الوحدة التدريبية الرابعة
احتساب وتحليل مؤشرات القدرات املؤسسية
تطبيقات عملية

المعهد العربي للتخطيط

مكونات الوحدة التدريبية الرابعة

 تطبيقات عملية الحتساب خمتلف املؤشرات املتعلقة مبجال القدرات
املؤسسية تطبيقات عملية الحتساب وحتليل خمتلف املؤشرات املتعلقة
بالقدرات املؤسسية ،تدور فكرة هذه الوحدة التدريبية حول إكساب
املتدربني عدد من املهارات ،اليت قد تساعدهم يف عملية حتديد وقياس
مستوى األداء املؤسسي يف خمتلف املؤسسات العاملة يف اجملتمعات احمللية،
من خالل عدد من املؤشرات املتعارف عليها دولياً يف هذا الصدد.
 باإلضافة إىل تعريف املتدرب بأهم قواعد البيانات الدولية اليت تقيس
خمتلف املؤشرات املتعلقة باألداء والقدرات املؤسسية "كقاعدة بيانات
البنك الدويل”.
المعهد العربي للتخطيط

املؤشرات املتعلقة بمجلس تقييم أوضاع املؤسسات وقدراتها
 تعرف املؤسسات في ألادبيات التطبيقية لالقتصاد على أنها
"القوانين التي تحكم اللعبة في املجتمع" ،بمعنى أنها كل تلك
القيود التي يتعارف عليها املجتمع لتحكم العالقات التبادلية بين
البشر ،مما يترتب عليه تشكيل هيكل الحوافز في التبادل بين
البشر :سياسيا واجتماعيا واقتصاديا .ويقصد بهيكل الحوافز
تركيبة تكلفة املبادالت وضمان الاستمتاع بالعائد على النشاطات
 ،من ضمن تفسيرات أخرى.
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 على أساس من هذا الفهم تشتمل املؤسسات على كل أنواع
القيود التي يبتدعها البشر لتشكيل التفاعل بينهم .ويمكن للقيود
أن تكون رسمية كالقوانين والتشريعات التي يسنها الناس ،أو غير
رسمية كاألعراف املجتمعية والتقاليد والعادات .ويالحظ في صدد
هذا التعريف أن الكلمة الحاسمة هي "القيود" .فعلى سبيل
املثال تعتبر الدساتير وقوانين الانتخابات أمثلة جيدة
"للمؤسسات" ،بينما السياسات الجيدة التي يتم اختيارها
بواسطة الحكام املستبدين النعدام القيود على تصرفاتهم ال
تعتبر "مؤسسات" .كذلك يالحظ ،ألغراض التحليل  ،أن من أهم
جوانب املؤسسات ديمومة القيود (استمرارية التطبيق) بمعنى
اتصافها بعدم القابلية للتغيرات السريعة والدورية.
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 وعلى أساس هذا الفهم ملا يقصد باملؤسسات ،توضح ألادبيات
التطبيقية أنه يمكن التعرف على أربع مجموعات لقياس
املؤسسات :مؤشر بيت الحرية ،ومؤشر الدليل الدولي للمخاطر
القطرية ،ومؤشر الحاكمية  ،ومؤشر إدارة الحكم  .وسيتم
استعراض طريقة القياس تحت كل مجموعة في ألاقسام ألاربعة
التالية  ،على التوالي:
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مؤشر بيت الحرية :
 يشتمل مؤشر بيت الحرية على مؤشر للحقوق السياسية ومؤشر
للحريات املدنية ،وبتجميع املؤشرين وأخذ متوسطهما يتم
الحصول على مؤشر الحرية.
(أ) مؤشر الحقوق السياسية :يقيس هذا املؤشر املدى الذي يتم فيه
اختيار الحكام من خالل آلية انتخابات حرة ونزيهة ،ويطرح ألاسئلة
التالية :
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 هل يتم اختيار رئيس البالد ،أو رئيس الحكومة أو من يمثل أي مركز هام
في الدولة ،عبر انتخابات حرة ونزيهة؟
 هل ُينتخب أعضاء السلطة التشريعية عبر انتخابات حرة ونزيهة؟
 هل القوانين الانتخابية عادلة؟
 هل الناخبون قادرون على منح السلطة الحقيقية إلى ممثليهم الذي
انتخبوهم بكل حرية؟
 هل يملك الشعب حق الانتماء إلى أحزاب سياسية مختلفة أو إلى
تجمعات سياسية متنافسة؟ وهل النظام منفتح على بروز هذه ألاحزاب
أو التجمعات وسقوطها؟
 هل هناك اقتراع معارض ذو شأن وقوة معارضة موجودة حكما وإمكانية
واقية لترفع املعارضة من دعمها أو أن تكسب السلطة عبر الانتخابات؟
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 هل الشعب بمنأى عن هيمنة السلطة العسكرية أو القوات
ألاجنبية أو ألاحزاب التوتاليتارية أو السلطة الدينية أو
ألاوليغارشيات الاقتصادية أو أي مجموعات أخرى ذات نفوذ؟
 هل تتمتع ألاقليات الثقافية والعرقية والدينية وغيرها بحق
تقرير مصيرها أو بالحكم الذاتي أو الاستقالل الذاتي أو املشاركة
عبر وفاق غير رسمي في صنع القرارات؟
 وهل يستشير النظام املواطنين في الدول ذات ألانظمة امللكية
التي ال تضم أي حزب وال تقيم أي انتخابات؟ وهل يشجع
مناقشة الشئون السياسية وهل يسمح باالعتراض على حاكم
البالد؟
