
•  محمد طلبة 

الحكومة خطة جــديــدة إلعــادة هيكلة  بــدأت 
إداراتــهــا  واملــالــيــة بجميع  االقــتــصــاد  وزارة 
تــنــفــيــذا  إدارات جـــديـــدة وذلــــك  واســـتـــحـــداث 
لقرار سمو أمير البالد املفدى بإعادة هيكلة 
الجديدة  الــتــوجــهــات  مــع  لتتماشى  الــــوزارة 

للدولة ورؤية قطر 2030. 
اإلدارات  الخطة استحداث عدد من  وتشمل 
منها إدارة السياسات االقتصادية وتطوير 
العاملية  املعايير  ليكون وفقا ألحدث  العمل 
إدارة  تــشــمــل  الـــتـــي  الـــحـــالـــيـــة  اإلدارات  فــــي 
الــعــامــة  اإليـــــــرادات  الــعــامــة وإدارة  املــــوازنــــة 
والضرائب وإدارة الحسابات العامة وإدارة 
اإلداريــــــة  الــــشــــؤون  الـــعـــام وإدارة  الـــتـــدقـــيـــق 
البحوث واملنظمات وإدارة  واملالية وإدارة 
الـــنـــظـــم واملــــعــــلــــومــــات.. وصــــرحــــت مـــصـــادر 
مطلعة بأن التطوير الجديد يأتي استجابة 

يــقــودهــا سمو  الــتــي  التنمية  الستراتيجية 
أمير البالد املفدى والتي ترتكز على تطوير 
الـــعـــمـــل فــــي الــــــــــــوزارات الـــخـــدمـــيـــة بـــالـــدولـــة 
وآلــيــات جــديــدة ومنها وزارة  وفــقــا ملعايير 

االقتصاد واملالية.
الـــجـــديـــدة  اإلدارة  أن  املـــــصـــــادر  وأضـــــافـــــت 
تـــم  -الــــــتــــــي  الـــــســـــيـــــاســـــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة   –
التنظيمي  الهيكل  إلــى  استحداثها لتنضم 
تــصــمــيــم وإعـــداد  لـــلـــوزارة ســيــكــون مهمتها 
الـــســـيـــاســـات االقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــلـــيـــة لـــلـــدولـــة 
االقتصادية  اإلدارات  وتقييم ومتابعة عمل 
الــحــكــومــي  األداء  الــــــــــوزارات ومـــتـــابـــعـــة  فــــي 
وتـــنـــفـــيـــذ خـــطـــط الـــتـــنـــمـــيـــة بـــجـــانـــب اقــــتــــراح 
الـــســـيـــاســـات الــــتــــي تــطــبــقــهــا بـــحـــيـــث تــكــون 
مـــواكـــبـــة الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــدولـــــة فــــي إطــــار 
مــنــظــومــة كــامــلــة تــشــارك فــيــهــا كــافــة إدارات 

الحكومية.  واألجهزة 
الجديدة باملشاركة في  اإلدارة  كما ستقوم 

وضــــع الــســيــاســات املــالــيــة مـــن خــــالل إعــــداد 
واملــالــيــة والتحليل  االقــتــصــاديــة  الـــدراســـات 
واملـــتـــابـــعـــة وإعــــــــداد الــــــدراســــــات والـــبـــحـــوث 
املالي واالقتصادي..  األداء  الالزمة لتطوير 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى دراســـــــــــــــات تــــحــــقــــيــــق الـــنـــمـــو 
االقـــتـــصـــادي، وتــحــقــيــق الـــتـــوازن فـــي مــيــزان 

التجارة.. 
أنه من املنتظر االنتهاء من  وأكدت املصادر 
العام  للوزارة خالل  الشاملة  الهيكلة  إعــادة 
الحالي أو خالل الربع األول من العام القادم 
عــلــى أقــصــى تــقــديــر لــيــكــون الــعــمــل بــالــوزارة 

