دفعاتو ليست مكررة هذه المعلومات أنالبيانات و سجالتلل نافحص أظهر
 إلى ليست جزءا من المعلومات التي قدمت المراجعة البيانات المالية التي استخدمناها في IRMS.  مشروع واحد أو محدد في

.BSA  

المعلومات .  مشاريع مختلفة في الواقع مه م،سجل التي تم تحديده 480الـ من  ينالمتبقيسجل  194الـ  أن تحليالتنا تآما أظهر 
 .مشاريع مختلفة إنهاعلى  هذه السجالتساعدتنا على تحديد  ،المبلغ المخصصأو حي ال اسممثل  IRMS عليها من ناالتي حصل

مثل المبلغ  –عبر فئات متعددة  مكررة IRMS ت أن إدخاالوحأ IRMS إلى بيانات BSAلمعلومات  SIGIR مقارنة
 بعد تلقي معلومات فقط تكرارالحل مسألة ن وقد استطعنا أن .   BSAمن قبل آما ُأشير –ووصفه المشروع إسم  المخصص،
ما عند ألنه ثالظاهر حد تكرارالGRD و USAID اوفقا لما ذآره مسؤلوو.  قاريرالمقدمة للتآاالت الوواردة من  موضحة
 آما أوضح   IRMS.منفصل في آل نشاط فى إدخال ليسجيتم ت تشابهه،على عدة أنشطة م أمر العملالمشروع أو يحتوى 

وآالة اإلبالغ تقسم التكاليف  ،ن في بعض الحاالت عندما ال تتوفر بيانات المحاسبة لكل نشاط من أنشطة محددةأ المسؤلون
أنه في مثل هذه الحاالت، بينما ستظهر بعض  لمسؤلونا وذآر IRMS. تكلفة آل نشاط فيوتدخل  بالتساوي بين األنشطة

 . بين السجالت الفردية هلتفرقلآافية  تفاصيلأخرى ينبغي أن تقدم  عه مع معلومات، وصف المشروع وموقمكررةالمعلومات 
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 بين رقآافية لتف تفاصيل هناك كنتلم  هم،ضااستعر تم سجال 286 ألننا وجدنا من حالكن دائما اليلم  اهذ أن ومع ذلك، وجدنا
 .المشروع فى ي على مدفوعات مكررةالبيانات تحتو اإليحاء أن عطيي فاصيلفإن غياب المزيد من الت ،بالتاليو.  شاط وأخرن

 مشاريع مكررة أو مدفوعات يحتوي على ال IRMS أن SIGIR استخدام معلومات إضافية ونظم بيانات أخرى، قررمع 
أهمية وجود تشير أيضا إلى ذه الحالة ، هSIGIRا سبق وأبلغ مآو.  عماراإل إعادةبين المشاريع التي تشملها معلومات  مزدوجه
 IRMS.  فىواضحة ودقيقة  بيانات

    IRMS فى نواقص مراجعة الحسابات الماضية تظهر
ال  IRMS وباإلضافة إلى ذلك،.   تفتقر إلى االتساق والدقة والكمال IRMS فى أن البيانات SIGIR في تقرير سابق، الحظ
ال تدخل  تن الوآاالت المنفذة آانأل عماراإل إعادةآاملة من جميع الوآاالت المشارآة في أنشطة  اريعيتضمن بيانات المش

، 2006يناير /منذ آانون الثاني.  هذه النتائج على ا معااتفق GRD و األمريكية وزارة الخارجية IRMS.  فى بانتظام بياناتها
 ىأحد.  الحكومة العراقية إلى ،الممولة من الواليات المتحدةو اللتى اآتملت، ستة تقارير بشأن نقل المشاريع SIGIR أصدر

، 2009أبريل /في تقرير نيسان IRMS.  في عماراإل إعادة مشاريعبيانات  جودة ىه العناصر الحاسمة في عملية نقل األصول
ستخدم هذه ي ، ITAO،نتقال العراقإإلى أن مكتب مساعدة  ناوأشر ال يعتمد عليها IRMS في المحتوية البيانات أوضحنا أن

   أنه ال يمكن االعتماد علي بياناتبناء على و.  عن أصول قابلة للتحويل الحكومة العراقية شهري إلى يررتق ادعدفى إالبيانات 
 IRMS  الحكومة العراقية ال يمكن االعتماد عليها أيضا البيانات التي قدمت إلىفإن. 

