قراءة رسيعة ف ي� تمويل البنية التحتية

قدمة
الم ّ
العروض ُ
دون دعوة
ِل َم ،و ِل َم ال،
ورهن أي ش�وط؟

ين
ال�اكات ي ن
كث�ون يعتقدون ف ي� وقت ما أن ش
القطاع� العام والخاص هي الحل لجميع المسائل المتعلقة بالبنية التحتية  -بما ف ي�
ب�
كان ي
ن
ن
ن
ش
القطاع� العام
خ�ات كافية لندرك أن ال�اكات يب�
ي
الح� ،تراكمت لدينا ب
ذلك التمويل ومحدودية القدرات ،والكفاءة .لكن منذ ذلك ي
ت
ت
ال� ي ز
ال� يمكن أن تحقق النجاح.
تتم� بحسن التخطيط إ
والدارة والتنفيذ والمراقبة هي وحدها ي
والخاص ي
آ
ين
لل�اكات ي ن
والن ،ماذا نفعل حيال العروض المقدمة دون دعوة ش
القطاع� العام والخاص؟ شن� المرفق االستشاري للبنية التحتية
ب�
ت
ين
المش�كة ي ن
القطاع� العام والخاص ( )PPIAFمبادئ توجيهية للسياسات إلدارة العروض المقدمة دون دعوة ف ي� ش
م�وعات البنية التحتية
ب�
والممارس� ،ولكن فيما يل ورقة موجزة عن أ
ودورة للتعلم إ ت ن
ين
الساسيات .وتوجد المبادئ التوجيهية الكاملة
و� 1لتوجيه الحكومة
اللك� ي
ي
ف
ال ي ز
ين
بال�اكات ي ن
مخت� المعارف الخاص ش
والسبانية:
ب�
نجل�ية والفرنسية إ
القطاع� العام والخاص باللغات إ
للسياسات ي� ب
.www.pppknowledgelab.org

ما هي العروض المقدمة دون دعوة؟

التعريف البسيط هو عرض ش
لم�وع يقدمه كيان خاص إىل هيئة عامة
دون طلب رصيح من هذه الهيئة العامة .ويمكن أيضا اعتباره عرضا
لفكرة ش
م�وع يقدمه كيان خاص إىل الهيئة العامة دون طلب رصيح
أو التماس لتقديم العروض من جانب الهيئة ،ويكون إما  )1يغ�
القطاع�ن
ال�اكة ي ن
م�وعات ش
م�وع الحكومة أو قائمة ش
مدرج ف ي� ش
ب�
ي
العام والخاص قيد إالعداد أو  )2ت
يق�ح حال مبتكرا ش
لم�وع مدرج
ف
و� ي ن
ف ي� خطط ش
ح� أن البعض قد يعتقد أن
م�وعات الحكومة .ي
العروض المقدمة دون دعوة عبارة عن صفقات يتم التفاوض عليها
ش ن
ئيس
بشكل مبا� يب� الهيئة العامة ومقدم العرض ،فإن االختالف الر ي
ت
ن ش
ال� يبادر بها القطاعان العام والخاص
الوحيد فما يب� ال�اكات ي
يحدث ي� مرحلة بدء ش
الم�وع.

الدول مبادئ توجيهية للسياسات المتعلقة
شن� البنك
ي
ن
يع� ذلك أن البنك
بالعروض المقدمة دون دعوة .هل ي
يوص بها أو يشجعها؟
الدول
ي
ي