على أحدث املعايير العاملية. 
االقتصاد واملالية  أكــدت وزارة  مــن جانبها 
عــلــى مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي ســعــي الــــــوزارة 
إلـــــى تــحــقــيــق أهـــــــداف الـــخـــطـــة املـــالـــيـــة الــتــي 
تــتــركــز حــــول الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
العامة.  العامة واإليــــرادات  املــصــروفــات  بــني 
واالســـتـــمـــرار فــي تــخــفــيــض حــجــم املــديــونــيــة 
الـــعـــامـــة وتـــحـــســـني نـــمـــط الـــتـــدفـــق الـــنـــقـــدي. 
إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز االحـــتـــيـــاطـــيـــات املــالــيــة 
لــــلــــدولــــة. واالســــتــــمــــرار فــــي االســـتـــثـــمـــار فــي 
والــغــاز  النفط  مــن  للدولة  الرئيسية  املـــوارد 
زيــادة  التركيز على  والبتروكيماويات، مع 
الــــتــــكــــامــــل االقـــــتـــــصـــــادي املــــحــــلــــي. بـــجـــانـــب 
ات الــبــنــيــة  االســــتــــمــــرار فــــي تـــطـــويـــر إنـــــشـــــاء
التعليم  مــن  والــخــدمــات األساسية  التحتية 
والـــصـــحـــة لـــتـــكـــون قــــــــادرة عـــلـــى اســتــيــعــاب 
الـــتـــوســـع املـــرتـــقـــب فــــي األنـــشـــطـــة الــخــدمــيــة 
الــخــاص على  القطاع  واإلنــتــاجــيــة. وتحفيز 

الصناعي. االستثمار 
واقتراح أهداف وأدوات السياسة املالية بما 
التي  الوطنية  التنمية  مــع متطلبات  يتفق 
للدولة  العامة  املوازنة  إعداد وتنفيذ  تشمل 
وتــحــصــيــل اإليـــــــرادات الــعــامــة بــمــا فـــي ذلــك 
جــبــايــة الــضــرائــب والـــرســـوم وفــقــًا لــلــقــانــون. 
بــني دولــة  الــدولــيــة  املالية  الــعــالقــات  وتنمية 
قــطــر والـــــدول األخـــــرى. واقـــتـــراح مــشــروعــات 
املتعلقة باختصاصات  والــلــوائــح  الــقــوانــني 
الــــــــوزارة. واإلشـــــــراف عــلــى إقـــفـــال حــســابــات 
السنوية. والقيام بدور  الدولة  ومصروفات 
السابقة للصرف من بنود  للمرحلة  املراقبة 
امليزانية العامة في كافة الوزارات واألجهزة 
الــحــكــومــيــة األخــــرى. وأكـــدت الــــوزارة دراســة 

املــالــيــة واالقــتــصــاديــة وتحليلها  األوضـــــاع 
وتـــقـــيـــيـــم الـــســـيـــاســـات الـــضـــريـــبـــيـــة. وإعــــــداد 
مــــشــــاريــــع الــــتــــشــــريــــعــــات املــــالــــيــــة املـــتـــعـــلـــقـــة 
العامة والعمل  العامة والنفقات  باإليرادات 
عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا وتـــحـــديـــثـــهـــا. والــــتــــعــــاون 
إعــداد  املختصة في  الجهات  والتنسيق مع 
االقتصادية واالجتماعية  التنموية  الخطط 
ومتابعة تنفيذها. والتعاون والتنسيق مع 
االنسجام  املــركــزي بما يحقق  مصرف قطر 
بـــني الـــســـيـــاســـات املـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة لــخــدمــة 

الوطني. االقتصاد 
اعتماد نظاما إلدارة  تم  إنــه  الــوزارة  وقالت 
الجودة يعتمد على املعايير الدولية لأليزو 
تـــوفـــيـــر خـــدمـــات  بـــهـــدف   ISO 9001:2000"
ة) وفــعــالــيــة عالية  مــالــيــة ذات جـــدوى (كــفــاء
لـــلـــقـــطـــاع الـــــعـــــام والــــــخــــــاص. وتــــرتــــكــــز هـــذه 
بالقوانني واألنظمة.  االلتزام  السياسة على 
وإرضاء العمالء. ورفع مستوى األداء. وكان 
ســـعـــادة الــســيــد يــوســف حــســني كــمــال وزيـــر 
االقــتــصــاد واملــالــيــة قــد أصـــدر قـــرارا بتعيني 
مــديــر ونــائــب ملــديــر مــشــروع إعـــادة الهيكلة 

للوزارة.  الشاملة 
وقـــضـــى الــــقــــرار بــتــعــيــني الــســيــد بــــدر أحــمــد 
الــقــايــد مــديــرا لــلــمــشــروع، والــســيــدة هميان 

منصور الخاطر نائبا ملدير املشروع. 

