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   أبو ظبي2010 نوفمبر/الثاني تشرين

  
تحديد المنهجيات المناسبة لقياس وتقييم أداء : قياس األداء

  الجمارك
  

  



  أهداف آل المنظمات: األداء والتميز
 : لتحقيق هذه األهداف فالبد من  •
  التجديد5 اإلدارة                   1  •

  الدعم6 التوجيه                  2  •

  التشارك7القرار                     3  •

  التوضيح8 الرقابة                  4  •

  ".الرقابة"وعملية " التوجيه" عملية قياس األداء هي جزء من عملية  •



  

  اإلحصاءات واألداء
  
 في جميع أنحاء العالم، فان الجمارك هي التي توفر إحصائيات  •

اس أداء االقتصاد في أي  والتي تعتبر أداة قياس أساسية لقي-التجارة
 .دولة وتمكين القيادة من تصحيح األخطاء

 

 ولكن األداء الجيد يتطلب جهد مشترك من اإلدارة الموجهة باألهداف؛  •
 .وهي األهداف التي قد تكون مالية أو آمية أو إدارية

  



 قياس األداء
  

يخضع القطاع العام، آما هو الحال في القطاع الخاص، إلى عدد  •
المؤشرات تم تصميمها إلعطاء صورة واضحة عن آيفية متنوع من 
فاألرقام المشتقة من : وهذا يعطي انطباع بالدقة العملية: سير األمور

مجموعة من الحسابات والجداول المقارنة لها نفس التأثير مثل الصور 
 .الملفتة لالنتباه التي نراها على شاشات التلفزيون

 وضع ذلك في الجانب العملي، والهدف معقول جدا، ولكنه من الصعب •
  .وآثيرا ما يتعرض الغرض األساسي إلى التشويه خالل العملية



  

  ما هو مؤشر األداء؟
  

  التعريف المعتمد في اإلدارة الفرنسية: مثال
  

 ".موضوعية"هو أداة قياس  •
 .نظام إنذار يتعلق بجوانب القصور في العمل •
  ).ع الموارد المخصصةأو الكفاءة بالمقارنة م(أداة لحساب الفعالية  •

  



  ميزات المؤشر الجيد
  
  )تتمة(التعريف المعتمد في اإلدارة الفرنسية 

  
 .يكشف عن ما تفعله الدائرة الخدمية:  وثيق الصلة بالموضوع •
 .القياس يظهر النشاط: مفيد  •
 .موثوق به تماما: قوي  •
 .يسهل احتسابه: قابل للتحقق منه  •
  .الث أن يقوم بعملية االحتسابيمكن لطرف خداماتي ث: قابل للتدقيق  •

  



  ترجمة األهداف
  

وعليه، فقد قامت اإلدارة الفرنسية بإنشاء خريطة مؤشرات األداء 
  .التالية، وذلك تطبيقا للمبادئ األنف ذآرها

  
 . مؤشر فرعي11 مؤشر و 23:  الماليالمجال 1  •
 . مؤشر فرعي13 مؤشرات و 7: االقتصاديالمجال  2  •
 . مؤشر فرعي24مؤشر و  17:  الحمايةمجال 3  •
 . مؤشر فرعي1 مؤشر و 15:  الدعممجال 4  •
 . مؤشرات فرعية3مؤشرين و :  المحاسبةمجال 5  •



  :هناك تعريفات أخرى
التعريف الصادر عن المدرسة : مثال

  اإلدارية
 . المؤشر الجيد يجب أن يكون مرتبطا بهدف •
 . ويجب أن يوفر التحفيز على العمل •
 .تحقيق ويجب أن يكون قابال لل •
 . ويجب أن يكون سهل الفهم •
  . ويجب أن يتم اختياره بالعمل الجماعي •



