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من هي مؤسسة التمويل الدولية؟-مقدمة . 1

من هي مؤسسة التمويل -مقدمة . 1
الدولية؟



ي مجموعة البنك 
 
.الدولي عضو ف

مجموعة البنك 

الدولي

MIGA

وكالة ضمان االستثمارات المتعددة األطراف

ضمانات المخاطر غير التجارية لاستثمارات القطاع الخاص

IDA

المؤسسة الدولية للتنمية

القروض والمنح المعفاة من الفوائد المقدمة إلى حكومات

البلدان الأفقر

IFC
مؤسسة التمويل الدولية

الحلول في تنمية القطاع الخاص

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

وحكوماتالمتوسطة تقديم القروض إلى حكومات البلدان 

البلدان المنخفضة الدخل الجديرة بالائتمان

IBRD

ICSID

المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

التوفيق والتحكيم في منازعات الاستثمار
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ي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية؟
ما هي الخدمات الت 

فضلىبناء القدرات وتطوير المشاريع وفقاً للممارسات الدولية ال

يل المثال، المساعدة في التخطيط االستراتيجي للمدينة، على سب▪

من خالل التحليل التشخيصي للقطاع و

.تحديد أولويات المشروع

تقديم دعم تطوير المشروع، على سبيل المثال، اختيار▪

التكنولوجيا أو نماذج األعمال أو إدارة المخاطر البيئية 

.واالجتماعية

اص دعم المدن من خالل هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخ

وجذب االستثمارات والخبرات من القطاع الخاص

هيكلة المشاريع من المنظور التقني والمالي والقانوني▪

تنظيم مناقصات تنافسية لجذب المستثمرين▪

توفير األموال للمدن وشركات القطاع الخاص

التمويل المباشر▪

الحشد/ الترويج ▪

الوصول إلى أسواق رأس المال▪

(السندات البلدية)

التمويل

الخدمات االستشارية األخرى

ن  اكة بي  ي الشر
ن
ن المعامالت االستشارية ف ام والخاصالعالقطاعي 
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ما هي الشراكة بين القطاعين العام . 2

والخاص ولماذا نستخدم الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص؟



اكة بي   القطاعي   العام  .والخاصتعريف الشر

بين طرف منعقد طويل األجل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي"

، أصل من األصول العامة أو خدمةالقطاع الخاص وكيان حكومي، لتوفير 

، و ةالمخاطر الكبيرة والمسؤولية اإلداريوفيها يتحمل طرف القطاع الخاص 

”.يكون فيها األجر مرتبط باألداء

مجموعة البنك وضعه العديد من المؤسسات المالية ، بما في ذلكالذي المرجعيدليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص التعريف من 

الدولي
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اكات بي   القطاعي   العام  .والخاصالسمات األساسية للشر

نقل المخاطر
.عقدالمخاطر إلى طرف القطاع الخاص من خالل بعضينقل طرف القطاع العام •

.إدارتهاتناط المخاطر بالطرف الذي يمتلك القدرة األفضل على •

عقد طويل األجل
.المخاطرتتناسب مدة العقد عموماً مع مقدار نقل •

ً 30و 10تتراوح معظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين • .عاما

الكفاءات

ع من أجل توليد الكفاءة، تقوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بتجميع عدة مراحل من المشرو•

(.مثل البناء والتشغيل)والوظائف 

.الكفاءةإن اختيار طرف القطاع الخاص من خالل مناقصة تنافسية يزيد من •

التعويض
.الحكومةقد يكون تعويض طرف القطاع الخاص إما مباشرة من المستخدمين النهائيين أو من •

.الخاصوفي جميع األحوال، يرتبط ذلك بمدى أداء طرف القطاع •
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ي قد تنقل إل القطاع 
.الخاصالمسؤوليات والمخاطر الت 

.هندسيا  البناء الجاهز متطلبات تطوير المشروع من المفهوم األولي إلى (: D)التصميم •

.وتوسيعهابناء األصول وتركيب معدات جديدة، أو تجديد األصول القائمة وتحسينها (: B)إعادة التأهيل / البناء •

(.خالل مرحلة االستثمار األولي وطوال عمر المشروع)تمويل كامل النفقات الرأسمالية المطلوبة أو جزء منها (: F)التمويل •

