مسـح االستثمار األجـنـبي الربع سنوي
QUARTERLY FOREIGN INVESTMENT SURVEY
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. (28) of 2014 on the organizational structure of the
Ministry of Development Planning and Statistics
(MDPS) and its designated functions, MDPS, in
collaboration with the Qatar Central Bank (QCB) is
launching the first quarterly survey of Foreign
Investment in the State of Qatar.
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The main objective of the survey is to collect data on
foreign investment positions and transactions
referencing the period Q1 and Q2, 2017.
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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).
We kindly request you to provide data in thousand
Qatari Riyal (000 QR) by completing the attached
questionnaires separately for Q1 and Q2, 2017.
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This survey will preserve the confidentiality of the
data which will be handled by experienced and
trustworthy personnel. The Ministry 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.
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Should you wish to supply information
electronically, you will be able to do so through link:
http://www.mdps.gov.qa/en/statistics1/StatServices/Pages
/StatisticalQuestionnaires.aspx

Please send a soft copy to:
cdis@mdps.gov.qa
Your cooperation in completing the forms will be
highly acknowledged and appreciated. For more
information please contact:

Mrs. Pinar Ucar
Mrs. Alia AL-Bawayeh
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cdis@mdps.gov.qa
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مع تحيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
With compliments from Ministry of Development Planning & Statistics

ذ

دولـة قطـر

STATE OF QATAR

مسح االستثمار األجنيب الربع سنوي

مصرف قطر املركزي

QUARTERLY FOREIGN INVESTMENT SURVEY

البيانات سرية طبقاً للقانون

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
Ministry of Development Planning and Statistics
DATA ARE CONFIDENTIAL BY LAW
[LEAVE SHADED FIELDS BLANK]

FOR OFFICIAL USE
REFERENCE YEAR:

: ســنـة االســنـاد
: فصل االســنـاد

QUESTIONNAIRE ID:

: رقم االستمارة

FRAME NO.:
MAIN ECONOMIC ACTIVITY CODE:

][احلقول املظللة ترتك خالية

لإلستخدام الرسمي

REFERENCE QUARTER:

COMPUTER ID:

Qatar Central Bank

: تعريف الكمبيوتر
: رقم االستمارة في االطار
:رمز النشاط االقتصادي الرئيسي

: بيانات عامة

GENERAL INFORMATION:

: )اسم المنشأة (عربي

Name of Company (Arabic):

: )اسم المنشأة (انجليزية

Name of Company (English):

وصف
:النشاط االقتصادي الرئيسي

Describe your Main Economic
Activity in your own words:

: اسم الشخص المسئول عن إعطاء البيانات

Name of person responsible for giving information

: البريد االلكتروني

Email :
Signature:

: التوقيع

This questionnaire can be accessed through MDPS website: www.mdps.gov.qa

For any queries or help please contact
+97444958392
aliaa.bawayeh

: رقم الهاتف

Tel.No:

www.mdps.gov.qa

تتوفر نسخة إلكترونية من االستبيان على موقع وزارة التخطيط التنموي واالحصاء
: لالستفسار يرجى التواصل مع

cdis@mdps.gov.qa

عالية البواية

Pinar Ucar

cdis@mdps.gov.qa

+974 44958698

بينار أوكار

مسـح اإلسـتثمـار األجـنـيب الربع سنوي
QUARTERLY FOREIGN INVESTMENT SURVEY

األصول المالية (المطالبات) على غير المقيمين
2.1

FINANCIAL ASSETS (CLAIMS) ON NON-RESIDENTS

(Value in : 000 QR)

Financial instrument

نهاية الفصل المالي
End of quarter

تغيرات أخرى
***خالل الفصل
المالي
Other changes
during the
quarter***

( ألف لاير قطري: )القيمة

**المعامالت خالل الفصل المالي
Transactions during the
quarter**

انخفاض في
االصول
Decrease in
assets

زيادة في
االصول

بداية الفصل المالي
Beginning
of quarter

األداة المالية

Increase in
assets

:*  أصول الملكية.أ

A. Equity assets *:
1

on your direct investment enterprises (DIE): for directly
owned DIE only

2

on your direct investor (DI) (reverse investment)

 لمؤسسات االستثمار:على مؤسسات االستثمار المباشر الخاصة بك
.1
المباشر المملوكة بشكل مباشر فقط
)" على المستثمر المباشر ("االستثمار العكسي.2
 على المؤسسات الزميلة خارج قطر.3

3 on your fellow enterprises abroad

4

) على آخرون غير مقيمين (استثمارات المحافظ.4

on other non-residents (portfolio investment)

)المجموع (أ

Total (A)

: أصول سندات الدين.ب

B. Debt security assets:

 على مؤسسات االستثمار المباشر الخاصة بك.1

1 on your direct investment enterprises (DIE)