  ....المقاييس والقياس
  
 الذي يجعل من الضروري تنفيذ األمر رسائل جمرآية، أربعهناك  •

في هذه المجاالت ") أداء("أآثر أو معايير قياس نشاط واحد أو 
 :األربعة

 .مالي •
 .اقتصادي •
 .المستهلك/ حماية المواطن •
 .من البضائع ضمن مقرات الجماركا •



  ما الذي يجب قياسه؟
  

 : التنفيذ الناجح لهذه المجاالت يحتاج إلى موظفين والى موارد •
 . لذلك سيتم قياس تكلفة الموظفين والموارد •
 ".األداء" وسنقوم آذلك في القريب العاجل بمقارنة  •
  ".اإلدارة" سنقوم بعملية  •

  



ما هو القياس؟ الصعوبة في تحديد 
  ما الذي يغطيه فعليا؟: لمؤشر الجيدا
 : دولة ناميةفي جمع الرسوم: مثال  •
احد أآثر المعايير استعماال هو مقدار الرسوم :  بالنسبة للقطاع العام •

 ).مؤشر مالي(والضرائب التي تم تحصيلها فعليا 
مبلغ ال يمكن تحديد ): شرآات المعاينة قبل الشحن( بالنسبة للقطع الخاص  •

عادة ما ( عدد عمليات التصحيح فقط إعطاءيتم :  المستردال من المدقيق
ستردة  للرسوم المإجماليرقم يتم االستشهاد ب، و)اإلجماليمن % 10يكون 

 .على أساس أعلى رسم تعريفة
  ما هو المؤشر الذي يجب استعماله لقياس فعالية الكيانين؟ •

  



  !نحتاج إلى مؤشرات داخلية
  ....ولكن هناك مؤشرات أخرى

  ...ناتقيس
  

بما الكثير من المنظمات الدولية تمتلك مؤشرات أداء خاصة بها  •
ممارسة "فقد أصبح نشر تقرير : فيها المنظمات الجمرآية

 .حدثا سنويا ينتظره الجميع بتلهف" األعمال
بعض المؤشرات األخرى قد ال تثير نفس مستوى االهتمام مثل  •

 .، ولكنها مهمة رغم ذلك)مؤشر الفساد(



البنك الدولي : الدولية المعترف بهاالمعايير 
  ) دولة183(وترتيب مكافحة الفساد 

الترتيب اإلجمالي   الدولة
حسب البنك الدولي

التخليص "ترتيب 
  "الجمرآي

ترتيب مؤشرات 
  الفساد

  17  17  15  اليابان
  3  1  1  سنغافورة
  146  149  171  آاميرون
  24  25  31  فرنسا

  19  18  4  الواليات المتحدة
  79  44  89  الصين
  25  56  49  تشيلي



الحاجة الن يكون لدى منظمة الجمارك 
  العالمية معاييرها الخاصة

  
: ولكن هذا دور طويل(لكي يتم إجراء النقاش على نفس األسس   •

 ).بيان لمائة سلعة تقنية= فالبيان لسيارة مستعملة 
أن منظمة الجمارك العالمية قادرة على ترتيب " باقي العالم" لنري  •

 .ارات الجمرآية حسب معاييرهااإلد
إطار عمل  "لكي تتمكن آل دولة من معرفة موقعها من حيث معايير   •

  .والتي تعتبر األهداف الرئيسية للمنظمة" امن وتسهيل سلسة التزويد



  المؤشرات
  . اإلدارة الكاميرونية:  مثال أخر •
التحقق من تسجيل المانفستات، تسجيل البيانات، :  مؤشرات النشاط1  •

 ".تصاريح الخروج"إشعارات اإلفراج وإصدار 
بيانات المنافست التنظيمية، التغيرات التي تتم :  مؤشرات الرقابة2  •

قبل عملية التخمين، المدخالت المتناقضة، التغيرات التي تحدث قبل 
عملية الدفع، القيمة المضافة الناتجة عن التغيرات لكل موظف 

  جمرآي، 

  