.رئيسيةاليختلف نطاق المسؤوليات باختالف القطاع ونوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكنه يرتبط بمؤشرات األداء (: O)التشغيل •

.العقدالحفاظ على البنية التحتية واألصول إلى معيار معين طوال فترة (: M)الصيانة •

لعام في حالة امتالك األصل من قبل طرف القطاع الخاص، يجوز نقله إلى طرف القطاع العام في نهاية عقد الشراكة بين القطاعين ا(: T)النقل •

.والخاص
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اكة بي   القطاعي   العام والخاص ال تعت اكات بي   القطاعي   العام والخاص، ولكن الشر بر عملية هناك أنواع مختلفة من الشر
.خصخصة

منخفضةمدى سيطرة الحكومة عالية

عقد التصميم 

والبناء

سنوات1-3

عقد التشغيل 

والصيانة

سنوات3-10

)OBD)Mعقد 

سنة10-15

DBFOMعقد 

سنة10-25

/  عقد االمتياز 

BOOT

سنة20-30

الخصخصة

غير محدود

عاليةمدى مسؤوليات القطاع الخاص منخفضة

الشراكة بين القطاع العام والخاص
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اكات بي   القطاعي   العام والخاص للكيانات  .العامةبعض الفوائد الرئيسية للشر

تحسين الوصول إلى 

الخدمات

الوصول إلى مصادر تمويل أوسع #1

تحسين معايير الجودة والخدمة#3

التزامات ميزانية طويلة األجل يمكن التنبؤ بها ووفورات

محتملة #5

جلب الممارسات الفضلى في الصناعة #2

المخاطر على القيمة مقابل المال نتيجة لعملية المناقصة التنافسية وتخصيص

نحو كاف #6

التركيز على السياسات والتخطيط والتنظيم #4
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بعض االعتبارات للشراكات بين . 3

القطاعين العام والخاص في البلديات



ايد إل مشاركة القطاع الخاص لمعالجة فجوة البنية  .التحتيةتسىع المدن عىل نحو مب  

13

تريليون دوالر أمريكي20
االستثمار المطلوب عالمياً في

2030المباني والنقل الحضري والنفايات بحلول عام 

ي النقل الحض 

إنارة الشوارع

المياه

النفايات الطاقة وكفاءة الطاقة

المدن الذكية

القطاع 
االجتماعي 

 هي 
ً
:القطاعات األكثر اهتماما

اء ي الخض 
المبان 
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اكات بي   القطاعي   العام والخاص ما هي إال طريقة واحدة قد تتبناها البلديات لجذب التمويل الخاص  .كارواالبتالشر

تمكين االستثمارات الممولة بالكامل من

القطاع الخاص في المجاالت ذات األولوية

الل ، من خ(مع الرقابة التنظيمية المحتملة)

.ممكنةخلق بيئة وأنظمة 

مزودو خدمات القطاع الخاص. 3

اع جلب استثمارات وخبرات شريك من القط

شغيل الخاص للمساعدة في تطوير وتمويل وت

.أصول البنية التحتية الحضرية

الشراكات بين القطاعين العام . 2

والخاص

العمومية يجوز للبلديات أن تستخدم ميزانيتها

لسن مثل قروض كبار ا)لالقتراض تجارياً 

نية لتمويل مشاريع الب( وسندات البلديات

.خاصالتحتية التي ينفذها مقاولو القطاع ال

التمويل. 1

التجاري
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طاعين العام غير أن البلديات تواجه العديد من العوائق التي تحول دون جذب استثمار القطاع الخاص من خالل الشراكات بين الق

.والخاص

الجدارة االئتمانية
مالي ال تتمتع العديد من البلديات بسجل

قوي ويجب أن تعتمد على الدعم المالي

السيادي أو الضمانات

اإلرادة السياسية
تميل الحوكمة المعقدة ومواءمة الشركاء 

ير تنفيذ المعنيين والدورات االنتخابية إلى تأخ

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص

التخطيط الطويل األجل
تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص

اً فإعدادها يستغرق وقت. مشاريعاً طويلة األجل

ل طويالً، كما أن االستمرارية والرؤية طويلة األج

هي المفتاح لتنفيذها بنجاح

تصميم المشاريع
ص لكي تكون الشراكات بين القطاعين العام والخا

كون جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص، يجب أن ي

يث تصميمها وفقاً ألفضل الممارسات الدولية، بح

تقنية يكون هناك دمج ما بين االعتبارات القانونية وال

والمالية والبيئية واالجتماعية

القدرة
لدى معظم البلديات فهم محدود للخيارات

كلة المتاحة، وهي تفتقر إلى القدرة على هي

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص وطرح عطاءاتها وإدارتها

قليل من الشراكات 

بين القطاعين

ديةالعام والخاص للبل
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.مبكرةعملية تحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة 