)" على المستثمر المباشر ("االستثمار العكسي.2

2 on your direct investor (DI) (reverse investment)

 على المؤسسات الزميلة خارج قطر.3

3 on your fellow enterprises abroad

) على آخرون غير مقيمين (استثمارات المحفظة.4

4 on other non-residents (portfolio investment)

 قصيرة األجل4.1

4.1 Short Term

) طويلة األجل (أكثر من سنة واحدة أجل االستحاق األصلي4.2

4.2 Long Term (More than one year original maturity)

)المجموع (ب

Total (B)
* Including investment fund shares, if applicable
** Transactions: Financial flows relating to equity assets with:
i( Direct investment enterprises, direct investors and other fellow enterprises – including proportionate amounts of undistributed profits for
the quarter. ii( Other non residents )portfolio investments( –not including proportionate amounts of undistributed profits for the quarter.

 إذا كان ينطبق،* يشمل أسهم صناديق االستثمار
:  التدفقات المالية المتعلقة بأصول الملكية مع: ** المعامالت
. المستثمرين المباشرين والمؤسسات الزميلة االخرى بما في ذلك مبالغ تناسبية من االرباح ربع السنوية غير الموزعة،) مؤسسات االستثمار المباشر1
.) آخرون غير مقيمين (استثمارات المحفظة) وال تشمل اي مبالغ تناسبية من االرباح ربع السنوية غير الموزعة2
 والتغيرات األخرى في الحجم، وأيضا ً التغير في معدل سعر الصرف األجنبي، تمثل تعديل إعادة تقييم مثل التغير في االسعار،*** تغيرات اخرى
)(شطب األصول

*** Other changes: Represent valuation adjustments such as price changes, foreign currency exchange rate changes and other changes in
volume (for example write-off of assets)
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QUARTERLY FOREIGN INVESTMENT SURVEY

 األصول المالية (المطالبات) على غير المقيمين- تابع
2.1

Cont'd - FINANCIAL ASSETS (CLAIMS) ON NON-RESIDENTS

(Value in : 000 QR)

Financial instrument

نهاية الفصل المالي
End of quarter

تغيرات أخرى
***خالل الفصل
المالي
Other changes
during the
quarter***

( ألف لاير قطري: )القيمة

**المعامالت خالل الفصل المالي
Transactions during the
quarter**

انخفاض في
االصول
Decrease in
assets

بداية الفصل المالي

زيادة في
االصول

Beginning
of quarter

Increase in
assets

األداة المالية

 أصول أدوات الدين األخرى مع المؤسسات غير.جـ
: المقيمة المرتبطة

C. Other debt instrument assets with
related non-resident enterprises :

 على مؤسسات االستثمار المباشر الخاصة بك.1

1 on your direct investment enterprises (DIE)

)" على المستثمر المباشر ("االستثمار العكسي.2

2 on your direct investor (DI) (reverse investment)

 على المؤسسات الزميلة خارج قطر.3

3 on your fellow enterprises abroad

)المجموع (ج

Total (C)

 المشتقات المالية.د

D. Financial derivatives

أصول أدوات الدين األخرى على غير المقيمين
2.2

OTHER DEBT INSTRUMENT ASSETS ON NON-RESIDENTS

(Value in : 000 QR)

Financial instrument

نهاية الفصل المالي
End of quarter

تغيرات أخرى
***خالل الفصل
المالي
Other changes
during the
quarter***

( ألف لاير قطري: )القيمة

**المعامالت خالل الفصل المالي
Transactions during the
quarter**

انخفاض في
االصول
Decrease in
assets

E. Other debt instrument assets with
unrelated non-resident enterprises :

زيادة في
االصول
Increase in
assets

بداية الفصل المالي
Beginning
of quarter

األداة المالية

 أصول أدوات الدين األخرى مع المؤسسات غير.هـ
:المقيمة غير المرتبطة
 العملة والودائع.1

1 Currency and deposits

 التأمين والمعاشات وبرامج الضمان المعيارية.2

2 Insurance, pension, and standardized guarantee schemes

 القروض.3

3 Loans

 قصيرة األجل3.1

3.1 Short Term

) طويلة األجل (أكثر من سنة واحدة أجل االستحاق األصلي3.2

3.2 Long Term (More than one year original maturity)
4 Trade credit and advances

 االئتمان التجاري والسلف.4

Other accounts receivable

 الحسابات األخرى المدينة أو الدائنة.5

5

)المجموع (هـ

Total (E)

)هـ+د+جـ+ب+مجموع األصول (أ

TOTAL ASSETS (A+B+C+D+E)
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الخصوم المالية لغير المقيمين
3.1

FINANCIAL LIABILITIES TO NON-RESIDENTS

(Value in : 000 QR)