  استنتاج
فيما يتعلق بمشاريع  كررةمن المشاريع والمدفوعات أتفتقر إلى الوضوح وأعطت مظهر  BSAالمقدمة إلى  IRMS بيانات

المحدودة المقدمة فيما يتعلق  فاصايلوالت BSAم البيانات إلى يقدت يةوقد حدث ذلك نتيجة آيف.  عماراإل عادةإل الواليات المتحدة
الحاجة  وضحي تكرارمظهر الفإن  ،مكررة أي مدفوعات أو سجالتلم يجد   SIGIRنالرغم من أبو.  عماراإل إعادةسجالت ب

 SIGIR تتحليال . بياناتال ن لنظامإلى حكومة العراق والمستخدمي هقدمالمجودة بيانات التعمير  على أفضل إلى توفير مراقبة
 .السابقة في تقاريرنا إليها ناوالتوصيات التي توصل السابقة تعزز النتائج  BSAتحفظاتو

قر نحن ن.  وضوعالم اأي آراء لديك بشأن هذ نتطلع إلىنحن .  سبةالتي تراها منا إلتخاذ القراراتهذه المعلومات  لك نقدم
 ، الرجاء االتصالالمراجعة هذهإذا آان لديك أية أسئلة حول .  ناتمراجعالتي قدمتها الوآاالت أثناء  اتنقدر التعاون والمساعدو
شكرًا على   .nancee.needham@iraq.centcom.mil ، أو البريد اإللكتروني0770-443-0854  على مادين نانسي بـ

 .العراق إعمار عادةلمفتش العام الخاص إللدعمك المستمر 

 

 

 االبن بوين، ستيوارت
 الخاص العام المفتش

 

 :النسخة
 وزير خارجية الواليات المتحدة

 المساعدةنائب رئيس البعثة عن انتقال 
 زير الدفاع االمريكىو

 قائد القيادة المرآزية االمريكية
  العراق –القائد العام ، القوة متعددة الجنسيات 

 افغانستان/فى العراق التعاقد المشترآة قيادة ،عامالد ئقاال



5 

 قيادة الفيلق العامة ، الواليات المتحدة من المهندسين شعبة منطقة الخليج
 االمريكية للتنمية الدوليةالوآالة  مسؤول

 مكتب األمين العام –األمانة العامة لمجلس الوزراء 
 مكتب رئيس المجلس –المجلس األعلى لإلعمار 

 مكتب الوزير –وزارة المالية 
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 نطاق والمنهجية ال –أ  الملحق

البيانات  جودةلفحص  SIGIR 9031 رقم المشروع العراق إعمار إلعادة الخاص بدأ المفتش العام 2009سبتمبر /في أيلول
مشاريع  أو حول مدفوعات )BSA(رئيس ديوان الرقابة المالية  أثيرت من قبلالتي  تحفظاتال وIRMS   مننتجت التي 

تحت  العراق إعمار عادةالخاص إل المفتش العام يؤديها المراجعةهذا  IRMS.  ومشاآل البيانات التي تم تحديدها فيمكررة 
لمفتشين بموجب قانون لبصيغته المعدلة، الذي يتضمن أيضا الواجبات والمسؤوليات العامة  106-108سلطة القانون العام 

هذا  أنجز.  فى العراق 2009سبتمبر /بعمله خالل أيلول قام العراق إعمار عادةالخاص إل المفتش العام .  1978 المفتش العام
متاح  هذا التقرير  .الحسابات وفقا لمعايير مراجعة 1.33آما هو محدد بواسطة قسم  التدقيق وليس مراجعة آخدمة العمل

أغسطس /آب 25في  ديوان الرقابة الماليةهو متوافق مع المعلومات المقدمة في اجتماعنا المعقودة مع و إلدارتك لالستخدام
2009. 