3محلى
► MONDAY  ١٣  JUNE  ٢٠١١ – No ٨٣٩٧ ¶اإلثنين ١١ رجب ١٤٣٢هـ - ١٣ يـونيـو ٢٠١١م - العـدد ٨٣٩٧◄  

����

����
إدارة جديدة 

للسياسات االقتصادية 
لتقييم ومتابعة األداء 

الحكومي وتنفيذ 
خطط التنمية

¶ يوسف حسني كمال

¶ فرع شركة الدار ألعمال الصرافة في منطقة نجمة

• الدوحة - الشرق

بما يتماشى مع استراتيجية التطور واالنتشار للشركة

الدار ألعمال الصرافة تنقل فرع البريد العام
إلى منطقة نجمة

 أعــــلــــنــــت شــــركــــة الـــــــــدار ألعـــــمـــــال الــــصــــرافــــة، 
العمالت،  املالي وصرف  التحويل  مجموعة 
عــــن افـــتـــتـــاح فـــــرع جــــديــــد لـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
نـــجـــمـــة. وقـــــــام الـــســـيـــد جـــمـــعـــة املـــعـــضـــادي 
الجديد  الــفــرع  بافتتاح  التنفيذي  الرئيس 
كبار  عــدد من  الحيوي بحضور  املوقع  ذي 

العمالء.  بالشركة وحشد من  املسؤولني 
الجديد سكان نجمة واملناطق  الفرع  يخدم 
الخدمات  لهم جميع  يــقــدم  املــجــاورة حيث 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا فــــــــروع الــــشــــركــــة األخــــــــرى. 
الثامنة صباحًا  أبوابه من  الفرع  وسيفتح 
وحــتــى الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــرًا ومـــن الــرابــعــة 
االنتقال  مــســاًء. وبعد  الثامنة  عصرًا حتى 
إلى الفرع الجديد أغلقت الشركة فرعها في 

العام. البريد  مبنى 
يــــــأتــــــي الـــــــفـــــــرع الــــــجــــــديــــــد مــــتــــمــــاشــــيــــًا مـــع 
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــطـــويـــر واالنــــتــــشــــار الــتــي 
مــنــطــقــة نجمة  إن  الــشــركــة حــيــث  تنتهجها 
تــعــد واحـــــدة مـــن أكـــثـــر املـــنـــاطـــق الــســكــانــيــة 

كــــثــــافــــة فــــــي الـــــــدوحـــــــة وتـــــقـــــع فــــــي مــنــطــقــة 
مــهــمــة بــهــا الــعــديــد مــن األنــشــطــة الــتــجــاريــة 
الكثيف  بالتواجد  تتميز  كما  واالجتماعية 
لـــلـــمـــقـــيـــمـــني مــــــن جــــنــــســــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لــــذا 
املكون  الفرع  الشركة على تجهيز  حرصت 
الــراحــة وتعدد  مــن طابقني بــأحــدث وســائــل 
الـــكـــاونـــتـــرات الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا مــوظــفــون 
اللغات لتسهيل إجراء  العديد من  يجيدون 
املـــعـــامـــالت وتـــقـــديـــم كـــافـــة الـــخـــدمـــات الــتــي 

العمالء. احتياجات جميع  تلبي 
وبـــــهـــــذه املــــنــــاســــبــــة قــــــال الــــســــيــــد / جــمــعــة 
املـــعـــضـــادي يـــســـرنـــا أن نــعــلــن عــــن افــتــتــاح 
فــــرعــــنــــا الــــجــــديــــد لــــيــــضــــاف إلـــــــى شــبــكــتــنــا 
الــقــويــة والـــبـــالـــغ عـــددهـــا ثــالثــة عــشــر فــرعــًا 
داخـــل الـــدوحـــة وخــارجــهــا، لــقــد تــم اخــتــيــار 
مــن قبل  إليه  الــوصــول  املــوقــع لسهولة  هــذا 
استراتيجية  مــع  مــا ينسجم  الــعــمــالء وهــو 
الــتــوســع والــتــســويــق فــي الــشــركــة وإدراكــهــا 
ألهمية وجودها في مواقع بارزة. إن راحة 
أولوياتنا وسنستمر  قمة  العمالء تظل في 
فــــــي تــــوســــيــــع شـــبـــكـــتـــنـــا وخـــــدمـــــاتـــــنـــــا فـــي 
للتحويل  لــتــوفــيــر حــلــول  املــنــاطــق  مــخــتــلــف 