ين
ال�اكات ي ن
الجواب البسيط هو ال .فمن الممكن أن تجلب ش
القطاع�
ب�
ت
ش
ال� يسعى
العام والخاص من خالل العروض المطلوبة (أو ال�اكات ي
ت
ال� تجلبها العروض المقدمة دون
إليها القطاع العام) الفوائد ذاتها ي
دعوة ،وهي أنسب لتحقيق تكافؤ الفرص ي ن
ب� جميع مقدمي العروض،
وتحقيق المصلحة العامة والقيمة مقابل المال ،واالمتثال للمبادئ
أ
الساسية للشفافية.
وكان الهدف من المبادئ التوجيهية للسياسات هو سد الفجوة المعرفية
وتوجيه السلطات العامة بمجرد أن تقرر السماح بالعروض المقدمة
دون دعوة .وكان القصد منها ضمان قدرة الحكومات عىل االستفادة من
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نقاط القوة ف ي� القطاع الخاص مع حماية المصلحة العامة ف ي� التعامل مع
التحديات المرتبطة بتلك العروض .وتوجد بدائل للعروض المقدمة دون
دعوة عندما يتعلق أ
المر ي ز
بتحف� قدرة القطاع الخاص عىل االبتكار -مثل
وضع النهج القائمة عىل المخرجات بدال من تال� ي ز
ك� عىل تقنيات المدخالت،
أو السماح بحوار شفاف وتفاعل ي ن
ب� الهيئة العامة ومقدمي العروض أثناء
"تسمح العروض المقدمة دون دعوة للحكومات االستفادة من
عملية المناقصة بحيث يتم ي ن
تحس� جودة العقد ومواءمته مع احتياجات
ف
توف� البنية التحتية".
ال�وع فيها ،يجب إدارة العروض المقدمة دون دعوة ابتكارات القطاع الخاص ،مما يؤدي إىل كفاءة ي� ي
القطاع العام .وعند ش
أ
ف
ت
واستخدامها بحذر كاستثناء للساليب المتبعة � ت
ال� تقبلها الحكومة ليست
المش�يات العامة.
معظم العروض المقدمة دون دعوة ي
ي
ابتكارات حقيقية .ويضم عدد قليل جدا من الدراسات الخاصة
يدعي مؤيدو هذه العروض أنها تحقق بعض الفوائد .ما هو
بهذه العروض تقنيات جديدة أو مفاهيم فريدة حيث كان معظمها
ببساطة ش
الدول؟
موقف البنك
م�وعات للطرق الرسيعة أو السكك الحديدية لم تحددها
ي
أ
الهيئات العامة  -أو تم تحديدها ولكن لم يتم تنفيذها بعد .وتؤدي
دعونا ننظر ف ي� هذه الحجج الواحدة تلو الخرى..
ت
ال� ال أساس لها من قبل مقدمي
مزاعم االبتكار أو الملكية الفكرية ي
"إن تنفيذ عرض مقدم دون دعوة سيكون أسهل وأرسع من تنفيذ ش
م�وع
العروض دون دعوة إىل نقص الشفافية وتزيد من صعوبة تحقيق
ين
ش�اكة ي ن
القطاع� العام والخاص بناء عىل طلب من هيئة عامة".
ب�
تكافؤ الفرص ف ي� عملية ش�اء تنافسية .ويمكن تحقيق االبتكار من
خالل وسائل أخرى ،مثل منافسات تطوير أ
الفكار وعمليات ش
ال يوجد دليل عىل ذلك .عندما تلتف العروض المقدمة دون دعوة
ال�اء
حول لوائح ت
المش�يات أو يتم التفاوض عليها بشكل ش
مبا� ،غالبا
متعددة المراحل والمواصفات المستندة إىل المخرجات.
تأخ� ش
الم�وعات .وعادة ما يكون
ما تؤدي الشبهات العامة إىل ي
ث
التفاوض عىل ش
م�وع وتنفيذه مع مقدم عرض دون دعوة أك�
هل تساعد العروض المقدمة دون دعوة الممارسات
تحديا ويستغرق مزيدا من الوقت بسبب عدم اتساق المعلومات
الفاسدة أو المحسوبية؟
ض
التفاو� للهيئة العامة.
وضعف الموقف
ي
ت
ال� أبرزها أصحاب المصلحة الذين التقينا بهم