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(ب) مؤشر الحريات املدنية :يقيس هذا املؤشر مدى ّ
تحرر الناس من
تسلط الحكومة ،حيث تشتمل الحريات املدنية على حرية التعبير
والاعتقاد ،وحقوق التنظيم والتجمعات ،وحكم القانون وحقوق
إلانسان ،واستقالل الفرد والحقوق الاقتصادية .ويطرح مؤشر
الحريات املدنية ألاسئلة التالية:
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 هل وسائل إلاعالم أو املطبوعات أو أشكال التعبير الثقافي ألاخرى حرة
ومستقلة؟
 هل ثمة نقاشات عامة ومفتوحة ونقاشات خاصة متسمة بالحرية؟
 هل حرية التجمع والتظاهر متوفرة؟
 هل هناك حرية للتنظيم السياس ي أو شبة السياس ي؟
 هل املواطنون متساوون أمام القانون؟ هل نظامهم القضائي مستقل
وعادل؟ هل تحترمهم القوات ألامنية؟
 هل السجن التعسفي والنفي والتعذيب أمور يمنعها املوالون واملعارضون
للنظام على حد سواء؟ وهل هناك حماية من الحروب والعصيان؟
 هل يتمتع البلد بنقابات حرة ومنظمات للفالحين أو ما يشاكلها؟ وهل من
مساومات جماعية فعالة؟
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 هل توجد منظمات مهنية حرة ومنظمات خاصة؟
 هل هناك شركات حرة أو تعاونيات حرة؟
 هل هناك مؤسسات دينية حرة وحرية في التعبير الديني الخاص أو العام؟
 هل هناك حريات اجتماعية شخصية تتضمن عدة أوجه مثل املساواة بين
الرجل واملرأة وحقوق امللكية وحرية التحرك واختيار مكان السكن والزواج
وعدد أفراد العائلة؟
 هل هناك مساواة في الفرص – بما فيها الحماية من الاستغالل والتبعية
ملالكي ألاراض ي وأرباب العمل ورؤساء النقابات والبيروقراطيين وسواها من
العوائق الكفيلة بتشويه سمعة البالد – من حيث توزيع املكاسب
الاقتصادية الشرعية؟
 هل من سبل لالحتماء من الفساد الحكومي والالمباالة املفرطين؟
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 يتم تقييم الحرية تحت أي من املؤشرين بواسطة ميزان تتراوح
قيمته من ( 1بمعنى درجة عالية من الحرية) إلى ( 7بمعنى أدنى
درجات الحرية) ،ويتم الحصول على مؤشر الحرية بأخذ
املتوسط البسيط للمؤشرين كما سبقت إلاشارة .وعلى أساس
مؤشر الحرية يتم تصنيف الدول على النحو التالي:
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 دول حرة :إذا كانت قيمة مؤشر الحرية أقل من ()2.5
نقطة ،ويمكننا الاستدالل من ذلك على التمتع بمؤسسات
راقية.
 دول شبه حرة :إذا كانت قيمة مؤشر الحرية أكبر من ()2.5
نقطة ولكن أقل من ( )5.5نقاط ،ويمكننا الاستدالل من
ذلك على التمتع بمؤسسات متوسطة النوعية.
 دول غير حرة :إذا كانت قيمة مؤشر الحرية أكبر من ()5.5
نقاط ،ويمكننا الاستدالل من ذلك على التمتع بمؤسسات
متخلفة أو بدائية.
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مؤشر الدليل الدولي للمخاطر القطرية:
 تقوم مجموعة خدمات املخاطر السياسية بتقييم املخاطر التي
يواجهها الاستثمار ألاجنبي املباشر ،وربما غير املباشر أيضا ،في
عدد كبير من الدول في العالم ،حيث يتم إعطاء قيمة رقمية
(نقاط مخاطر) لكل دولة من الدول ولكل مجموعة من
مجموعات املخاطر ،بحيث تعكس القيمة الرقمية املتدنية
مخاطر كبرى ،بينما تعكس القيمة الرقمية العالية مخاطر
متدنية .تشتمل أهم مجموعات املخاطر القطرية املستخدمة في
ألادبيات التطبيقية على ما يلي:
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 مخاطر النكوص عن التعاقدات( :من صفر إلى  :)10يقيس مخاطر
تعديل التعاقدات التي تبرمها الحكومة مع املقاولين والشركات ،وذلك عن
طريق نقض أو تأخير أو تعديل حجم املناقصة أو املشروع مهما كانت
ألاسباب.
 مخاطر املصادرة( :من صفر إلى  :)10ويقيس مخاطر املصادرة أو التأميم
القسري.
 مخاطر الفساد إلاداري( :من صفر إلى  :)6يقيس درجة الفساد إلاداري
في أوساط صناع القرار ،كما تعكسها العموالت والرشاوي التي ينبغي
دفعها لصانع القرار للقيام بواجباته الرسمية.
 مخاطر حكم القانون( :من صفر إلى  :)6يقيس مدى توفر مؤسسات
سياسية ناضجة ،ونظام قضائي نزيه ومستقل ،وتداول سلمي للسلطة
السياسية.
 مخاطر نوعية إلادارة الحكومية( :من صفر إلى  :)6يقيس درجة
استقالل الخدمة العامة عن الضغوط السياسية ،واستمرارية واستقرار
السياسات العامة ودرجة الحيادية وإلانصاف في التعيين للوظائف
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و

