
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

أكتوبر/تشرين األول 2012 

دروس مستفادة من املراجعة والتدقيق  ألعمال إعادة إعمار العراق
املمولة من قبل الواليات املتحدة األمريكية 

برنامج إعادة اإلعمار الناجح يتطلب حتقيق
توازن لألمن والسياسة واملصالح املالية 

إدارة احتياجات التوظيف وتقليل الدورات هو
أمر حيوي للتنفيذ الفعال للبرنامج واملراقبة

ضرورة تعزيز الرقابة على العقود واملنح
واملشتريات خالل عمليات إعادة إعمار

واستقرار العراق SRO لتجنب االحتيال
واإلهدار وتعزيز الكفاءة 

العمل الوثيق مع حكومات الدول املضيفة أمر
ضروري لتحقيق جناح طويل األمد الستثمارات

الواليات املتحدة مبشاريع إعادة اإلعمار.

يحتاج برنامج إعادة اإلعمار إلى أهداف
ومقاصد واضحة وقابلة للقياس 

رقابة ومساءلة الشركات األمنية اخلاصة
من األمور احليوية في عمليات الطوارئ

احلساسة من الناحية السياسية 

يعد وجود نظام إدارة معلومات إعادة اإلعمار 
أمريكي مدمج أمر ضروري لتعزيز املسائلة

ربط سلطة املفتش العام باملهمة بدال من
التمويل هو أمر حاسم لضمان التغطية

الكاملة

وجود هيكل إداري مدمج يوفر خطوة واضحة
للسلطة لتنسيق املشروع وتسليمه ضروري

SRO لنجاح عمليات إعادة إعمار واستقرار العراق

أ .  يجب تقييم نسبة اخلطر املتولد من العنف فور بدء
   أنشطة إعادة األعمار.

ب . يجب قياس وحساب اخلطر الذي تتعرض له حياة
   األشخاص بالنسبة للنتائج احملتملة.

ت . يجب حساب التكاليف وفوائد بدء املشروعات التي
   تتطلب نسبة أمنية عالية بدقة.

أ. وضع معايير جوهرية ونظام حتقيقات فوري لالختراقات احملتملة
هي خطوة أساسية لضمان أن استخدام شركات اآلمن اخلاصة

ليس له تأثير سلبي على املهمة.
ب. احلصول على حساب دقيق لتكاليف التعاقدات مع شركات

األمن اخلاصة هو أمر أساسي للتخطيط ومتويل العمليات.

أ .  جتب مشاركة احلكومات املضيفة بتحديد احتياجات وأولويات
إعادة اإلعمار املستدامة. 

ب . احلصول على مشاركة بالتكاليف من احلكومة املضيفة هو
أفضل وسيلة لضمان االستدامة لفترة طويلة.

أ .  يعد احلصول على العدد املطلوب من األشخاص املاهرين
هو أمر أساسي إلدارة إعادة اإلعمار خالل عمليات إعادة إعمار

SRO واستقرار العراق
ب . يعد تقليل تدوير العقود وأفراد إدارة املشروع أمر ضروري

لإلدارة الفعالة. 

أ .  التخطيط املتطور يقلل فرص االحتيال واإلهدار وسوء االستعمال.
ب . تعد مراجعة العقود وعمل التدقيق احملاسبي للتكاليف النهائية
التي مت حتملها من األمور الضرورية للتأكد من صحة املدفوعات.
ت . احلاجة إلى رقابة شديدة على التسليمات واخملزن ملراقبة

االلتزام بالعقود واحلد من اخلسائر والسرقات.
ث . ضرورة فرض رقابة وثيقة على املعامالت املالية للقضاء

على النصب وسوء االستعمال
ج . تتطلب املنح املعطاة بعمليات إعادة إعمار واستقرار

العراق SRO رقابة شديدة أكثر من املنح املعطاة مبناطق آمنة.
ح . يعد حفظ عقد شامل وسجالت املشروع من األمور احلاسمة

لتفعيل الرقابة. 

أ.  يعد حتديد البعثات واملهام جلميع الوكاالت األمريكية من
الضرورات امللحة لتخطيط إعادة اإلعمار الفعال.

ب. حتتاج البرامج إلى تنسيق فعال ومساءلة اإلدارة لتجنب
حدوث إهدار. 

