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 مصرف قطر المركزي
** Qatar Central Bank 

 نموذج تقریر لملئھ من جانب الصیارفة المرخصین
Report Form to be completed by licensed exchange dealers 

 یرجى تقدیم المعلومات التالیة فیما یتعلق بالتحصیالت والمدفوعات بالنقد األجنبي مع مقیمین
Please provide the following information in respect of  receipts and payment in foreign exchange with residents 

  
 Name of Exchange Dealer اسم شركة الصرافة 

 Foreign Currency Transactions in معامالت النقد االجنبي في شھر 

 Authorized Signature توقیع المفوض
 

 ة باآللف لایرالقیم البند
Value in thousands of QR 

Item 

 Opening balance  رصید اول المدة 

  Receipts from vistors to Qatar  متحصالت من الزائین لقطر 

 Purchases from banks  مشتریات من البنوك 

 Purchases from other exchange dealers  مشتریات من الصیارفة االخرین

 اخرى من النقد االجنبي متحصالت 
 (یرجى تحدید مصدرھا)

 Other foreign exchanage receipts 
(specify) 

 (A)  (أ)

 (B)  (ب)

 Total receipts  مجموع المتحصالت

 Payments for imports  مدفوعات على الواردات 

 Payments in respect of travel abroad  مدفوعات للسفر في الخارج

 *Workers remittances  العاملین إلى الخارج * تحویالت

  Sales to banks  مبیعات إلى البنوك

 Sales to the other exchange dealers  مبیعات إلى الصیارفة اآلخرین

 Total Payments  مجموع المدفوعات

 Closing balance  الرصید الختامي
 

 

   * Please  fill the derailed table (overleaf page280 )  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )280* یرجى تعبئة الجدول التفصیلي المبین (صفحة 
 11/7/2004تاریخ  7/2004* * تعمیم 
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 مصرف قطر المركزي
Qatar Central Bank 

 تحویالت العمال موزعة حسب البلدان 
Geographical Distribution of worker's Remittances 

 

 For the month of خالل شھر  
 

 القیمة باآللف لایر البند
Value in thousands of 

QR 

Country 

 Total of Arab Countries  مجموع البلدان العربیة 
 G.C.C. Countries  بلدان مجلس التعاون 

 Egypt  مصر
 Jordan  االردن
 Syria  سوریا 
 Palestine  فلسطین

 Yemen  الیمن
 Other Arab countries  بلدان عربیة اخرى 

 Total of Asian Countries  مجموع البلدان االسیویة
 Iran  ایران
 India  الھند 

 Pakistan  باكستان
 Bangladesh  بنغالدیش

 South korea  كوریا الجنوبیة
 Srilanka  سیرالنكا

 Philippines  الفلبین
 Thailand  تایالند

 Other Asian Countries  بلدان اسیویة اخرى
 Total of European countries  مجموع البلدان االوربیة

 U.K  بریطانیا
 France  فرنسا
 Germany  المانیا
 Italy  ایطالیا

 Switzerland  سویسرا
 Other European Countries  بلدان اوروبیة اخرى

 Total of American countries  مجموع البلدان االمریكیة
 U.S.A  الوالیات المتحدة االمریكیة

 Canada  كندا
 Other Ameican Countries  ىبلدان امریكیة اخر
  Rest of the world  باقي بلدان العالم
 Grand Total  المجموع العام 

 
 
 


