
عمليات وقف ومنع املتعاقدين، 2005-2010 
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ممنوعون: أوامر الوقف تجرد 
الرشكة املتعاقدة أو الشخص 
املتعاقد من التأهل، بشكل 

مؤقت، للتعاقد الحكومي، أو 
التعاقد من الباطن املوافق عليه 

من الحكومة، أو املشاركة يف 
معامالت مغطاة. 

موقوفون: يستثني املنع الرشكة 
املتعاقدة أو الشخص املتعاقد، 

لفرتة زمنية معقولة ومحددة، من 
املشاركة يف مثل هذه األنشطة. إن 

إجراءات الوقف واملنع ليست 
إجراءات عقابية؛ ولكن يتم فرضها 
لح©ية املصالح التجارية للحكومة 

األمªكية.

نتائج تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق
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النتائج النقدية للمفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق

أحكام قضائية

مسودات لوائح اتهامية

اتفاقيات اعرتاف بالذنب

اتفاقيات تفاوضية موّقعة
 لتخفيف العقوبة
أوامر اعتقاالت صادرة (¢ يتم االتهام 
بعد أو ¢ يتم االعرتاف بالذنب)

اعتقاالت (¢ يتم توجيه اتهامات بعد)

اتهامات نهائية
اتهامات (مع اتفاقيات اعرتاف بالذنب)
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13.1 مليون دوالر
من أموال صندوق تنمية العراق 

أعيدت إىل الحكومة العراقية

49 قضية جديدة 
تم فتحها بسبب التدقيق 

القضا· الذي أجراه املفتش العام 

الخاص إلعادة إع�ر العراق

17إدانة
نتيجة لجرائم تم ارتكابها 

خالل عهد سلطة االئتالف 

املؤقتة

3 أفراد من الجيش 
الكوري الجنو¾ مدانون برسقة 

أموال برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد

17.5 سنة
أطول مدة حكم بالسجن نتيجة 

لتحقيقات املفتش العام الخاص 

إلعادة إع�ر العراق

9.6 مليون دوالر
أكرب دفعة تعويض نتيجة لتحقيقات 

املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر 

العراق

15.8 مليون دوالر
أكرب مصادرة تم إصدار أمر بها من 

ِقبل املحكمة نتيجة لعمل املفتش 

العام الخاص إلعادة إع�ر العراق

10.5 مليون غالون
 ÉÊت رسقتها من الجيش األمÎ وقود

من ِقبل أربعة أشخاص مشارك¨ يف 

مؤامرة

 300,000
دوالر ف� فوق مرسوقة من أموال برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد تم العثور عليها 

مخبأة يف سقف منزل عائلة ضابط من 

خريجي كلية وست بوينت العسكرية

40 مرة ف� فوق
قِبل فيها مرشف رشكة 

كيلوغ، براون أند روت، 

انك هدايا غÊ مرشوعة

62 يوماً
مدة الحكم الصادر بحق املاسرت 

سارجنت يف سالح مشاة البحرية 

 Êالذي أدين بالرشوة، والكسب غ

املرشوع، وعدم االنصياع ألمر مبارش

الدوالرات التي تم 
توفÊها/اسرتدادها

أموال تم استخدامها 
بشكل أفضل

املدفوعات 
املعرتَض عليها
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$38.65

 أثر عمليات تدقيق املفتش العام الخاص
إلعادة إع�ر العراق

اإلرشاف عىل 
املتعاقدين 170+

إجراءات املساءلة 
والرقابة الداخلية

160+

إدارة الربامج 150+

التنسيق ب¨ الوكاالت 70+

التنسيق مع
الحكومة العراقية

30+

مالحظة: إن اإلج�يل يتجاوز 428 ألن العديد من 

التوصيات تتناول أكé من نوع واحد من الخلل.

 توصيات التدقيق حسب القضية،
2010 - 2004

 وضع توصيات تدقيق املفتش العام الخاص
إلعادة إع�ر العراق

إج©يل التوصيات = 428

موافق عليها وتم 
تنفيذها من ِقبل 
وكالة ما 263

مغلقة / ¢ تعد
 سارية املفعول 31

مفتوحة
134 
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مالحظة: تشS&J ª إىل مشاريع يف قطاعي األمن والعدالة. وتشT&C ª إىل مشاريع يف قطاعي النقل واالتصاالت 

وتشتمل عىل تقيي©ت ملشاريع مدارس. القصور الكبª يحول دون أداء املرشوع لوظيفته ك© كان مخططا له. والقصور 

الثانوي ال Äنع املرشوع من أداء وظيفته ك© هو مخطط له، ولكن يجب تصحيحه ليتوافق مع مواصفات العقد.