.إلستثارة القطاع الخاصيجب أن تكون المشاريع قابلة للتنفيذ وملحوظة وبسيطة 

التحديد. 1

قائمة )تحديد إمدادات المشروع -
(المشاريع المرشحة

جمع المعلومات المتاحة عن -
المشاريع

الفرز األولي. 2

تحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من-
المعلومات المتاحة لتقييم نطاق

المشروع وجدواه

تحديد حالة عمل واضحة للمشروع-

يم التحقق من مالءمة المشروع لتقد-
العطاءات التنافسية

تحديد األولويات. 3

هتحديد شهية القطاع الخاص وآفاق-

االختيار. 4يذتقييم سهولة التطوير والتنف-

خذها تحديد المشاريع التي ينبغي أ-
للمرحلة التالية

اآلثار قد تشمل االعتبارات الرئيسية-
المالية واإلنمائية
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بعض االعتبارات وعوامل النجاح لتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص البلدية

هل المشروع مرغوب فيه ومناسب لشراء الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟•

(عدد قليل من المشاريع الرائدة ذات فرص النجاح العالية)ابدأ صغيراً إلنشاء سجل حافل •
المشروعاختيار 

هل حجم المشروع مناسب للطلب المتوقع؟•

هل يمكن تمويل المشروع؟•
حجم المشروع

هل هناك اهتمام من القطاع الخاص بالمشروع؟•

هل هناك أطراف كافية من القطاع الخاص قادرة على تنفيذ المشروع؟•

الحاجة إلى إجراء عملية مناقصة تنافسية وشفافة•

القطاع الخاص

هل سيكون طرف القطاع الخاص قادراً على تحصيل إيرادات كافية لتحقيق عائد؟•

هل سعر الخدمات مستدام وأسعاره معقولة للمستخدمين النهائيين؟•

هل هناك حاجة للدعم المالي من طرف القطاع العام؟•

الجدوى المالية

هل المخاطر المخصصة للطرف وضعت بالطريقة الفضلى إلدارتها؟•

هل يتم تخصيص المخاطر وفقاً لتوقعات أطراف القطاع الخاص؟•
تخصيص المخاطر المناسبة

هل يعمل اإلطار التنظيمي على دعم المشروع؟•

هل هناك أي إصالحات أو تعديالت مطلوبة؟•
التنظيمي/اإلطار القانوني

هل جميع األطراف الالزمة داعمة للعملية؟•

هل هناك خطر من المعارضة أو المقاومة للمشروع ؟•
االلتزام السياسي
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دراسات الحالة. 4



(2019)بنغالوروإنارة الشوارع العامة في 

:المشروع

ً كانوصيانتهاالتحتيةالبنيةتطويرانرغمالشوارعإلنارةمصباح485,000بتركيببنغالورومدينةتفتخر• .ذاتهبحدتحديا

العامالقطاعينبينالشراكةهيكلةفيالدوليةالتمويلمؤسسةمساعدة(BBMP)مهاناغارباليكابنغالوروبروهاتبلديةطلبت،2017عامفي•

.المدينةيفالعامةالشوارعإنارةنظامعبرالخدماتتقديموتحسينالطاقة،علىالحفاظتدابيرلتنفيذ(ESCO)الطاقةلتوفيرشركةواختياروالخاص،

القطاعطرفيقومحيثسنوات10لمدةاألداءعلىالقائمالمشتركالتوفيرنموذجإطارفيوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمشروعتنفيذيتم•

.والصيانةللتشغيلثابتةودفعةالمحققةالطاقةوفوراتمن٪80مناستثماراتهباستردادالخاص

:الدوليةالتمويلمؤسسةدور

.المشروعفيالواجبةالعنايةإجراء•

.االمتيازوعقدالمعاملةهيكلة•

.واالختيارالمناقصةعمليةفيالمساعدة•

:المشروعنتائج

.2019مارسفيهنديشركاتتحالفإلىوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةاتفاقيةمنحت•

