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AIFE (“Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat”) është institucioni francez përgjegjës për
Sistemin Informatik për Financat Shtetërore.
AIFE ka 150 punonjës dhe është shërbim në nivel qendror (SCN) pranë Ministrisë franceze të
Administratës dhe Llogarive Publike. Është krijuar më 2005.

Zhvillimi
Ofrim i mbështetjes dhe
mirëmbajtjes
Projektim, ndërtim dhe zbatim
Ofrim i menaxhimit të ndryshimit
AIFE i zbaton aktivitetet për llogari të Shtetit, autoriteteve vendore dhe organeve të tjera publike.
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4

Nivel
qendror

Objekti i:

Objekti:

ADMINISTRATA SHTETËRORE

16

Ministri

INSTITUCIONET
E REPUBLIKËS
SË SHTETIT

(faturimi
elektronik)

ADMINISTRATA
E KUJDESIT
SHËNDETËSOR

AUTORITETE VENDORE
17

Niveli rajonal

(IFMIS)

Shërbimet shtetërore vendore

Nivel vendor
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Këshillat rajonalë

Nivel departamenti

101
INSTITUCIONET
PUBLIKE VENDORE

Këshillat
departamentorë

Nivel bashkie
Këshillat bashkiakë

36 800
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Reforma
të vendosura
shtetërore

Publikimi i ligjit
organik LOLF (1)

Ristrukturimi i
proceseve

Kontrollet e
modernizimit

Rishikimi i
përgjithshëm i
politikave publike
(RGPP)
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• Kalimi nga qasja me bazë
burimet në qasjen me bazë
rezultatet
Përcaktimi
i objektivave
kryesorë

• Rritja e llogaridhënies së
palëve shtetërore në këmbim
të rritjes së autonomisë
• Nxitja e transparencës në
menaxhimin e punëve publike

Përkthimi i novacioneve të
LOLF:

• Përmirësime organizative

Përcaktimi i objektit të
ndërhyrjes së Shtetit:

• Thjeshtimi i proceseve
• Modifikimi i proceseve
ekzistuese
•Përcaktimi i roleve dhe
përgjegjësive të reja të
palëve të interesit

• Vlerësimi i shpërndarjes së
burimeve njerëzore dhe
financiare
• Vlerësimi i efikasitetit të
politikave publike

• Përshtatja e politikave
publike sipas nevojave të
qytetarëve francezë
• Nxitja e potencialit njerëzor
brenda administratës
franceze
• Vlerësim i hapësirës së
veprimit lidhur me prioritetet
e financimit
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Zbatimi
brenda sistemit
të informacionit
financiar
të Shtetit

Palier LOLF / Accord LOLF

(1) LOLF : ligji organik për ligjet financiare
(2) GBCP : menaxhimi i buxhetit publik dhe kontabiliteti

Urdhër ekzekutiv për
GBCP (2)
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Përse Chorus?

Përse një sistemi
i Planifikimit të
Burimeve të
Ndërmarrjes
(ERP)?

A ka qenë e
mundur të
zbatohen drejtpërdrejt proceset e
praktikave më të
mira?

▪

Chorus është zgjidhje që ka për qëllim
zbatimin e ligjit organik LOLF.

▪

Përzgjedhja e një zgjidhjeje të gatshme
(SAP), që trajton sektorin privat dhe atë
publik dhe integron praktikat më të
mira.
Kjo zgjidhje thelbësore është zgjeruar
përmes një aplikacioni në internet
(“Chorus Formulaires”), për kërkesat
për blerje, marrjet dhe kërkesa të
tjera.

▪

▪

Jo, një proces pune i riformuluar është
kryer nga Drejtoria e Reformës së
Buxhetit, për të zbatuar ligjin organik
LOLF.

Si është projektuar
Chorus?

▪

Projektimi është kryer me anë të
takimeve
ndërministrore,
duke
mundësuar arritjen e konsensusit për
nevojat funksionale dhe zgjidhjet.