Financial instrument

نهاية الفصل المالي
End of quarter

تغيرات أخرى
***خالل الفصل
المالي
Other changes
during the
quarter***

( ألف لاير قطري: )القيمة

**المعامالت خالل الفصل المالي
Transactions during the
quarter**

انخفاض في
االصول
Decrease in
assets

زيادة في
االصول

بداية الفصل المالي
Beginning
of quarter

األداة المالية

Increase in
assets

:*  خصوم الملكية.أ

A. Equity liabilities *:

 للمستثمر المباشر.1

1

to your direct investor (DI)

2

to your direct investment enterprises (DIE): for directly
owned DIE only (reverse investment)

3

to your fellow enterprises abroad

4

 لمؤسسات االستثمار: لمؤسسات االستثمار المباشر الخاصة بك
.2
)المملوكة بشكل مباشر فقط (االستثمار العكسي
 للمؤسسات الزميلة خارج قطر.3
) آلخرون غير مقيمين (استثمارات الحافظة.4

to other non-residents (portfolio investment)

)المجموع (أ

Total (A)

: إجمالي خصوم سندات الدين.ب

B. Debt security liabilities:

 للمستثمر المباشر.1

1

to your direct investor (DI)

2

to your direct investment enterprises (DIE)
(reverse investment)

3

to your fellow enterprises abroad

4

to other non-residents (portfolio investment)

) لمؤسسات االستثمار المباشر الخاصة بك (االستثمار العكسي.2
 للمؤسسات الزميلة خارج قطر.3
) ألخرون غير مقيمين (استثمارات الحافظة.4
 قصيرة األجل4.1

4.1 Short Term

) طويلة األجل (أكثر من سنة واحدة أجل االستحاق األصلي4.2

4.2 Long Term (More than one year original maturity)

)المجموع (ب

Total (B)
* This refers to total equity owned by non-residents i.e. share capital plus reserves plus retained earnings. Please include
investment fund shares, if applicable.
** Transactions: Financial flows relating to equity liabilities with: i) Direct investment enterprises, direct investors and other
fellow enterprises – including proportionate amounts of undistributed profits for the quarter. ii) Other non residents (portfolio
investments) –not including proportionate amounts of undistributed profits for the quarter
*** Other changes: Represent valuation adjustments such as price changes, foreign currency exchange rate changes and other
changes in volume (for example write-off of assets).

 يرجى تضمين أسهم صندوق. * هذا يشير إلى إجمالي األسهم المملوكة من قبل غير المقيمين اي رأس المال باإلضافة إلى االحتياطيات واألرباح المرحلة
 إن وجدت،االستثمار
 المستثمرين المباشرين والمؤسسات الزميلة االخرى بما في،( مؤسسات االستثمار المباشر1  التدفقات المالية المتعلقة بخصوم الملكية مع: ** المعامالت
( آخرون غير مقيمين )استثمارات المحفظة( وال تشمل اي مبالغ تناسبية من االرباح غير2 ذلك مبالغ تناسبية من االرباح غير السنوية غير الموزعة
. السنوية غير الموزعة
 و التغيرات األخرى في الحجم )شطب، وأيضا ً التغير في معدل سعر الصرف األجنبي، تمثل تعديل إعادة تقييم مثل التغير في االسعار،*** تغيرات اخرى
(األصول
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 الخصوم المالية لغير المقيمين- تابع
3.1

Cont'd - FINANCIAL LIABILITIES TO NON-RESIDENTS

(Value in : 000 QR)

نهاية الفصل المالي

Financial instrument

End of quarter

تغيرات أخرى
***خالل الفصل
المالي
Other changes
during the
quarter***

( ألف لاير قطري: )القيمة

**المعامالت خالل الفصل المالي
Transactions during the
quarter**

انخفاض في
االصول
Decrease in
assets

زيادة في
االصول

بداية الفصل المالي
Beginning
of quarter

Increase in
assets

األداة المالية

 خصوم أدوات الدين األخرى مع المؤسسات غير.جـ
:المقيمة المرتبطة

C. Other debt instrument liabilities with
related non-resident enterprises:

 للمستثمر المباشر.1

1

to your direct investor (DI)

2

to your direct investment enterprises (DIE)
(reverse investment)

3

to your fellow enterprises abroad

) لمؤسسات االستثمار المباشر الخاصة بك (االستثمار العكسي.2
 المؤسسات الزميلة خارج قطر.3

)المجموع (ج

Total (C)

 المشتقات المالية.د

D. Financial derivatives

خصوم أدوات الدين األخرى لغير المقيمين
3.2

OTHER DEBT INSTRUMENT LIABILITIES TO NON-RESIDENTS

(Value in : 000 QR)