 وقد تطور اتجاه عام في ألادبيات التطبيقية نحو استخدام
مؤشرات حكم القانون ( 6نقاط) ،والفساد إلاداري ( 6نقاط)،
ونوعية إلادارة ( 4نقاط) وتجميعها في مؤشر مركب للحكم على
نوعية املؤسسات ( 16نقطة) .يوضح دليل استخدام املخاطر
القطرية أنه يمكن تصنيف الدول على أساس درجة املخاطر على
النحو التالي:
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−

−
−
−
−
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نقاط مخاطر أقل من  %50من إجمالي نقاط املخاطر :مخاطر
مرتفعة للغاية (بمعنى أقل من  8نقاط للمؤشر املركب).
نقاط مخاطر بين  %50وأقل من  %60إجمالي نقاط املخاطر:
مخاطر مرتفعة (بمعنى بين  8نقـاط وأقـل من  9.6نقطة للمؤشر
املركب).
نقاط مخاطر بين  %60أقل من  %70من إجمالي نقاط املخاطر:
مخاطر متوسطة (بمعنى بين  9.6نقطة وأقل من  11.2نقطة).
نقاط مخاطر بين  %70وأقل من  %80من إجمالي نقاط املخاطر:
مخاطر متدنية (بمعنى بين  11.2نقطة وأقل من  12.8نقطة
للمؤشر املركب).
نقاط مخاطر بين  %80وأكثر من إجمالي نقاط املخاطر :مخاطر
متدنية للغاية (بمعنى  12.8نقطة وأكثر للمؤشر املركب).

