
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

مررأ ل ررل ذتاررطو ذلاطرروذ  ذلترمررة لت ررت ذ   رر    تعمل دولة قطرر 
"ذلمعيط  ذلاطص بن   ذلبيطنط " وذلوي ي  ف عليه صندوق ذلنقد 

وبمو رره ارروذ ذلنيررطن يتعرريأ علررإ ذلبلرردذأ  عرردذد ون رر   ذلرردول  
   ذلفصلية حصطءذ  ذالستثمط  ذأل نب   

 

 2018( لسنة 70ذلق ذ  ذالمي ي  قن )  ط ة  لإ  و   اوذ ذل أأ و
ذلتاطرريط وذالحصررطء وذاتصطصررطته   ل هررطرب أأ ذلهيكل ذلتنييمرر   
بطلتعررطوأ مرر  ذإلحصررطء  ذلتاطرريط و هطر  قون  يوذلمهطن ذلمنوطة به  

ذل برر  حطليط بتنفيو مسح ذالستثمط  ذأل نبرر   مص ف قط  ذلم كري  
    دولة قط     2021 -ذألول سنويذل
 

 
The State of Qatar is taking necessary steps to 
become a subscriber of IMF's Special Data 
Dissemination System (SDDS). Under this scheme, 
countries are required to compile and disseminate 
quarterly foreign investment statistics. 
  
In this respect and in reference to the Emiri decree 
No. (70) of 2018 on the organizational structure of the 
Planning and Statistics Authority (PSA) and its 
designated functions, PSA, in collaboration with the 
Qatar Central Bank (QCB) is launching the first 
quarter-2021 of Foreign Investment survey in the 
State of Qatar. 
 

 
 وتررد قط  مررأ لاررن لارردذف ذلمسررح  مرر  بيطنررط  حررول لو ررط 

 2021لسنة  ذألول لل ب ذالستثمط  ذال نب   

 
كررول  تعتب  بيطنررط  ذلمسررح  رر و ية إلعرردذد ميرررذأ ذلمررد وعط  و

ذالسررتثمط  ذلرردول  لدولررة قطرر  )ذلمعررطمت  ول صرردة ل صرردة  ل قطن  
 قط  م  بقية ذلعطلن(  

 
The main objective of the survey is to collect data on 
foreign investment positions and transactions 
referencing the period Q1, 20 12 .  
 
The survey data are essential for the compilation of 
the Qatar's Balance of Payments (BOP) and 
International Investment Position (IIP) statistics (that 
is, transactions and positions of Qatar with the rest 
of the world).  

 

ط  ذالسررتبطنمطلوبة مأ اتل تعبئة  ذل  طء ذلتك ن بتو ي  ذلبيطنط  ذل
علررإ لأ تكرروأ ذلبيطنررط  بوحرردة   2021لسررنة    ذألوللل برر   ذلم  قة  

 ذالف ذل يطال  ذلقط ية )ذلف  ق(

 

ذلبيطنط     ة الستكمطل ذالستبطنه ، ذل  طء تقدين نساة مأبطال ط
 . لل ب  ذلمعن   ذلميرذنية ذلعمومية(  ذلمطلية)

 

 

We kindly request you to provide data in thousand 
Qatari Riyal (000 QR) by completing the attached 
questionnaires for Q1, 2021. 
 
 

In addition to completing the questionnaire, please 
provide us with a copy of your financial statement 
)balance sheet  (  for the reference quarter. 

 

ومأ لان سمط  اوذ ذلمسررح ذلحفررطي علررإ ذلسرر ية ذلتطمررة للبيطنررط  
وه لأ ننرر حيرري يتررولإ لم اررط ل رراطص موثرروقيأ ومحرردديأ، كمررط 

فصح عأ لية معلومط  عأ ذل  كط  لو ذلمؤسسط  لو يلأ     هطرذل
مصرررد  ذلبيطنرررط  لو ذلمررردليأ بهرررط ، وولررر  حفطيرررط  علرررإ سررر ية 
ذلمعلومط ، وستيه  نتطئج ذلمسررح  رر  صررو ة م ررطمي   قررط ولررأ 

 تستادن  ال لألغ ذض ذإلحصطئية ذلبحتة 
 

This survey will preserve the confidentiality of the 
data which will be handled by experienced and 
trustworthy personnel. The Authority will keep 
confidential all information about enterprises, data 
source and/or data providers. The survey results will 
be presented in aggregates form and used for 
statistics purposes only. 

 وذ كنتن ت غبوأ    تو ي  ذلمعلومط   لكت ونيط، يمكنكن ذلقيطن 
 بول  مأ اتل ذل ذبط ذلتطل  : 

http://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/StatServices/Pages/St
atisticalQuestionnaires.aspx 

Should you wish to supply information electronically, you 
will be able to do so through link: 
http://www.psa.gov.qa/en/statistics1/StatServices/Pages/S
tatisticalQuestionnaires.aspx 

 cdis@psa.gov.qa Please send a soft copy to: cdis@psa.gov.qa  ذل  طء   سطل ذلنساة ذالليكت ونية  لإ :

 

 

 

اررو مو رر   ررك نط وتقرردي نط    نط طب أ تعطونكن    ذستكمطل ذالسررت
 للمريد مأ ذلمعلومط  ي  إ ذالتصطل:

Your cooperation in completing the forms will be 
highly acknowledged and appreciated. For more 
information please contact:  

Ms. Munera Esmael     cdis@psa.gov.qa      44958391       ذلسيدة/ مني ة ذسمطعيل  حيم 
  Ms. Alia AL-Bawayeh    cdis@psa.gov.qa      44958392                       /عطلية ذلبوذية ذلسيدة  

 

 التخطيط واإلحصاء  جهاز  مع تحيات
With compliments from Planning & Statistics Authority 
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