أحد البواعث لتلك العروض ي
إلعداد المبادئ التوجيهية للسياسات يتعلق بإساءة االستخدام المحتملة
أك�للحصول عىل التمويل
"العروض المقدمة دون دعوة توفر فرصا ب
ف
ت
ش
للعروض لالنخراط ي� ممارسات الفساد والمحسوبية ،خاصة من خالل تجنب
ال� يطلبها القطاع العام".
مقارنة بالم�وعات ي
ت
بالتأكيد أن التحض� أ
ال� يتم التفاوض عليها
الفضل ش
للم�وع هو ما يعزز قابليته للحصول المنافسة .فقد توفر العروض المقدمة دون دعوة ي
ي
ش
مبا�ة البيئة الخصبة لهذه الممارسات ،ويرجع ذلك جزئيا إىل أنها تجعل
يش� إىل أن
عىل تمويل من البنوك وقدرته المالية .وال يوجد دليل ي
من أ
السهل ت
تلك العروض توفر فرصاً للحصول عىل تمويل لن يكون متاحا �ف
التس� عىل الفساد والمحسوبية .وبسبب االفتقار إىل الشفافية
ي
أو غياب التنافسية ف ي� عملية ش
ال�اء فإن العروض المقدمة دون دعوة عرضة
ما
وعادة
إطار عملية منظمة جيدا تبدأ بناء عىل طلب القطاع العام.
ف
لالعتقاد بوجود فساد ،ت
ف
كث�
ح� لو كان ذلك يغ� صحيح .ويؤدي هذا ي� ي
توف� التمويل بسبب سوء هيكلة ش
الم�وع بما ي� ذلك
تنشأ تحديات ي
أ
ش
تأخ� الم�وعات .السؤال
التصميم أو إاليرادات أو المساندة الحكومية أو الدعم االئتما�.ن
من الحيان إىل تحديات قانونية وسياسية ،وإىل ي
ي
ت
ويتمثل الحل الحقيقي طويل أ
ال� قد تسمح للحكومات بالتغلب عىل
ئيس هو ما هي حلول السياسات ي
الجل ف ي� أن تعزز الحكومات قدراتها الر ي
تستع� بمستشارين لمساعدتها ف� تصورات الفساد المرتبطة بالعروض المقدمة دون دعوة  .وهناك عوامل
ين
الفنية ف ي� إعداد ش
الم�وعات أو أن
ي
مثل اعتماد سياسة واضحة للعروض المقدمة دون دعوة وتطبيق سياسة
تطوير مشاريع يمكنها الحصول عىل تمويل من البنوك.
إفصاح ف ي� خطوات معينة من العملية تشكل جزءا من الحل.
"تساعد العروض المقدمة دون دعوة الحكومات عىل التغلب عىل
الدول؟ هل يجب أن تسمح الحكومات
البنك
يوص
بم
ين
ال�اكات ي ن
نقص القدرات الفنية إلعداد وتنفيذ ش
ي
ي
القطاع� العام
ب�
والخاص إجراءات ت
بالعروض المقدمة دون دعوة أم ال؟
المش�يات الخاصة بها".
العروض المقدمة دون دعوة ليست حال للتغلب عىل شح القدرات .يجب عىل الحكومات أن تبحث بعناية ف ي� مزايا وعيوب هذه العروض
ف
وتنظر ف ي� العوامل الخاصة بكل بلد عند اتخاذ هذا القرار .ويجب
عرض
من
جيدة
صفقة
عىل
الحصول
ضمان
يتطلب
اقع،
و
ال
�
ي
م�وع ش�اكة ي ن
أك� من تلك تال� يتطلبها ش
التفك� ف ي� قبول هذه العروض فقط إذا كانت قادرة عىل )1
ب� عليها ي
مقدم دون دعوة قدرات ب
ي
ش
ين
القطاع� العام والخاص بناء عىل طلب من هيئة عامة ،كما لوحظ حماية المصلحة العامة أثناء تقييم الم�وع ،وإعداده  ،وخالل عملية
ت
المش�يات و )2ضمان الشفافية والمساءلة طوال العملية .ويجب أن
ت
ال� تفتقر إىل
من قبل .ومن يغ� المحتمل أن يكون بوسع الحكومات ي
ين
قدرات أن تتفاوض عىل اتفاقية ش�اكة ي ن
القطاع� العام والخاص
ب�
تضمن المصلحة العامة والقيمة مقابل المال ،مما يزيد من فرص أن
تصبح العروض المقدمة دون دعوة صفقات سيئة للمجتمع.