املهنية/ واالحترافية
اإلنتاجية
املثابرة
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اكتشف املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق SIGIR فجوة هامة في
نظام مراجعة العقود وعينات املقاولني بنظام التحكم الداخلي35  لوزارة

الدفاع DoD حيث يوجد بني 21 متعاقد لديهم على األقل استعراضا
ألنظمتهم ونسبة تبلغ الثلث على األقل لديها نظام التقدير والشراء اخلاص
(SIGIR 12-019 مراجعة وتدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق) بها
ضعف احلكومة في الرقابة على التعاقدات مع شركة أنهام يجعلها عرضه
خلطر سداد التكلفة الزائدة حيث شكك املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار
العراق SIGIR بنسبة %39 (4,4 مليون دوالر) من التكاليف التي قام

مبراجعتها وحث في توصياته للتشكيك بجميع التعاقدات و قدمت شركة
أنهام فواتير كوع PVC تبلغ 80 دوالر وقيمة 20.000 دوالر لتركيب

النظام الصوتي " للتوصيل والتشغيل" املوضحني أعاله. (مراجعة وتدقيق
(SIGIR 11-022 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

كانت القضايا األمنية هي العوامل األساسية للتأخير وزيادة
التكاليف 345 مليون دوالر أمريكي واجلهود املبذولة لبناء 130
مركزا للرعاية الصحية األولية بالعراق، ولم تكمل احلكومة املالية
بناء ثالثة مراكز حيث قضى إحدى التفجيرات على بعض من أو
كافة املباني أثناء تشيدها بعد إنفاق ثالثة ماليني دوالر، ومت هجر
مراكز الرعاية الصحية األولية بحي االنتصار الذي بلغت تكلفته

ما يقرب 756.000 دوالر وبعد استعمال املتمردون املتفجرات
إلحلاق أضرار جسيمة ببنية املركز (تدقيق املفتش العام اخلاص

 (SIGIR 015-09 إلعادة إعمار العراق

قام املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق SIGIR بإصدار 217 تقرير مراجعة وتدقيق في الفترة من 2004 وحتى أكتوبر/تشرين األول 2012
والدروس املوضحة هنا مأخوذة من ممارسة أعمال املراجعة والتدقيق وإلكمال تقرير التسع دروس املستفاد املشتملة على ملخص شامل ألعمال

التدقيق واملراجعة التي أجراها املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق SIGIR يرجى الرجوع إلى إعادة إعمار العراق : SIGIR دروس مستفادة من
www.SIGIR.mil : املراجعة والتدقيق ألعمال إعادة إعمار العراق املمولة من الواليات املتحدة األمريكية على موقع

في مالحظة إيجابية استطاعت وزارة الدفاع DoD تشييد موقع قيادة
اجليش العراقي بتكريت بقيمة 37.8 مليون دوالر ووجد املفتش العام
اخلاص إلعادة إعمار العراق SIGIR أن وزارة الدفاع DoD لديها خطة
موضوعة لنقل األصول وكانت تعمل مع احلكومة العراقية للتصدي
للعديد من القضايا املستدامة والتدريبات متضمنة اآلمن وإمدادات
الطاقة املالئمة للمرافق وشركات التدريب العراقية وخططت وزارة
الدفاع DoD لنشر فريق استشاري عسكري للخدمات اللوجستية
باملواقع عقب نقلها وخطط املسئولون األمريكيون للقيام بتقييم

القدرات ملتابعة تقدم احلكومة العراقية في اخلدمات الرئيسية ومعاجلة
املياه وجوانب أخرى (مراجعة وتدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار

(SIGIR 09-024 العراق

املدخرات احملتملة
(إجمالي 1.61 مليار دوالر)

تشمل 387.00 مليون
دوالر أمريكي لتمويل مشروع
تطوير الشرطة الذي يتم
اإلشراف عليه بواسطة وزارة
اخلارجية املدخرات الفعلية
ومكتب اخملدرات الدولي وشؤون
تطبيق القانون األمريكي

تتضمن 113.40 مليون دوالر
حول األسعار والفواتير بفواتير
غير مناسبة أو سيئة التي مت
رفضها وإعادة التسجيل خالل
سنة 2007 بعقد التمويل من
املقاول وشركة أنهام ذات
املسئولية احملدودة مدخرات
العمليات
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973.62
دوالر

أمريكي 
التمويل
املمكن

استخدامه
بصورة
أفضل 

 

تضم 508.66 دوالر
دوالر بعقد دينكورب

لتدريب رجال الشرطة
نتيجة لعروض األثمنة

املراجعة، والفواتير املرجعة،
وتعويضات املتعاقد،
واملدخرات العملية.

املدخرات احلالية

اإلجنازات املالية احملتملة واحلالية للمفتش
SIGIR العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

مبليون دوالر أمريكي 

20.000 دوالر أمريكي
في العمل إلنهاء
األرجل والبدء في

البرج وتوصيله بالكهرباء.