.٪86بنسبةالطاقةاستهالكوخفضأمريكي،دوالرمليون100بقيمةخاصةاستثماراتحشدتم•

مقيممليون3.5لـالخدماتتحسين•

.سنة/طن86,000بمقدارالكربونأكسيدثانيانبعاثاتوخفضالمتكاملةالذكيةالمدنمبادرات•
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(2017)مشروع بلغراد للنفايات الصلبة 

:المشروع

مكبومعالجةبإغالقالخاصالقطاعمنشريكلتكليفوالخاصالعامالقطاعينبينشراكةتصميمالدوليةالتمويلمؤسسةمنبلغرادبلديةطلبت•

والتدفئةالكهرباءتجتنطاقةإلىالنفاياتلتحويلمحطةذلكفيبمامنها،والتخلصالنفاياتلمعالجةجديدمجمعوتشغيلوبناءالمشبعفينكانفايات

.للمدينة

.سنة25لمدةامتيازشكلعلىوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمشروعهيكلةجرىوقد•

:الدوليةالتمويلمؤسسةدور

.المشروعفيالواجبةالعنايةإجراء•

.االمتيازوعقدالمعاملةهيكلة•

.واالختيارالمناقصةعمليةإجراء•

:المشروعنتائج

.2017أيلول/سبتمبرفيإيتوشو/سويزإلىاالمتيازاتفاقيةمنحت•

وكالةوالدوليةالتمويلمؤسسةمندوالرمليون260بقيمةوضمانقرضحزمةمع2019األولتشرين/أكتوبرفيالمالياإلغالقإلىالوصولتم•

.األطرافالمتعددةاالستثماراتضمان

.صربيافيواسعنطاقعلىوالخاصالعامالقطاعينبينللشراكةأول•

.الدفيئةغازاتوانبعاثاتالتلوثمنوالحدالبيئيالتهديدلحلالنفاياتإدارةفياألوروبياالتحادمعايير•

.للمدينةالمتجددةالطاقةمن30mwاسترداد•
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(2014)امتياز بوتان ثيمبو لمواقف السيارات 

:المشروع

وتشاركتلمدينة،اوسطفيالشوارعجوانبعلىالسياراتلمواقفمرافقإنشاءتيمبوبلديةتصورتبوتان،العاصمةفيالمرورياالزدحاملتخفيف•

ً 550تطويرفيالدوليةالتمويلمؤسسةمع وإدارةوارعالشجوانبعلىالسياراتلوقوفالمستوياتمتعدديمرفقينفيالسياراتلوقوفجديداً مكانا

.العامةالسياراتلوقوفقائممكان1000

.المستخدمينمناإليراداتبتحصيلالخاصالقطاعشريكبموجبهيقومسنة22لمدةامتيازشكلعلىالمشروعهيكلةجرت•

:الدوليةالتمويلمؤسسةدور

.المشروعفيالواجبةالعنايةإجراء•

.االمتيازوعقدالمعاملةهيكلة•

.واالختيارالمناقصةعمليةإجراء•

:المشروعنتائج

.2014أيلول/سبتمبرفيوالمحليةاإلقليميةالشركاتمنلمجموعةامتيازاتفاقيةمنحت•

.الخاصالقطاعاستثماراتمندوالرماليين8المشروعحشد•

.(الرئيسيالمناقصةمعيار)أمريكيدوالر230,000قدرهاسنويةإيراداتحصةخاللمنللمدينةاإليجابيالماليالتأثير•

.العامالنقلبتطويرسمحمماالمرور،حركةظروفتحسين•

.ثيمبوبلديةقبلمنمنجزوالخاصالعامالقطاعينبينللشراكةمشروعأول•
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(2013)عقد إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية 

:المشروع

الخليلفينقلومحطتيالجديدالمنيامكبوصيانةلتشغيللحموبيتللخليلالمشتركةالخدماتمجلسمعوالخاصالعامالقطاعينبينشراكةعقد•

.النفاياتمكبإلىالنقلمحطاتمنطويلةلمسافاتالنفاياتنقلذلكفيبماوترقومية،

.سنواتخمسعنتقلاللمدةالنفاياتمكببتشغيلالخاصالقطاعشريكيقومحيثمرنةبمدةوصيانةتشعيلعقد•