يكون موقف الحكومة من العروض المقدمة دون دعوة متسقا ومعلنا
هل هناك مبادئ توجيهية ينبغي أن تستند إليها سياسة العروض
بوضوح .لكن موقفها من هذه العروض يجب أال يكون دائما .فمن الممكن المقدمة دون دعوة؟

الخ�ة أو مصالح القطاع
يتغ� بمرور الوقت مع تطور القدرات أو ب
أن ي
ين
نستع� بستة مبادئ توجيهية:
الخاص ،ش�يطة أن يكون الموقف واضحا.
يتما� ش
الصالح العام :يجب أن ش
م�وع عرض مقدم دون دعوة مع
كيف ستقوم الحكومة بدمج سياسة العروض المقدمة دون دعوة
يل� حاجة مجتمعية واقتصادية
أولويات البنية التحتية الوطنية وأن ب ي
ين
ال�اكة ي ن
ف� لوائح ش
ب�
القطاع� العام والخاص ي
وغ�ها من اللوائح حقيقية.
ي
القائمة؟
القيمة مقابل المال :يجب عىل الحكومات تنظيم ش
م�وعات العروض
ين
المقدمة دون دعوة عىل أنها ش�اكات ي ن
ال�اكة ي ن
يجب عىل الحكومات ضمان االتساق ي ن
ب� أطر وإجراءات ش
القطاع� العام والخاص فقط
ب�
ب�
ث
ش
ين
أك� مقابل المال ك�اكة أك� منها
القطاع� العام والخاص والعروض المقدمة دون دعوة ،وقد يكون دمج إذا كان من المتوقع أن تولد قيمة ب
ف
ش
ين
ال�اكة ي ن
إجراءات هذه العروض ي� وثيقة سياسات ش
كم�وعات تقليدية.
القطاع� العام
ب�
أ ث
تأث� العروض
والخاص الطريقة الك� فاعلية للقيام بذلك .ويمكن لسلطات االختصاص القدرة عىل تحمل التكاليف :يجب عىل الحكومات أن تعي ي
ت
ين
لل�اكة ي ن
ال� ال تمتلك سياسة ُمحكمة ش
المقدمة دون دعوة عىل المالية العامة ،بما ف� ذلك ما إذا كانت ت ز
القطاع� العام والخاص أن
ب�
االل�امات
ي
ي
تستغل الفرصة لتقويتها وتعزيزها ،لتشمل أيضا إجراءات العروض دون المالية مقبولة ،والمخاطر يمكن التحكم فيها بشكل كاف.
دعوة .إن وضع سياسة قائمة بذاتها للعروض المقدمة دون دعوة ف ي� هذه التسع� ق
السو� العادل :يجب عىل الحكومات التأكد من أن عقود ش
ال�اكة
ي
ي
أ
الثناء هو أيضا خيار .ويجب أن تكون أطر العروض المقدمة دون دعوة
ين
ين
القطاع� العام والخاص الناتجة عن عروض دون دعوة تعكس
ب�
ين
ال�اكات ي ن
متسقة مع نماذج تنفيذ ش
وغ�ها
ب�
القطاع� العام والخاص ي
أسعار السوق ،وتتجنب تحقيق القطاع الخاص لعائدات مفرطة ،وتشمل
لتجنب المراجحة التنظيمية.
توزيع المخاطر بصورة مناسبة للحكومة.
ما الهدف من وضع سياسة للعروض المقدمة دون دعوة؟
الشفافية والمساءلة :يجب عىل الحكومات الكشف عن جميع المعلومات
ش
وكيف يمكن أن تطور إدارة هذه العروض؟
المتعلقة بالم�وع.
ين
ال�اكة ي ن
المواءمة ي ن
ب� إجراءات ش
القطاع� العام والخاص وإجراءات
ب�
توفر سياسة للعروض المقدمة دون دعوة "قواعد اللعبة" من خالل
ضمان الوضوح والقدرة عىل التنبؤ والشفافية والمساءلة لكل من الهيئات العروض المقدمة دون دعوة :يجب عىل الحكومات مواءمة سياسات
ين
ال�اكة ي ن
ش
القطاع� العام والخاص و العروض المقدمة دون دعوة
ب�
العامة والكيانات الخاصة .وتحقق المكاسب التالية ف ي� إدارة العروض:
لزيادة مساندة أصحاب المصلحة ،وتعزيز الفائدة السوقية ،وضمان
بالجراءات ومعاملة العروض
•الوضوح لمقدمي العروض فيما يتعلق إ
االتساق ف ي� صنع القرار العام.
المقدمة دون دعوة ،مما يساعد عىل تعزيز اهتمام القطاع الخاص
ف
ت
ين
ال�اكة ي ن
بب�امج ش
القطاع� العام والخاص والمحافظة عليه
ب�
ما هي أفضل الممارسات ي� خلق المنافسة أثناء عملية المش�يات؟
ين
ين
ثبت نجاح خمسة مجاالت من أفضل الممارسات:
العمومي� ،ومساعدتهم عىل التعامل مع
الموظف�
•توجيه
ش
ش
العروض المقدمة دون دعوة بفاعلية وكفاءة باستخدام إجراءات
الهيئة العامة تقود إعداد الم�وع :عندما "تتوىل" الهيئة العامة الم�وع
ت
ز
متسقة وتتسم بالشفافية ،وكذلك قواعد يمكنهم الرجوع إليها.
وج�ة من تقديم العرض المقدم دون دعوة  -تقود إعداد
بعد ف�ة ي
ف
ت
ش
الدول أنه ف ي� غياب سياسة للعروض المقدمة
الم�وع بما ي� ذلك دراسات الجدوى ووثائق المش�يات  -فإن ذلك يقلل
وتظهر ب
خ�ات البنك ي
ت
ز
الم�ة إالس�اتيجية لمقدم العرض ويساعد عىل تحقيق تكافؤ الفرص.
دون دعوة أو عندما تكون هذه السياسة غامضة ،يجد موظفو
من ي
كب�ة مع ت
مق�حات القطاع الخاص  -دون معرفة
الحكومة صعوبة ي
الشفافية و إالفصاح :يجب أن يتمكن جميع مقدمي العروض من الحصول
أ
ف
كيف يمكنهم ض
ث
الم� ي� التعامل معها ،وكيفية إدارة المور المتعلقة عىل نفس المعلومات .الكشف عن الوثائق نفسها ،إن لم يكن أك� ،كما
ي
ت
ين
ال�اكة ي ن
بالرسية وحقوق الملكية الفكرية والمطالبات النهائية ،وكيفية رفض هو الحال بالنسبة لمشاريع ش
ال�
ب�
القطاع� العام والخاص ف ي
العرض إذا لم يكن ذا صلة أو لم يستوف الوثائق المطلوبة.
يبدأها القطاع العام .يجب أن تكون القواعد واضحة للجميع ،بما ي�
أ
•ضمان أن تتسق العروض المقدمة دون دعوة مع أولويات الحكومة ذلك الحوافز أو المزايا المقدمة لصحاب العروض دون دعوة.
التساؤل عن الحوافز :تجنب كل من التفاوض ش
المبا� وحصول مقدم
فيما يخص البنية التحتية وخطط التنمية.
ف
العرض عىل فوائد ضخمة (عىل سبيل المثال ،الحق ي� المطابقة ،أو