مؤشر الحاكميـة :
 في سلسلة من املقاالت املتخصصة ّ
طور كوفمان وكراي وزيدو –
لوباتن مؤشرا مركبا إلدارة الحكم ،استند هذا املؤشر على تجميع
مؤشرات فرعية تقوم بإعدادها  31هيئة متخصصة في هذا املجال.
وألغراض استخدام املؤشرات النوعية تم تعريف الحكم بأنه
"التقاليد واملؤسسات التي بواسطتها يتم ممارسة السلطة".
 على أساس هذا التعريف ،تم استنباط ثالثة مجاالت لعملية ممارسة
السلطة ،بمعنى الحكم ،هي :عملية اختيار ومراقبة وتغيير الحكومة،
وعملية مقدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ السياسات الصائبة
بكفاءة واقتدار ،وعملية احترام املواطنين والدولة للمؤسسات التي
تحكم العالقات التبادلية اقتصاديا واجتماعيا في ما بين الناس.
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وقد تم استنباط زمرتين فرعيتين لكل مجال من مجاالت ممارسة
السلطة على النحو التالي:
 مجال عملية اختيار ومحاسبة وتغيير الحكومة :يضم كال
من "التعبير واملحاسبة" و"الاستقرار السياس ي والعنف".
 مجال عملية مقدرة الحكومة :يضم كال من "كفاءة واقتدار
الحكومة" و"العبء التنظيمي والرقابة".
 مجال عملية احترام املؤسسات :يضم كال من "حكم
القانون" و "الفساد السياس ي وإلاداري".
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 على أساس هذا التصنيف ،تم اختيار عدد كبير من املؤشرات
الفرعية ،ووزعت على الزمر الفرعية ملجاالت عملية ممارسة
السلطة ،وتم تنميط املؤشرات الفرعية التي تتكون منها الزمر
الفرعية للمجاالت الثالثة ليكون متوسط كل منها صفرا
والانحراف املعياري لكل منها واحدا ،ولتتراوح قيم كل مؤشر بين
  - 2.5لتعبر عن أعلى درجة من التطور املؤسس ي  -وسالب - 2.5لتعبر عن أدنى درجة للحالة املؤسسية).
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مؤشر إدارة الحكـم :

 طور البنك الدولي ( )2004في تقرير عن التنمية في الشرق
ألاوسط وشمال أفريقيا بعنوان "إدارة حكم أفضل ألجل
التنمية في الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا :تعزيز التضمينية
واملساءلة" مؤشرا مركبا لنوعية إدارة الحكم ،اشتمل على
مؤشرين مركبين هما :مؤشر املساءلة العامة ،ومؤشر نوعية
إلادارة .حيث تم تنميط املؤشرات بحيث تتراوح قيمتها من
صفر (نوعية أدنى) إلى واحد (نوعية راقية).
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( أ) مؤشر املساءلة العامة :يقيم هذا املؤشر ،الذي يعتمد على  12مؤشرا
فرعيا تم تجميعها من مختلف املصادر ،مستوى الانفتاح السياس ي
للمؤسسات السياسية في بلد معين ،ومدى املشاركة السياسية التنافسية
والعادلة والحرة فيه ،كما ّ
يقيم مدى احترام الحريات املدنية والتقيد بها
وعدم خضوع الصحافة وصوت املواطن للقيود والاعتداء واملضايقة
والرقابة .ويأخذ هذا املؤشر في عين الاعتبار درجة شفافية الحكومة
وتجاوبها مع شعبها واملساءلة السياسية في إلاطار العام .وتشتمل
املؤشرات الفرعية على ثالثة مؤشرات من مصدر بيت الحرية وسبعة
مؤشرات من مصدر مركز التنمية الدولية وإدارة النزعات ومؤشر من كل
من مصدر مؤسسة املخاطر السياسية ومصدر البنك الدولي.
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 اشتملت املؤشرات املأخوذة من بيت الحرية على مؤشري حقوق
السياسة والحريات املدنية (تم تفصيل مكوناتهما في القسم
الثاني) ومؤشر حرية الصحافة الذي يطرح ،من بين أمور أخرى،
ألاسئلة التالية:
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 ما هي هيكلية نظام تقديم ألاخبار؟ ما مدى تأثير القوانين والقرارات
إلادارية في فحوى وسائل إلاعالم إلاخبارية؟
 ما مدى الرقابة والتأثير السياسيين في فحوى ألانظمة إلاخبارية؟
 ما هي التأثيرات الاقتصادية التي تفرضها الحكومة أو املقاولون
املستقلون على فحوى ألاخبار؟
 ما هي الخروقات املوجهة ضد إلاعالم ،بما فيها الاغتياالت
والاعتداءات الجسدية واملضايقات وممارسة الرقابة عليها؟
اشتملت املؤشرات املأخوذة من مركز التنمية الدولية وإدارة املنازعات
على ما يلي:
المعهد العربي للتخطيط