Financial instrument

نهاية الفصل المالي
End of quarter

تغيرات أخرى
***خالل الفصل
المالي
Other changes
during the
quarter***

**المعامالت خالل الفصل المالي
Transactions during the
quarter**

انخفاض في
االصول
Decrease in
assets

Currency and deposits

2

Insurance, pension, and standardized guarantee schemes

3

Loans

زيادة في
االصول

بداية الفصل المالي
Beginning
of quarter

األداة المالية

Increase in
assets

 خصوم أدوات الدين األخرى مع المؤسسات غير.هـ
:المقيمة غيرالمرتبطة

E. Other debt instrument liabilities with
unrelated non-resident enterprises :
1

( ألف لاير قطري: )القيمة

 العملة والودائع.1
 التأمين والمعاشات وبرامج الضمان المعيارية.2
 القروض.3
 قصيرة األجل3.1

3.1 Short Term

) طويلة األجل (أكثر من سنة واحدة أجل االستحاق األصلي3.2

3.2 Long Term (More than one year original maturity)
4

Trade credit and advances

5

Other accounts payable

 االئتمان التجاري والسلف.4
 الحسابات األخرى المدينة أو الدائنة.5

)المجموع(هـ

Total (E)

)هـ+د+جـ+ب+مجموع الخصوم (أ

TOTAL LIABILITIES (A+B+C+D+E)
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الدخل المتحصل من والمدفوعات إلى غير المقيمين
4

INCOME RECEIPTS FROM, AND PAYMENTS TO, NON-RESIDENTS

(Value in : 000 QR)

مستلم من غير المقيمين خالل الفصل
Items

) ألف لاير قطري: (القيمة

دفعات لغير المقيمين خالل الفصل

Receipts from non-residents
during the quarter

بنــود

Payments to non-residents
during the quarter

:  المدفوعة إلى/  الفائدة المستلمة من.أ

A. Interest receipts from / payments to :

 المستثمر المباشر غير المقيم1

1 Non-resident direct investor(s)

 مؤسسة استثمار مباشر غير مقيمة2

2 Non-resident direct investment enterprise(s)
3 Fellow enterprises abroad

 مؤسسات زميلة في الخارج3

4 Other non-residents

 مؤسسات غير مقيمة أخرى4

)المجموع (أ

Total (A)
دفعيات مستحقة لغير المقيمين خالل
الفصل

قابلة لإلستالم من غير المقيمين خالل الفصل

B. Gross dividends, or gross distribution of earnings
receivable from / payable to :

Receivable from non-residents
during the quarter

الملكية
Equity

Payable to non-residents during
the quarter

الدين
Debt

الملكية
Equity

الدين
Debt

/ أو إجمالي توزيع األرباح المستلمة من، إجمالي أرباح األسهم.ب
المدفوعة إلى
 المستثمر المباشر غير المقيم1

1 Non-resident direct investor(s)

 مؤسسة استثمار مباشر غير مقيمة2

2 Non-resident direct investment enterprise(s)
3 Fellow enterprises abroad

 مؤسسات زميلة في الخارج3

4 Other non-residents

 مؤسسات غير مقيمة أخرى4

)المجموع (ب

Total (B)

)ب+ المجموع (أ

TOTAL (A+B)

*  األرباح غير الموزعة للفصل- جـ

C. Undistributed profits for the quarter*

 أي مجموع األرباح غير الموزعة مضروبا في نسبة،* يرجى الكشف عن حصة غير المقيمين من األرباح غير الموزعة في هذا الجدول
 األرباح الصافية إلى أرباح الفصل ناقص: يمكن تعريف األرباح غير الموزعة على النحو التالي.الملكية من قبل المساهمين غير المقيمين
المعلن خالل الفترة ناقص المدفوعات األخرى الناتجة من صافي األرباح في بيان حقوق المساهمين ) مثل مساهمات في مشاريع المسؤولية
.( وما إلى ذلك، المبالغ التي دفعت للموظفين نتيجة لتقاسم األرباح االتفاقات،االجتماعية للشركات

*Please disclose the non resident share of undistributed profits in this table, i.e. the total undistributed profits multiplied by the
percentage ownership by non resident shareholders. Undistributed profits may be defined as follows: net profits for the quarter
minus dividends declared during the period minus other payments made from net profits in the statement of equity (e.g.
contributions to corporate social responsibility projects, payments made to employees as a result of profit sharing agreements,
etc).
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فريق العمل املكتيب وإدخال البيانات
Office auditing and data entry team
FOR OFFICIAL USE ONLY

لالستخدام الرمسي فقط

هاتف جوال

المدقق

Mob.No.

Auditor

هاتف جوال

مشرف التدقيق

Mob.No.

Auditing supervisor

هاتف جوال

مدخل البيانات

Mob.No.

Data entry in charge

هاتف جوال

مدقق اإلدخال

Mob.No.

Data entry auditing in charge