الم�وعات وهيكلتها .إن ي ن
ش
تعي� المستشارين ال يجلب الثقة إىل السوق
كب�ة أثناء تقييم العطاء) يساعد عىل تحقيق
الحصول عىل مكافأة ي
ف
ش
ويساعد عىل تحقيق المساواة ي� �وط تقديم العطاءات فحسب ،بل
المساواة ف ي� ش�وط العطاءات.
ف
الكا� إلعداد العطاء ،ومنح مزيد يزيد من فرص الحكومة ف ي� إبرام صفقات عادلة تحقق قيمة مقابل المال
مدة إعداد العطاء :يجب أإعطاء الوقت ي
من الوقت ش
من خالل عملية تنافسية بحق.
للم�وعات ال بك� أو المعقدة.
الم�ة إال ت
يز
س�اتيجية :يمكن للهيئات العامة إما رفض أو إعادة هيكلة
ش
م�وعات العروض المقدمة دون دعوة عندما يمتلك مقدم العرض
الدول عىل تمويل
هل يمكن أن يوافق البنك
ي
ت
ن
ز
المنافس� التغلب عليها
يم�ة إس�اتيجية يصعب عىل مقدمي العروض
ي
عروض مقدمة دون دعوة2؟
(مثل امتالك أرض ،أو تمديد العقود ،أو التكنولوجيا المسجلة) .أو
القطاع�ن
ن
ش
ش
المعاي� المرجعية واختبار السوق قبل التفاوض
يمكنهم إجراء تمارين
يجوز أن يوافق البنك عىل م�وعات �اكة يب�
ي
ي
ف
ش
مبا�ة مع مقدم العرض دون دعوة.
و� جميع
العام والخاص من عروض مقدمة دون دعوة .ي

ف
الكث� من العروض
تواجه الهيئات العامة تحديات ي� إدارة ي
المقدمة دون دعوة منخفضة الجودة .ما هي الخيارات المتاحة؟

آ
ت
ال� تسمح للحكومات بتلقي عدد أقل من العروض
تشمل الليات ي
المقدمة دون دعوة لكنها ذات جودة أعىل الوفاء بمتطلبات التقديم
وفحص االمتثال ،وتحديد رسوم مراجعة العرض ،وإضفاء الطابع
المركزي عىل عملية التقديم.