المعهد العربي للتخطيط

ألاداء السياس ي التشاركيُ :ي ّ
قيم هذا املؤشر الانفتاح العام لدى
املؤسسات السياسية.
تنظيم التوظيف إلاداريُ :ي ّ
قيم هذا املؤشر مدى اعتماد الدولة
التدابير املؤسساتية ألجل توزيع مهام السلطة التنفيذية.
تنافسية التوظيف إلاداريُ :ي ّ
قيم هذا املؤشر مدى اختيار املوظفين
إلاداريين بانتخابات تنافسية.
انفتاح التوظيف إلاداريُ :ي ّ
قيم هذا املؤشر مدى توفر بلوغ املناصب
إلادارية الرفيعة للجميع وألاحقية املبدئية لجميع ألاشخاص
الناشطين سياسيا بأن يحتلوا تلك املناصب عن طريق عملية
انتخابية منظمة.

 تقييد املوظفين إلاداريينُ :ي ّ
قيم هذا املؤشر القيود املفروضة على كبار
املوظفين وإلاداريين وعلى سلطتهم في اتخاذ القرارات ،سواء أكانوا أفرادا
أم جماعات .وتستطيع "مجموعات املساءلة" أن تفرض تلك القيود.
 تنظيم املشاركةٌ :ي ّ
قيم هذا املؤشر تنظيم املشاركة ،إن كانت هناك ثمة
قواعد ملزمة متعلقة بإمكانية وزمن وكيفية التعبير عن التفصيالت
السياسية .وتشير النقاط املرتفعة إلى أن مجموعات سياسية مستقرة
وقوية نسبيا تتنافس بانتظام على املراكز ومواقع النفوذ السياسية دون
أي لجوء يذكر إلى إلاكراه .ويتأكد أن النشاط السياس ي ال يستثني أي
مجموعة أو قضية أو نشاط سياس ي تقليدي.
 التنافسية في املشاركةُ :ي ّ
قيم هذا املؤشر مقدرة املواطنين العاديين على
التعبير عن آرائهم السياسية ،أو إمكانية التعبير عن تفضيالتهم
السياسية ،أو تفضيلهم زعماء معينين في املعترك السياس ي.
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 ومن مصدر مؤسسة املخاطر السياسية ،أخذ مؤشر املساءلة
الديموقراطية ،وهو مؤشر يحدد مدى تجاوب الحكومة مع شعبها ،فكلما ّ
قل
هذا التجاوب زاد احتمال سقوط الحكومة ،سواء بطريقة سلمية أم بواسطة
العنف .وهو ال يتضمن فقط التحقق من وجود انتخابات حرة وعادلة ،بل
أيضا مدى إمكانية الحكومة على البقاء في السلطة أو املحافظة على شعبيتها.
 ومن مصدر البنك الدولي ،أخذ مؤشر الشفافية واملساءلة ،وهو مؤشر ُيقيم
درجة مساءلة جمهور الناخبين والسلطة التشريعية والقضاء للسلطة
ّ
ويحمل
التنفيذية ،من حيث استعمالها لألموال العامة والنتائج التي تحققها.
املوظفين التنفيذيين في القطاع العام مسؤولية استعمالهم للموارد وقراراتهم
إلادارية والنتائج التي يحققونها .وتعزز املساءلة للموارد وقراراتهم إلادارية
والنتائج التي يحققونها .وتعزز املساءلة بمستوييها بفضل شفافية صانعي
القرارات واملؤسسات العامة للتدقيق املالي وعبر شفافية املعلومات ودقتها،
سائل إلاعالم في صحة الانتخابات .ومن شأن
وكذلك عبر تدقيق الشعب وو ّ
املساءلة والشفافية الحد من تفش ي الفساد (استغالل املناصب الحكومية
بغية تحقيق الربح الشخص ي).
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 تشتمل املؤشرات الفرعية على مؤشرين من مصدر مؤسسة املخاطر
السياسية ،وثالثة مؤشرات من مصدر مؤسسة التراث ،وأربعة مؤشرات من
مصدر البنك الدولي ،ومؤشر من مصدر دجانكوف وأصحابه.
 اشتملت املؤشرات املأخوذة من مؤسسة املخاطر السياسية على مؤشر
الفساد ونوعية البيروقراطية  ،ويعنى مؤشر الفساد بتقييم الفساد الفعلي
أو املحتمل الذي يتخذ شكل املحسوبية املفرطة ومحاباة ألاقارب وتخصيص
