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إعالن االشرتاطات التخطيطية املعدلة
لبعض الشوارع التجارية مبناطق الدولة

تكريم ( )6موظفني باألعتدة امليكانيكية لبلوغهم سن التقاعد

كرم السيد /سفر مبارك آل شايف مدير إدارة األعتدة امليكانيكية ( )6موظفني قطريني ممن بلغوا سن الستني ،تقديراُ جلهودهم املخلصة
َّ
طوال فرتة عملهم واليت جتاوزت  40عام ًا  ،حيث كانت هلم بصمة واضحة ودور كبري يف إجنازات اإلدارة اليت تعترب من أقدم اإلدارات
احلكومية يف الدولة  .واملوظفون املكرمون هم  :حممد أمحد حممد األنصاري  ،عبداهلل كمال حممد املسلماني  ،حسن علي مال اهلل
عبدالعزيز ،غريب علي أمحد اهليدوس  ،هزاع حممد محد املري  ،حممد علي نصر النصر.

مشاركة بندوة (واقع احملاسبة احلكومية ومستقبلها يف دولة قطر)

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إعادة صياغة االشرتاطات التخطيطية جملموعة من الشوارع التجارية لتفعيل دورها التجاري
واخلدمي  ،وتقديم جتربة جديدة من خالل السماح باستغالل الفلل القائمة أو املالحق أو اجملالس اخلارجية للفلل القائمة لرتخيصها
بنشاط جتاري.
جاء ذلك يف إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تفعيل دور الشوارع التجارية يف املشهد العمراني والتخطيطي بالدولة ،وتقديم
جتربة متميزة للعائالت واملتسوقني.
وتتضمن االشرتاطات التخطيطية املعدلة ما يلي:
•السماح برتخيص امللحق أو اجمللس اخلارجي ذو اإلطاللة املباشرة على الشارع التجاري كنشاط جتاري واحد ،مما يساعد أهالي
املنازل على البقاء يف منازهلم وعدم اخلروج منها واالستفادة.
•الشروط التخطيطية املعدلة تسمح برتخيص رخصة جتارية واحدة للفلل القائمة على الشوارع التجارية.
•تقليل االرتدادات وزيادة االرتفاعات سوف يساهم يف تسارع عملية التطوير العمراني.
•التعديل سيساهم يف زيادة فعالية الشوارع التجارية ويعجل من تطويرها.
•العمل على سد حاجة السوق من املساحات التجارية واإلدارية والسكنية يف الدولة.

وقد مشلت قائمة الشوارع التجارية التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

(1شارع مدينة خليفة) يف منطقة (مدينة خليفة الشمالية).
(2شارع روضة اخليل) يف منطقة (نعيجة غرب) و (نعيجة شرق).
(3شارع الفروسية) يف منطقة (مدينة املرة).
(4شارع الوجبة) يف منطقة (الريان اجلديدة).
(5شارع أم صالل) يف منطقة (أم صالل).
(6شارع أم قرن) يف منطقة (أم قرن).
(7شارع مسيسمه) يف منطقة (مسيسمه).

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بكل من السيد /ماجد نهار النعيمي مدير إدارة التدقيق الداخلي والسيد /عبداهلل حممد الفالسي
مساعد مدير إدارة الشؤون املالية  ،حبضور ندوة حول“ :واقع احملاسبة احلكومية ومستقبلها يف دولة قطر” اليت نظمتها مؤخراً كلية
ويف ضوء االشرتاطات التخطيطية املعدلة للقسائم الواقعة على الشوارع التجارية  ،مت وضع ثالث مناذج للتطوير سعي ًا من الوزارة يف
أمحد بن حممد العسكرية بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
وقد تناولت الندوة حتليل التطور التارخيي للمحاسبة احلكومية يف الدولة من حيث التشريعات والقوانني والقرارات والدراسات تسهيل عملية التطوير وزيادة االستفادة للسادة املالك ،وحيق حيق للمالك اختيار منوذج واحد من هذه النماذج ميكن تطوير القسيمة
وفق ًا الشرتاطاته التخطيطية وهي :منوذج أ  ،منوذج ب  ،منوذج ج.
وتقارير اإلصالح ،وكذلك حتديد أهم املشاكل واملعوقات اليت يعاني منها النظام احملاسيب احلكومي احلالي.
أما فيما يتعلق باملباني السكنية القائمة على هذه الشوارع فإلنه يسمح باإلبقاء على شكلها احلالي مع االستفادة بشكل بسيط من
الناحية التجارية (منوذج  )١وذلك حلني إعادة تطويرها بالنمط املتعارف عليه(منوذج . )٣+٢
وملزيد من املعلومات ويف حال الرغبة بالتطوير جيب تقديم طلب يف البلدية املختصة (إدارة الشؤون الفنية) حيث إنها جهة االختصاص
واملسؤولة عن التطبيق.
حنن بعض العاملني الذين مت إنهاء