الوثائق المالية  على حصلنا ،مكررة مشاريع أو دفوعاتم حتوي علىت BSA الواردة من لتحديد ما إذا آانت جداول بيانات
التابعة  فيلق مهندسى الجيش األمريكى ونظام IRMS نظام إدارة تعمير العراق :وبيانات العقد من نظم المعلومات اإلدارية التالية

 .فينيكس ، (USAID)لوآالة االميرآية للتنمية الدوليةل المحاسبة نظام، وCEFMS ،لمنطقة الخليج

•   IRMSتمولها وآاالت الواليات المتحدة العاملة في العراق عماراإل إعادةإدارة إبالغ عن مشاريع  نظام هو. 

•  CEFMSعلى كافة اإلدارات وخاصةهو نظام إدارة مالية آلي يهدف إلى توفير معلومات مالية دقيقة وشاملة ل 
 .البرنامج وعلى مستوى إدارة المشروع من خالل واجهة مع برامج نظم المعلومات األخرى مستوى

•  Phoenix هذا .  دير مسارات األموالي ذىهو نظام االدارة المالية األساسي فى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ال
 .البرامج معلومات محاسبة التكاليف، والميزانة، و العام األستاذ النظام يوفر وظائف العمل الهامة مثل دفتر

 ،اسم المشروع للحصول على معلومات مثل IRMS  نااستخدم.  سجال480 من  2009أغسطس /آب فى BSA وتألفت وثائق
  IRMSنظام بمقارنة بيانات.  المبالغ المخصصةمجموع  ،المنفذةالوآالة  ،عدد العقود ،صناديق التنميةنوع  ،المشروع وصف

التي تحتوي على معلومات مكررة مثل  المطابقة السجالت حصرناBSA مع السجالت المنصوص عليها في جداول بيانات 
 .المشروع والوصفاسم  المبلغ

تقارير مفصلة على  حصلناثم  رقم العقد لكل سجل مكرر؛  للحصول على IRMS استخدمنا ،مكررةال للبحث عن المدفوعات
 فى CEFMS الدولية ولتنمية ل األمريكية آالةالوو Phoenixعن آل عقد من النظام المالي  الصرف و عن المعلومات المالية

  IRMS.   مع بيانات هااأمر عمل وقارنعقد و  بند آل نادرسثم   .التابعة لمنطقة الخليج فيلق مهندسى الجيش األمريكى

فيلق مهندسى الجيش  و األمريكية وزارة الخارجية ومع لتنمية الدوليةل األمريكية آالةالومناقشات مع مسؤولين من  تآما أجر
 .السابقة مراجعةالتقارير  أيضا راجعناو التابعة لمنطقة الخليج األمريكى

في " مواد البناءوجود "؛ تقرير عن (DCAA)الدفاع لتدقيق العقود  راجعنا التقارير السابقة من وآالة وباإلضافة إلى ذلك، فإننا
    -E-C-00-03-00018 "رقم العقد العراق في ”I“والتعمير المرحلة األساسية البنية” عن Inc. (BNI) ,الشرآة الوطنية

 205R10320003 11-213تقرير رقم  SPU-C-00-04-00001-00 (DCAA) و المرحلة الثانية عقد رقم  00
 Inc. (BNI) –Iraq ,الشرآة الوطنية 2005السنة المالية  --واالستهالك  المشتريات، و تقرير عن )2005سبتمبر /أيلول
     و   EEE-C-00- 03-00018-00 . أرقامالوآالة األمريكية للتنمية الدولية عقد  رئيسية عقود ،والتعمير األساسيةالبنية 