  )الكاميرون تتمة(المؤشرات 
  

البيانات المدفوعة بدون إشعارات : اتإلغاء البيان): تتمة (2  •
إلى الموظفين  البيانات حويلإفراج، فرق القيمة، األخطاء، إعادة ت
 .وعبء العمل لكل موظف جمرآي

تصاريح "بيانات المسرب األحمر التي تحمل :  إدارة المخاطر3  •
ات ضمن ولم يتم تفتيشها باألشعة، إعادة توجيه البيان" خروج

المسارب المحددة مسبقا، وثائق الترانزيت التي تم إلغائها والرقابة 
 .على المستوردات من قبل أشخاص طبيعيين



  مشاآل القياس
في المثال الفرنسي، فانه من الواضح وجود الكثير من المؤشرات والكثير من هذه  •

 .المؤشرات لها أهداف إدارية
بر المحقق الفرنسي مقدار الرسوم والضرائب في هذه األيام، فان النظام يخ: مثال •

 يورو سنويا، لكل موظف 120000 يورو و 40000أي بين (الذي عليه استرداده 
 :لكن)/ اعتمادا على مكان التكليف

مشمولة في هذا المقدار، وبإمكان الشرآة أن %) 19.60( ضريبة قيمة مضافة 1 •
 .تطالب به فورا، وبالتالي اثر بمقدار صفر

مكن الموظف من استرداد المبلغ المطلوب مرة واحدة، من شرآة آبيرة،  إذا ت2 •
فليس من مصلحته أن يقوم بأي قضايا أخرى، الن هدفه وهدف فريقه ألتحقيقي، 

 .سيثار في العام القادم مما يجلب تعليقات مضادة من الزمالء اآلخرين



 واحدة أو على عدة ال تراعي عملية القياس ما إذا آان المبلغ المسترد قد تم مرة 3 •
 !).تم تلبية الهدف السنوي....قضية واحدة آبيرة(مراحل 

فان ذلك ليس له أي اثر عملي /  من المهم، حتى لو لبى المحقق هدفه السنوي4 •
ال يتم تخفيض الوقت الالزم لتأهله لزيادة الراتب، الن ذلك : مثال: عليه آفرد

 . خصوصا الميزانية-يعتمد على معايير أخرى
 "!!قنادس متحمسة"ليس من مصلحة المحققين الفرنسيين أن يكونوا : خاتمة •

 

 

 

 



  )تتمة(مشاآل القياس 
  
أسوأ األمور فيما يتعلق بهذا المؤشر هو انه مالي بحت : لنبقى مع المثال الفرنسي  •

 :هناك عائقين رئيسيين). مقدار الرسوم والضرائب القابلة لالسترداد، باليورو(
المبلغ المشار إليه نادرا ما يكون المبلغ الفعلي : ط لغايات العرض األرقام هي فق1 •

الذي تم استرداده بعد عدة أشهر أو سنوات بعد أن تم ترحيل القضية ضمن 
 .المستويات الهرمية المختلفة

يتم توجه المحققين عن قصد نحو قضايا :  ال يوجد مؤشرات للبضائع الممنوعة2  •
رسمي المتعلق بمحاربة التقليد، على سبيل المثال، ورغم التوجه ال. تملئ الصندوق

فهي غير مغطاة : إال أن المحققين ممنوعين من فتح هذا النوع من التحقيقات
 !وال يوجد من سيقوم بتنفيذ هذا النوع من اإلجراءات الرقابية. بهدافهم

  ...وثيق الصلة بالموضوع، مفيد، قوي: دعونا نذآر أنفسنا بالتعريف األصلي •



  )تتمة(ؤشر الفرنسي الم
من ضمن المؤشرات الفرنسية المائة تقريبا، هناك مؤشر لرضا  •

 !رائع. 2008عام % 91.5المستخدم الجمرآي؛ فقد بلغ 
ولكن، في نفس الوقت، فالكثير من المستخدمين يذهبون إلى الخارج  •