ت
ال� تفتقر إىل القدرات الفنية والمالية الالزمة
تواجه الحكومات ي
لتنفيذ ش
الم�وعات تحديات خاصة مع العروض المقدمة دون
دعوة .فما الذي يجب عمله؟
هناك مفارقة هنا :تستخدم بعض السلطات العروض المقدمة دون
دعوة عىل وجه التحديد للتغلب عىل افتقارها إىل القدرات ،ف� ي ن
ح�
ي
ف
أك� من جانب الحكومة .قد
أن هذه العروض تتطلب ي� الواقع قدرة ب
تساعد ت
إس�اتيجيتان هنا:
تقرر الحكومات عدم السماح بالعروض المقدمة دون دعوة .عىل الرغم
من اعتقاد البعض أن هذا سيؤدي إىل عدد محدود من ش
الم�وعات ف ي�
أقاليم االختصاص ذات القدرات المنخفضة ،فهناك حجج قوية لعدم
السماح ببساطة بالعروض المقدمة دون دعوة عندما تواجه الحكومات
ن
تعا� من نقص موارد القطاع
تدفقا ي
كب�ا ال يمكن إدارته من الطلبات أو ي
العام الالزمة لتقييم تلك الطلبات.
تسمح الحكومات بالعروض المقدمة دون دعوة بمجرد وضع سياسات
ين
محكمة وشفافة .ثم تقوم الحكومات ي ن
خارجي� إلعداد
بتعي� مستشارين

قدمة دون دعوة ،يحدد ت
المق�ض عىل
الم ّ
حاالت العروض ُ
أ
نحو واضح إجراءات وخطوات تقييم وتحديد الفضل مالءمة
للغرض ونهج تحقيق القيمة مقابل المال عند إرساء عقد
مقدم دون دعوة.

وعند خضوع عرض مقدم دون دعوة لعملية اختيار تنافسية،
المق�ض أحد أ
يجوز أن يستخدم ت
الساليب التالية عند
ت
ش
ال� قدمت العرض دون دعوة للمشاركة ف ي�
السماح لل�كة ي
هذه العملية:
أ .قيام ت
المق�ض بعدم منح أي مزايا ش
لل�كة ف ي� هذه العملية.
جواز قيام ت
المق�ض بتعويض ش
ال�كة بصورة منفصلة إذا تم
الطار التنظيمي المعمول به الخاص
السماح بها بموجب إ
ت
بالمق�ض؛ أو
ب .منح ش
ال�كة مزايا ف ي� عملية االختيار ،عىل سبيل المثال،
ف
نقاط مكافأة ي� التقييم أو ضمان الدخول إىل المرحلة الثانية
ين
الفصاح عن هذه
ف ي� العملية المكونة من
مرحلت� .ويتم إ
المزايا ف ي� وثيقة طلب العروض/العطاءات ،كما يتم تحديدها
عىل نحو ال يمنع المنافسة الفعالة.
ت ض
ت
� تمويل
المش�يات الخاصة بالبنك
	2الئحة
ي
الدول لمق� ي
ش
ش
الم�وعات االستثمارية ،الملحق الرابع ع� ،الفقرتان .4.5-3.5

ئ
أخصا� أول ف ي� البنية التحتية
جونغليم هاهم هي
ي
وال�اكات يب�ن
تعمل ف ي� مجموعة تمويل البنية التحتية ،ش
ين
الدول.
القطاع� العام والخاص والضمانات ف ي� البنك
ي
ف
ئ
ز
أخصا� أول ي� البنية التحتية لدى
نيف� هو
فيليب ي
ي
ت
ين
المش�كة ي ن
القطاع�
ب�
المرفق االستشاري للبنية التحتية
العام والخاص (.)PPIAF
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ين
وال�اكات ي ن
سلسلة القراءة الرسيعة ف ي� تمويل البنية التحتية من إعداد مجموعة تمويل البنية التحتية ،ش
الدول .
القطاع� العام والخاص والضمانات ف ي� البنك
ب�
ي