الوظائف وتبادل الخدمات والتمويل السري لألحزاب ،والعالقات الوثيقة
املريبة بين السياسيين ورجال ألاعمال ،بينما يقيس مؤشر البيروقراطية قوة
املؤسسات ونوعية الخدمة املدنية ،ويقيم بالتالي مدى قوة موظفي الدولة
وتمرسهم وكذلك قدرتهم على السيطرة على التعاقبات السياسية دون
عرقلة الخدمات الحكومية أو إدخال تغييرات سياسية.
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 اشتملت املؤشرات املأخوذة من مؤسسة التراث على مؤشر حقوق امللكية،
ومؤشر التنظيمات ،ومؤشر السوق السوداء .ويعنى مؤشر حقوق امللكية
بتقييم مدى حماية حقوق امللكية الخاصة ،ومدى تطبيق الحكومات
للقوانين التي تحمي امللكية الخاصة .ويتضمن أيضا إمكانية انتزاع امللكيات
الخاصة .وفضال عن ذلك ،فإنه يحلل استقاللية القضاء ووجود الفساد
داخل القضاء وقدرة ألافراد والشركات على تطبيق العقود .ويقيس مؤشر
التنظيمات مدى سهولة تأسيس أو إدارة املصالح التجارية أو صعوبتها،
فكلما ازداد عدد القوانين املفروضة على ألاعمال التجارية ،صعب تأسيس
الشركات الجديدة .ويدقق هذا العامل في درجة الفساد الحكومي وفي
املساواة في تطبيق القوانين على كافة مجاالت ألاعمال التجارية .ويتناول
مؤشر السوق السوداء قياس نشاط السوق السوداء ،الذي يعنى بتدني
مستوى الحرية الاقتصادية ،بما في ذلك التهريب ،وقرصنة ألافكار،
واملمارسات الاحتكارية في مختلف ألاسواق.
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 اشتملت املؤشرات املأخوذة من مصدر البنك الدولي على مؤشر حقوق
امللكية وإدارة الحكم القائمة على القواعد ،ومؤشر نوعية إدارة املوازنة
العامة واملال العام ،ومؤشر فعالية تعبئة إلايرادات ،ومؤشر نوعية إلادارة
العامةّ .
يقيم مؤشر حقوق امللكية مدى تسهيل نشاط الاقتصاد الخاص
ُ
بفضل نظام قضائي فعال وحكم مرتكز على القواعد ،تحترم وتطبق فيه
حقوق امللكية والعقود ،ويقيم مؤشر نوعية إدارة املوازنة واملال العام
مدى وضوح وموثوقية املوازنة ومدى ارتباطها بأولويات السياسات
والاستراتيجيات الهادفة إلى إلاقالل من الفقر باإلضافة إلى تقييم أنظمة
إلادارة املالية ،ودقة التقارير املالية ،ووضوح وتوازن إلانفاق العام .ويعنى
مؤشر فعالية تعبئة إلايرادات بتقييم البنية الضريبية وتنفيذها على أرض
الواقعّ .
ويقيم مؤشر نوعية إلادارة العامة أنظمة إلادارة املالية الفعالة
التي تضمن مطابقة إلانفاق مع املوازنة وجميع إلايرادات املدرجة في
املوازنة وتطبيق الرقابة الضريبية،
المعهد العربي للتخطيط

 ودرجة تنظيم طاقة موظفي الخدمة املدنية في الحكومة املركزية (بمن
فيهم العاملون في مجاالت التعليم والصحة والشرطة) ليخططوا ويطبقوا
سياسة الحكومة ويقدموا الخدمات فعليا .وتشمل الهيئة املدنية التابعة
للحكومة املركزية السلطة التنفيذية املركزية إلى جانب كافة الوزارات
والدوائر إلادارية ،بما فيها املؤسسات املستقلة ،باستثناء القوى املسلحة
واملنشآت التي تملكها الدولة والبلديات.
 وأخيرا ُيعنى مؤشر عدد إلاجراءات الرسمية بتقييم سهولة تأسيس
املشروعات الخاصة من جانب عدد إلاجراءات التي يفرضها القانون ،التي
تتمثل في تفاعل املستثمر مع الوزارات املركزية ومكاتب الحكومة املحلية
واملحاميين واملدققين املاليين وكتاب العدل.
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