مديرية تحقيقات 
املفتش العام الخاص 
إلعادة إع�ر العراق

مبادرة املفتش العام الخاص للمقاضاة

ذة من  جميع عمليات التدقيق يف العراق املنفَّ
ِقبل منظ�ت إرشاف أخرى، 2003-2010
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مالحظة: تشتمل عىل عمليات تدقيق تم إجراؤها من ِقبل مكتب املفتش العام يف وزارة 

الدفاع ومكتب املفتش العام يف وزارة الخارجية ومكتب املحاسبة الحكومية ووكالة 

التدقيق يف الجيش األمËª ومكتب املفتش العام يف الوكالة األمªكية للتنمية الدولية.
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تقيي�ت املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق،

حسب القطاع

قيمة العقد عدد التقيي�ت

الطاقة الصحة العسكري األمن
والعدالة

النقل
واالتصاالت

املياه

حتى هذا
التاريخ

الطاقة الصحة العسكري النقل واالتصاالت املياه

أوجه القصور يف املشاريع التي تم تقييمها، حسب القطاع

اإلشـراف فـي بـيـئـة الـطـوارئ

2010/YTD حتى هذا
التاريخ

 Òعام Òثالثة مدع Òيف أواخر عام 2009 قام املفتش العام الخاص بتعي
سابقÒ من وزارة العدل يف قسم االحتيال يف الشعبة الجنائية يف وزارة 
العدل، للمقاضاة يف قضايا تحقيق املفتش العام الخاص إلعادة إع©ر 

العراق. ويقوم هؤالء املدعون العامون بالتعامل مع مجموع قضايا وزارة 
العدل الخاصة بهم ويعملون بشكل وثيق مع املدعي العام للمفتش 

العام الخاص إلعادة إع©ر العراق ومع مدعÒ عامÒ آخرين من وزارة 
العدل تم تكليفهم بقضايا املفتش العام الخاص إلعادة إع©ر العراق. 

عالوة عىل ذلك، فإنهم يتعاونون مع مساعدي محامÒ أمªكيÒ من جميع 
أنحاء الواليات املتحدة، فضالً عن مدعÒ عامÒ أجانب. ويواصل فريق 

مبادرة املفتش العام الخاص للمقاضاة بإحداث تأثª إيجاà جوهري عىل 
إنتاجية برنامج التحقيق الجناâ للمفتش العام الخاص إلعادة إع©ر 

العراق، وتدعم وزارة العدل هذه املبادرة بح©س.

SIGPRO

يقوم فريق مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إع©ر العراق لتحقيقات الطب 
 âالتدقيق التلقا Òوالتقييم والبحث واالسرتداد والتعويض والتنفيذ بالجمع ب âالجنا

يف البيانات والتدقيق املعيارية وأساليب التحقيق للكشف عن تعامالت مشكوك فيها 
والحصول عىل أدلة الستخدامها يف إجراءات إدارية أو يف عمليات مقاضاة الحتياالت 
مدنية أو جنائية. ويركز هذا الجهد عىل برامج إغاثة وإعادة إع©ر العراق التي تتيح 

وصوالً سهالً إىل إنفاق نقدي مرتبط بإجراءات رقابة ضعيفة عىل النفقات. ويقوم 
املفتش العام الخاص إلعادة إع©ر العراق بالتنسيق مع منظ©ت أخرى، مثل شبكة 

فرض تطبيق القانون عىل الجرائم املالية (وزارة املالية).

فريق مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إع�ر العراق 
الخاص بتحقيقات الطب الجنا·، التقييم، الحث، االسرتداد، 

(FERRET) التعويض، والتنفيذ املعامالت التي Îت 
مراجعتها: 108,000

بلغ مجموعها

$35.8B

تعامالت محددة من 
أجل مراجعة معمقة: 

77

بلغ مجموعها
$53.5M

التدقيق القضا·

اسرتداد
مدفوعات مكررة:

142$ ألف دوالر

تعديالت محاسبية موافق 
عليها: 54

بلغ مجموعها

$64M

تحقيقات جنائية: 49 
األشخاص املتورطون: أكé من 60

112

402

29

>$70.7M

تحقيقاً مفتوحاً 

 تحقيق تم إغالقها أو
 تحويلها إىل وكاالت

أخرى

عملية اعتقال

43
اتهاما

34
إدانه

 مليون دوالر غرامات،
 مصادرات، اسرتداد،

 تعويض، ونتائج
نقدية أخرى

املفتش العام الخاص إلعادة إع©ر العراق