تكريم موظفني متميزين
بالشؤون املالية

جمرد سؤال ؟

خدماتهم من قبل الوزارة  ..ملاذا مل يتم
صرف رواتبهم عن شهر مارس 2016م،
علم ًا بأن تواريخ نهاية اخلدمة يف شهر
أبريل 2016م؟.

املوارد البشرية ترد

كرمت السيدة فريده الرئيسي مدير إدارة
َّ
الشؤون املالية عدداً من املوظفني املتميزين
باإلدارة  ،تقديراً لتميزهم يف العمل ،
وذلك حبضور السيد /عبداهلل الفالسي
مساعد املدير.

أفادت إدارة املوارد البشرية  ،رداً على
(جمرد سؤال) بأنه سيتم صرف رواتب
شهر مارس  2016للموظفني املنتهية
خدماتهم خالل شهر إبريل 2016
 ،مع كافة مستحقاتهم املالية خالل
شهر إبريل 2016م  ،بعد إعداد
التسويات واستكمال مجيع اإلجراءات
الالزمة هلم.

اقرتاح

تقدير العمل هو احلافز والدافع الكبري
الذي يبعث احلماس والشجاعة والقوة
لتحقيق العمل على أفضل وأجود شكل
ممكن ،فكتاب الشكر الذي يمُ نح
للموظف املتميز أعظم وأمسى صور
التقدير للعمل .
أقرتح إضافة بند يف امللف الوظيفي
للموظف  ،يتضمن إضافة شهادات
الشكر والتقدير ومؤهالت املوظف يف
حالة احلاجة هلا لالعتماد املهين ،
وهو يعترب من املستندات املهمة املطلوب
تواجدها داخل ملف أي موظف والذي
يعترب أرشيف ًا خاص ًا له.
نوره املنصوري
جلنة فض املنازعات اإلجيارية

ضبط ( )4منشآت غذائية خمالفة ببلدية الدوحة

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع إلدارة الرقابة
البلدية ببلدية الدوحة أمس (األربعاء) مبعاينة وتفتيش
 ٩٣منشأة غذائية مبناطق خمتلفة مبدينة الدوحة  ،مت
خالهلا ضبط  ٤منشآت خمالفة للقانون رقم ( )٨لسنة ١٩٩٠
واملعدل بالقانون رقم ( )٤لسنة  ٢٠١٤بشأن تنظيم مراقبة
األغذية اآلدمية.
وتشمل املنشآت املخالفة خمبز ومطعم مبنطقة الدوحة
اجلديدة ومطعم آخر مبنطقة النجمة لقيامهم بتخزين
وحتضري املواد الغذائية يف ظروف غري صحية  ،كما مت ضبط
مواد غذائية منتهية الصالحية داخل بقالة يف منطقة بن
عمران ،وقد مت حترير حماضر ضبط باملخالفات وإحالتها
للجهات القانونية الختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلا.

تنويـــــــه هــــــــام  :ضرورة ذكر اسم ( أخبار البلدية والبيئة ) كمصدر عند نقل أو اقتباس أي أخبار منشورة بها،مع التأكيد على عدم إعادة نشر التعليقات واآلراء واألمور اخلاصة بالشؤون الداخلية للوزارة وموظفيها