SPU-C-00-04-00001-00 تقرير DCAA  2005-4281رقم D10320002 آال .  2005سبتمبر /أيلول 23 ;المعدل
  USAID. ة في أداء عقوددارياالفي الممارسات الشرائية أو ضوابط  شرآة بيكتل عن أوجه القصور في اكشفيالتقريرين لم 

  استخدام البيانات المجهزة الكمبيوتر
.  عماراإل إعادةعلى جهود  شبه آاملة الحتوائها على بيانات وأمر عمل المشاريعالوصول إلى  IRMS إمكانية اعتمدنا على
 CEFMS نظام إدارة تعمير العراق :التاليةعلى الوثائق المالية وبيانات العقد من نظم المعلومات اإلدارية  حصلناونحن أيضا 
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 نظام المحاسبة فينكس (USAID) ، و الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  التابعة لمنطقة الخليج فيلق مهندسى الجيش األمريكى
فينيكس ومعلومات اإلدارة و  GRD CEFMS إلى أقصى حد ممكن، مع IRMS البيانات تاآدنا من وقد.  بموجب عقود

 ويشير أحد التقارير أن.  النظام آما أبلغ عن ضعف IRMS قييم SIGIR السابق عملناأثناء .  الية من المشاريع الفرديةالم
ونحن نعتقد أن الخطوات التي اتخذتها عبر تدقيق .  التي ال تزال موجودةو تفتقر إلى االتساق والدقة والكمال IRMS البيانات

 .البيانات المعروضة في هذا التقرير معقولة لهذا الغرض الذي تستخدمالبيانات التي توفر تأآيدات 

  تغطية مسبقة

  عتمد عليها إلجراء هذا التقرير ا التقارير التالية و ناراجع نحن

 العراق إعمار عادةالخاص إل المفتش العام مراجعات

  SIGIR 05-028 1/24/2006 .إلى الحكومة العراقية IRRF من تحويل األصول الممولة من GRD PCO إدارة

صندوق  عماراإل إعادةتقرير مراجعة الحسابات عن وآالة الواليات المتحدة عن إدارة التنمية الدولية من نقل العراق اإلغاثة و
 SIGIR 06-007 4/29/2006 المشاريع إلى الحكومة العراقية

من تحويل العراق وتشغيل مشاريع صندوق  Multi-National مراجعة التقرير بشأن إدارة القيادة العراقية االنتقالية األمن
 SIGIR 06-006 4/29/2006 التعمير إلى الحكومة العراقية

 SIGIR 06-017 7/28/2006 البناء المشاريع إلى الحكومة العراقية إعادةاالنتقال من صندوق اإلغاثة العراق و

  SIGIR 07-004 7/25/2007 آة إلى حكومة العراقرأس المال الشر عماراإل إعادةالعراق و اإلغاثة نقل صندوق

 SIGIR 08-013 4/28/2008 العراق إعمار إعادةالتقرير المرحلي بشأن إنهاء العقد 

 .SIGIR 08-021 7/26/2008خطة شاملة إلى  بحاجة  IRMS مستقبل  

 -.SIGIR 09-016 4/26/2009 العراق يفتقر الى الوحدة والمساءلة إعمار إعادةعملية نقل األصول لمشاريع  

  DCAA تقارير

-E العقد ال I البنية التحتية العراقية المرحلة إعمار إعادةعلى  Inc. (BNI) ,تقرير عن وجود المواد تنفيذ على الشرآة الوطنية
C-00-03-00018-00 و المرحلة الثانية عقد رقم تقرير DCAA SPU-C-00-04-00001-00  213، رقم-