:الدوليةالتمويلمؤسسةدور

.المشروعفيالواجبةالعنايةإجراء•

.االمتيازوعقدالمعاملةهيكلة•

.المناقصةعمليةإجراء•

:المشروعنتائج

.يونانيشركاتتحالفمع2013أيلول/سبتمبرفيوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةاتفاقيةتوقيع•

.الغربيةالضفةفيوالخاصالعامالقطاعينبينللشراكةمشروعأول•

.الخدماتعلىالحصولفرصإلىنسمة840,000وصولتحسين•

.الكريونأكسيدثانيغازمنطن13,400منالدفيئةغازاتانبعاثاتتخفيض•
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المرفقات. 5



اكة بي   القطاعي   العام  ي هياكل الشر
 
.والخاصبعض االختالفات الشائعة ف

تاج إلى تجديد يمكن استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ألصول جديدة تماماً، أو ألصول قائمة تح: المشاريع الجديدة أو المشاريع القديمة•

توسيع/ 

ك القطاع العام في وربما مع نقل الملكية إلى شري)قد تكون أصول البنية التحتية مملوكة لشريك القطاع العام أو شريك القطاع الخاص : ملكية األصول•

(نهاية العقد

مستشفى أو على سبيل المثال،)سوف يخدم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستخدمين النهائيين مباشرة : المستفيد من الخدمات•

(على سبيل المثال ، محطة توليد الكهرباء أو محطة مياه الصرف الصحي)أو يكون له عقد شراء اإلنتاج  مع الحكومة ( شارع مدفوع األجر

(بلدية)قد تكون الحكومة أو كيان دون وطني : شريك القطاع العام•

تخدمين يقوم شريك القطاع الخاص بتحصيل اإليرادات من المس" )الدفع من المستخدم"قد تكون المكافأة من خالل : مكافأة شريط القطاع الخاص•

.، أو مزيج بين هذا وذاك"الدفع من الحكومة"أو ( النهائيين

ل دفعات دورية في بعض الحاالت، يتلقى شريك القطاع العام مكافأته من الشراكة بين القطاعين العام والخاص على شك:مكافأة شريك القطاع العام•

أو كجزء من إيرادات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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 للجانبي   يجمع بي   أهداف القطاعي   العام 
ً
 مربحا

ً
اكات بي   القطاعي   العام والخاص حال والخاصتعتبر الشر

أهداف شريك القطاع العام أهداف شريك القطاع الخاص

تية زيادة رأس المال الخاص لتمويل البنية التح

والخدمات العامة

إدخال كفاءات القطاع الخاص

زيادة اليقين في الميزانية

الشراكة بين 

القطاعين العام 

والخاص

ائيينتقديم خدمات عالية الجودة للمستخدمين النه

توليد عوائد جذابة ومرجحة المخاطر

البحث عن فرص استثمارية طويلة األجل

ي اشتقاق االتجاه الصعودي من األداء التشغيل

الزائد

العمل في إطار تنظيمي واضح

©



اكات بي   القطاعي   العام  كة بشأن الشر .والخاصالشواغل المشب 

الحقائق المخففةالشواغل

عيين التعريفةت/ تسمح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشريك القطاع العام بتحديد الحد األقصى 

ة على شريك القطاع العام هو المسؤول عن الرقابة التنظيمية؛ وهو يضع ويفرض معايير الجودة الصارم

مشغل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عين العام والخاصيستمر شريك القطاع العام في لعب دور رئيسي في تنفيذ جميع مشاريع الشراكة بين القطا

تخدمين تؤخذ الضمانات الكافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان إدراك مخاوف المس

النهائيين

إن نماذج الشراكة مع الصناعة المحلية سائدة جداً هي تبني القدرات المحلية

سوف ترتفع التعريفات على

المستخدمين النهائيين

سوف تتضرر جودة الخدمة

تنصل الحكومة من المسؤولية

ينال صوت للمستخدمين النهائي

تفوق الشركات األجنبية على

القطاعات الرئيسية

تحقق الشراكة بين القطاعين

العام والخاص الربح من القطاع 

االجتماعي

فاءة وخفض تظهر التجربة أن الحوافز المالية المنظمة بشكل جيد يمكن أن تحفز المشغلين على تحقيق الك

تكلفة الخدمات
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