املـــالـــي عــاملــيــة املــســتــوى بــاســتــخــدام أحـــدث 
يمثل  الــفــرع  افــتــتــاح  أن  التقنيات. وأضـــاف 
جــــــزءًا مــــن الـــــتـــــزام الـــشـــركـــة لـــلـــتـــواصـــل مــع 
واملعامالت  املتطلبات  كافة  العمالء وتلبية 
ولــخــدمــة أكــبــر عـــدد مـــن الــعــمــالء وتــحــســني 
مــــســــتــــوى الـــــخـــــدمـــــات كــــمــــا يــــعــــكــــس مــــدى 
حــرصــنــا عــلــى تــوفــيــر وتــدعــيــم كــيــان مــالــي 
قـــادر عــلــى مــواكــبــة الــتــحــديــات والــتــطــورات 
الــزبــائــن في  مــة احتياجات  املــتــزايــدة ومــالء
جــمــيــع أنــحــاء الـــدولـــة. إن الــتــوســع والــنــمــو 
املــســتــمــر لــلــشــركــة هـــو دلـــيـــل عــلــى رؤيــتــنــا 
الـــرامـــيـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة 
االقتصاد  دولــة قطر في  أهمية  تــدرك  التي 
الـــعـــاملـــي. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن شـــركـــة الــــدار 
 2006 عـــــــام  تــــأســــســــت  الـــــصـــــرافـــــة  ألعـــــمـــــال 
مستفيدة من حالة االنتعاش التي يعيشها 
االقــتــصــاد الــقــطــري، وهـــي مــتــخــصــصــة في 
فعالة وذكية  األمــوال بطريقة  نقل  عمليات 
إلــــى كـــافـــة أنـــحـــاء الــعــالــم وتـــقـــدم مــجــمــوعــة 
مــن خــدمــات الــتــحــويــل والـــصـــرف الــســريــعــة 
بها  الوثوق  للعمالء  التي يمكن  واملعتمدة 

وذلك بأفضل األسعار. 

ملواكبة االستراتيجية الجديدة للدولة ورؤية قطر ٢٠٣٠

إعادة هيكلة إدارات وزارة االقتصاد واملالية وفقا 
ألحدث املعايير العاملية   

¶ عبد الله بن عبدالعزيز السبيعي

 تعيني السبيعي رئيسًا تنفيذيًا ملجموعة بروة 
 •  الـــدوحـــة – قــنــا: أعــلــنــت شــركــة بــــروة الــعــقــاريــة أمــس 
السبيعي رئيسًا  بــن عبدالعزيز  السيد عبدالله  تعيني 

العقارية. بروة  تنفيذيًا ملجموعة 
 وذكـــر بــيــان صحفي لــلــشــركــة نــشــره املــوقــع اإللــكــتــرونــي 
قــرار من مجلس  بناء على  تم  التعيني  أن  لبورصة قطر 
السبيعي  الــســيــد  عــيــنــت  قــد  بــــروة  بـــــروة.  وكــانــت  إدارة 
فـــي الـــســـابـــع عــشــر مـــن أبـــريـــل املـــاضـــي رئــيــســًا تــنــفــيــذيــًا 

بالوكالة.  للمجموعة 
العقارية  الشركات  "بروة" هي إحدى  أن مجموعة   يذكر 
واالستثمارية الهادفة إلى املساهمة في تحقيق النهضة 
الواعد  والتنمية املستدامة لدولة قطر، وبناء مستقبلها 
والــخــدمــات والخبرات  األعــمــال  فــي  مــن خــالل االستثمار 
املــحــلــيــة والــعــاملــيــة عــلــى الــــســــواء.  وقـــد احــتــلــت " بـــروة" 
رائدة في مجال  باعتبارها شركة قطرية  مكانة مرموقة 
االســتــثــمــار الــعــقــاري والــخــدمــات املــســانــدة، وقـــد حققت 
21 شركة  لتضم   2005 عــام  نموا سريعا منذ تأسيسها 

تــابــعــة وزمــيــلــة مـــوزعـــة عــلــى خــمــس فــئــات مـــن قــطــاعــات 
األعــمــال هــي قــطــاع الــعــقــارات املحلية، وقــطــاع الــعــقــارات 
التحتية، وقطاع  البنية  في  االستثمار  الدولية، وقطاع 
خدمات األعمال، وقطاع الخدمات واالستثمارات املالية.

 ويــقــوم عــلــى دعـــم قــطــاعــات األعـــمـــال هـــذه مــجــمــوعــة من 
املشاريع  إدارة  األعــمــال، منها شــركــات  شــركــات خــدمــات 
كــمــا تــضــم املحفظة  املــرافــق والــبــحــث والــتــدريــب،  وإدارة 
العقارية على  املشاريع  مــن  للشركة مجموعة  العقارية 
الدولية ومنها  االستثمارات  إلــى  أرض قطر، باإلضافة 
مـــشـــروع بــــروة الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة، ومـــشـــروع أوتــومــيــر 

استراخان بروسيا. بتركيا ومشروع 
 وفــضــال عــن أنــشــطــة مــجــمــوعــة "بــــروة" املــتــنــوعــة تحظى 
الشركة املدرجة ببورصة قطر، برأسمال سوقي قدره 11 
 13 لتغطي  تمتد  ريال، ولديها مصالح ومشاريع  مليار 

دولة خارج قطر. 