205R10320003, 9/11/2005 

بأرقام عقد رئيس الوزراء الوآالة  – .Inc ,الشرآة الوطنية 2005السنة المالية  —تقرير عن مشتريات وجود واالستهالك 
-SPU-C-00-04-00001 و EEE-C-00-03-00018-00 البنية التحتية العراقي إعمار إعادةاألمريكية للتنمية الدولية عقد 

 .9/23/2005المنقحة  2005D10320002-4281رقم  DCAA ، تقرير 00
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 المختصرات –ب   الملحق 

الوصف  المختصرات

BSA ديوان الرقابة المالية 
CEFMS لفيلق مهندسى الجيش األمريكى نظام اإلدارة المالية  
DCAA وآالة تدقيق عقود الدفاع 
GRD التابعة لمنطقة الخليج  فيلق مهندسى الجيش األمريكى 
GOI الحكومة العراقية 
IRMS نظام إدارة تعمير العراق 
SIGIR العراق إعمار عادةالخاص إل المفتش العام 
USAID الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
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 عضاء فريق المراجعةأ –  ج  الملحق

مكتب لو للتدقيقوارن مساعد المفتش العام . بتوجيه من ديفيد ر مراجعة وليس آتقرير إحاطه آخطاب لكموقد أعد هذا التقرير 
 .العراق إعمار عادةإل الخاص العام المفتش

 :مراجعةال واالموظفون الذين أجر أسم

 زياد بوهيسي

 لرجدان هي

 والت آيز 

 نيدام نانسي 
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 العراق إعمار عادةالعام الخاص إل المفتش مكتب مهمة —د   الملحق

 

 مجال في الخاص العام المفتش مكتب مهمة
 في والعمليات والبرامج عماراإل إعادة خطط

العراق

 يلي ما بتوفير يقوم العراق إعمار إعادةب الخاص العام المفتش
 :مستقل وموضوعي بشكل
 التفتيش وعمليات الشامل التدقيق خالل من والمراجعة المراقبة •

 . التحقيقاتو
 عزيزلت  ياساتسال  مجال فى وصياتلتوا ارةستشالا •

 · دصاقتاال
 . والفعالية والكفاءة
 االحتيال وضبط منع خالل من المحظورات ارتكاب عنم •
 .ت واإلساءا والتبديد
 الدفاع، وزير الخارجية، لوزيرة والتحليالت المعلومات •

  .يةالربع التقارير خالل من األميرآي والشعبالكونغرس،
نسخ على الحصول

تقارير من
مكتب وشهادات
العام المفتش

 إعادةب الخاص العام تشفالم مكتب وثائق من نسخ على للحصول
 اإللكتروني الموقع إلى إذهب مجانًا، العراق إعمار

.(www.sigir.mil)  

جرائم عن للتبليغ
والتبديد االحتيال
برامج في واإلساءة

إعادةو اإلغاثة
العراق في عماراإل

 عن اإلبالغ خالل من واإلساءة والتبديد االحتيال بمكافحة ساعد
 لمكتب الساخن الخط على القانونية غير و فيها المشكوك األنشطة
 :ق العرا إعمار إعادةب الخاص العام المفتش
 :اإللكتروني الموقع

www.sigir.mil/submit_fraud.html 
• 703-602-4063 
• 866-301-2003 

غونكرسشؤون ال  وينبرغ هيليل 
 الكونغرس لشؤون العام المفتش مساعد
 :البريدي العنوان

Office of the Special Inspector General 
for Iraq Reconstruction 
400 Army Navy Drive 

Arlington, VA 222024704 
703 - 428-1059

hillel.weinberg@sigir.mil: إلكترو بريد 
العامة الشؤون  داني آوب

Office of Public Affairs 
Mail:    Office of the Special Inspector General  

for Iraq Reconstruction 
400 Army Navy Drive,  Arlington, VA  22202-4704 
 1217-428-703  :هاتف
 0818-428-703      :فاآس
 PublicAffairs@sigir.mil   :البريد األلكتروني