 70، يمثلون حوالي ..)روتردام، انتويرب(للتخليص على بضائعهم 
خسائر لسلسلة التزويد الفرنسية وإيرادات الجمارك مليار يورو من ال

 .الفرنسية
إذا فهل نؤمن فعال بان هؤالء المستخدمين سعيدين بطريقة عمل  •

 الجمارك الفرنسية، رغم أنهم يذهبون إلى أماآن أخرى؟

  



  حالة الكاميرون....مشاآل، مشاآل
: مثال. كمن الواضح أن ثلثي المؤشرات تهدف إلى مراقبة نشاط موظفي الجمار •

مؤشر عبء العمل على الموظف والذي يضم، بالنسبة لكل موظف، عدد البيانات 
 .التي يتم معالجتها ومقدار الرسوم والضرائب التي يتم استردادها

  
  ال يوجد عقوبات: ال يوجد أي اثر على الوظيفة بأي حال من االحوال

 

لية إعادة تنظيم بشكل سرية، ولكن لم يتم إجراء أي عم" الرقابية" هذه المؤشرات  •
 .مفتوح لغايات جعل سلوك عملية التخليص أآثر فعالية

هل يوجد بيانين متشابهين (على أي حال، فان عملية التعداد أسهل من عملية التقييم  •
  ).تماما



  !القطاع الخاص ال يؤخر
  )البسيط(آل خط شحن له مؤشره 

  

  .آل ميناء إفريقي ترتيب دوري لحاوياتها، في Maekersأنشئت شرآة : مثال

 . يوم18.9داآار في المرآز األول بواقع  •
 . يوم50.9دواال في المرآز الثاني عشر واألخير بواقع  •
 هل هناك حاجة إلى مؤشر أداء أخر؟ •
أنا ال أرى حاجة إلى ذلك، فهذا المؤشر واضح ويلبي جميع الشروط المطلوبة  •

 .لى عاتق الجماركوالذي يقع ع" االقتصادي"لمؤشر أداء البضائع للمجال 

 



وليس بالضرورة أن (قياس األداء هو فن 
  !!)يكون آل مؤشر جيد 

فكل شخص يعمل لمصلحة ( األهداف، فانه ال يوجد من بقي مشترآا إفرادإذا تم  •
 )!نفسه

فهناك الكثير من صانعي القرار : وجود الكثير من المؤشرات يفسد عملية التحليل •
ر من جودة القياس مستفيدين من اإلمكانيات الذي يرآزون على آمية القياس أآث

 .التي توفرها التقنيات الحديثة
ال فائدة من إنشاء قائمة ممتلئة بنتائج القياس عندما ال يكون لدى الموظفين في  •

  .الميدان ميزان يمكنهم استعماله



 

  ما هو األداء؟
اميكياتها جميع هذه المؤشرات ال تخبرنا أي شيء عن عملية تحديث اإلدارة أو دين •

 .الداخلية
 .ضبطيات المخدرات الكبيرة: يمكن ين يتم ربط الكثير من المؤشرات بالحظ •
فكيف آانت : وز جميع المؤشراتا تم تج2008-2006في فرنسا، بين عامي  •

%). 8+في الحقيقة، الهدف في نتيجة العام الماضي آانت (البضائع هي الهدف؟ 
األهداف المالية التي حددها وزراء في إفريقيا، فان نفس الشيء ينطبق على 

 ولكن هل هذا يعني أن أداء الجمارك جيد؟ ! فدائما يتم تحقيقها: المالية
  

  



  في السياق اإلداري، القياس هو آارثة
يكون المؤشر ذو صلة وثيقة فقط إذا آان بإمكانه أن يؤثر على النتائج  •

 ).المخدرات؟(
 10على األقل : تحتاج إلى وقتولكي تكون المؤشرات ذات صلة وثيقة، فإنها  •

 -تغيير األهداف ومؤشرات األداء آل سنة هو فقط طريقة لحفظ أنفسهم! سنوات
 ).ويتم تغيير المؤشراتيحصل الموظف على الترقية  ( -ورئيسنا مسرور