▪

Për administratën shtetërore (qendrore
dhe
vendore),
Chorus
mbulon
kryesisht:
▪ Buxhetin dhe kontabilitetin e
përgjithshëm,
▪ Shpenzimet,
▪ Të ardhurat jotatimore,
▪ Menaxhimin e aktiveve.

Cili është objekti
funksional i
Chorus?

Kush janë
përdoruesit?

▪

“Coeur Chorus” (sistemi qendror
bazuar në ERP) : 23.000 përdorues

▪

“Chorus Formulaires” (aplikacion në
internet): 34.500 përdorues
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Sistemi informatik
financiar i Shtetit
Sistemi informatik
Chorus

160,000
përdorues

Shpenzime udhëtimi
34,500
përdorues

Kërkesë-blerje
Kërkesa të tjera

Analizë blerjesh
23,000
përdorues

Shpenzime, të ardhura
jotatimore, buxheti
dhe kontabiliteti i
përgjithshëm

e-invoicing

Aplikacione ministrore
dhe ndërministrore

Formulim i kontratave
publike

e-tendering
71 milionë fatura
prej 2016
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€

Funksionet

Përcaktim
buxheti

Shpërndarje Shpenzime (pa Të ardhura
buxheti
paga)
jotatimore

ACCORD LOLF
Aplikacionet

Farandole

COREGE
COREGE
NDL

Menaxhim
aktivesh dhe
inventari

Raportim dhe
panel kontrolli

REP
REP

STGPE

N

C

T

C

L

C

Cœur Chorus (bërthama)
D
G
C
+ Chorus Formulaires (Formularët)

Ministerial applications
ofministrore
financial management
Aplikacionet

• Farandole: ngarkimi i ligjit financiar
• COREGE : shpenzime të huaja dhe të ardhura jotatimore
• REP: mbledhje e të ardhurave jotatimore

Kontabilitet

INDIA LOLF
(restitution)

▪
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Në menaxhim buxheti

Në përpunim të
shpenzimeve
Për administratën e
Shtetit

Në përpunim të
shpenzimeve
Për furnitorët
€

Zbatimi i parimeve të ligjit organik LOLF:

▪

Kalimi nga qasja me bazë burime në
qasjen me bazë rezultate,

▪

Autonomi e rritur, balancuar me
llogaridhënie të rritur.

▪

Harmonizim dhe thjeshtim i proceseve

▪

Riorganizim i shërbimeve financiare:
▪

▪
▪

Pakësimi i urdhër-blerjeve të voglaC

▪

Shkurtim i afateve të pagesave

▪

Thjeshtim i proceseve nëpërmjet:

Në sisteme
informative (SI)

D

▪

Dematerializim i dokumenteve
(analizë e tenderave publikë dhe
ofreta, fatura)

▪

Chatbots

Prej 2012, certifikim i
llogarive financiare të Shtetit
Francez, mbajtur në sistemin
Chorus, nga një organ i
pavarur certifikues (Cour des
Comptes).

▪

Thjeshtim i SI financiar: 80
aplikacione të mbyllura

▪

Harmonizim i shkëmbimit të të
dhënave me EDI dhe API

Në kontabilitet

Zbatimi i qendrave të shërbimeve të
përbashkëta (CSP) dhe qendrave të
përpunimit të faturave (SFACT)

Dematerializimi i dokumenteve (kontratat
publike, faturat)
B
A

▪

Në transparencë dhe
të dhëna të hapura

▪

Hyrje e drejtpëdrejtë në sistem për
organin certifikues dhe parlamentin

▪

Publikimi i të dhënave buxhetore dh
kontabël agregate në platformën e t
dhënave të hapura të Shtetit
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Shoqëri të mëdha
(>= 5 000 punonjës)
Shoqëri të mesme
(>= 250 punonjës
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Shoqëri të vogla
(< 250 punonjës)
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