مؤشر ضبطيات : مثال.  فعليك أن تفسره-المؤشر ال يكشف عن حقيقة أو زيف •
مؤشر، فان ذلك يثبت أن فعالية المنظمة الخدمية قد  فإذا ارتفع ال-البضائع المقلدة

وإذا انخفض، فهل ذلك يثبت آيفية أداء الدائرة الخدمية في السنوات . تحسن
 السابقة؟؟؟

في الواقع، فان المؤشرات تخدم فقط إلضفاء الشرعية على االستراتيجيات على 
 .أعلى المستويات



  الرأي حول المؤشرات
  

اذيب، اللعنة على األآاذيب واإلحصاءات  قال مارك توين هناك أآ •
*... 

 !.من الواضح انه لم يسمع أبدا بمؤشرات األداء  •
  فما هي المعايير التي يجب على منظمة الجمارك العالمية استعمالها؟ •
 ! يجب أن تكون قليلة من حيث العدد، وواضحة لكل شخص •

 

 .246، 1السيرة الذاتية، *  •
  



•   

  تكلفة الجمارك

 .عدد موظفي الجمارك/ الميزانية: رك تكلفة الجما1 •
عدد موظفي / الميزانية المدفوعة لشرآة المعاينة قبل الشحن •

 .الجمارك
 : عدد المرافق2 •
  .عدد موظفي الجمارك/ مقدار اإلعفاءات •

 

 



  المجال المالي
  
 .عدد موظفي الجمارك/ مقدار اإليرادات الجمرآية) 1 •
عدد موظفي )/ ر والترانزيتاالستيراد والتصدي(عدد البيانات المقدمة ) 2 •

 .الجمارك
شرآة المعاينة قبل مقدار اإليرادات اإلضافية المرتبطة مع إجراءات ) 3 •

 .عدد موظفي الجمارك/ الشحن
عدد موظفي الجمارك الذين / عدد عمليات التصحيح التي تمت ثم تم دفعها) 4 •

  .تم تكليفهم بالعملية

 



  المجال االقتصادي
  

التصنيع الداخلي أو المناطق (شروطة مقدار التسهيالت الم) 1 •
 .عدد الوظائف التي تم استحداثها في البلد)/ الخاصة

بالدقائق أو (مقدار الزمن الذي تحتاجه حاوية للتخلص الجمرآي ) 2 •
 )األيام

 .عدد عمليات تغير وسيلة الشحن للحاويات في الميناء) 3 •
ك عدد موظفي الجمار/ عدد الحاويات المصرح عنها آل شهر) 4 •

 .في المرآز



  مجال الحماية
  
عدد القضايا في / عدد القضايا الجمرآية التي يتم مالحقتها) 1 •

 .المحاآم سنويا
عدد قضايا المخدرات، البضائع المقلدة، المرآبات المسروقة ) 2 •

عدد موظفي الجمارك الذين / التي يتم اآتشافها خالل عملية التخليص
 .يتعاملون مع هذه المجاالت

عدد بيانات االستيراد المقدمة / ليات المعاينة الفعلية عدد عم) 3  •
 .عدد موظفي المعاينة)/ وآذلك األمر بالنسبة للتصدير والترانزيت(
  .عدد بيانات االستيراد/ عدد طلبات التحليل ألمخبري) 4  •



  مجال األمن
  

 .عدد عمليات التدقيق األمني التي تتم سنويا) 1 •
 .المعتمد التي يتم منحها سنوياعدد أوضاع المشغل االقتصادي ) 2 •
عدد عمليات الخرق ألوضاع المشغل االقتصادي المعتمد التي يتم اآتشافها ) 3 •

  . من قبل الدائرة الخدمية سنويا



 

  شكرا لحسن اهتمامكم
  
 .ليونيل باسكال •
 .Le Havreجامعة  •
• Lionel.pascal@univ‐‐lehavre.fr 


