
https://goo.gl/maps/ufCfkU5DaZGVJj5L9

Process for Receiving Your 
Qatari Residency Against A 
New Property Purchase

عملية الحصول على اإلقامة 
القطرية الخاصة بك مقابل 

شراء عقار جديد

Visit the Ministry of Interior and 
Ministry of Justice o�ice location at the 
Oyster Sales O�ice in The Pearl–Qatar island 
for pre-approval.

O�ice Timings:
8:00 am - 1:00 pm
Sunday to Thursday

Please take with you the following:
• Qatari ID
• Details of the property you wish to 

purchase (Location, price, size etc.…)

Purchase a property that has a 
minimum value of QR 730,000 and 
receive the title deeds in the name of 
the purchaser. 

Visit the following link  
https://eservices.moj.gov.qa/MOJWebsit
e/ExternalInvestors.aspx?lang=en  
and apply online

You must have the following
ready to upload:
• Qatari ID copy
• Passport copy
• Title deeds copy
• Purchase price of property written by 

the purchaser on a pdf format

Please note:
1. You must also have the computer card number 

of the Developer you purchased from, along 
with their PO Box, nationality and full name. 
For example, for UDC (Master Developer):

United Development Company
PO Box 7256

Computer Card No. 11516600
Email: info@udcqatar.com

Contact No.: +974 4409 84 00

قم بزيارة موقع مكتب وزارة الداخلية 
ووزارة العدل في مكتب مبيعات أويستر 
في جزيرة اللؤلؤة - جزيرة قطر للحصول 

على موافقة مسبقة.

أوقات المكتب:
٨:٠٠ صباًحا - ١:٠٠ مساًء من 

األحد إلى الخميس

يرجى أخذ ما يلي معك:
• الهوية القطرية

• تفاصيل العقار الذي ترغب في شرائه 
(الموقع، السعر ، الحجم ، إلخ ...)

قم بزيارة الرابط التالي
https://eservices.moj.gov.qa/MOJWeb- 

 lang=ar؟site/ExternalInvestors.aspx
والتقديم عبر اإلنترنت 

يجب أن يكون لديك ما يلي
 جاهًزا للتحميل:

• صورة من البطاقة الشخصية القطرية
• صورة جواز السفر

• صورة سند الملكية
• سعر شراء العقار مكتوًبا من قبل المشتري 

pdf بتنسيق

يرجى مالحظة ما يلي:
١. يجب أن يكون لديك أيًضا رقم بطاقة الكمبيوتر 

الخاص بالمطور الذي اشتريت منه، باإلضافة إلى 
صندوق البريد والجنسية واالسم الكامل. على 

سبيل المثال، بالنسبة لـ UDC (المطور الرئيسي):

شراء عقار ال تقل قيمته عن 
٧٣٠ ألف ريال قطري واستالم 

صكوك الملكية باسم 
المشتري.

STEP 3

الخطوة 
الثالثة

STEP 2

الخطوة 
الثانية

STEP 1

الخطوة 
األولى

Leave your living space to us!

CONTACT US:
+974 3311 8588
info@25spaces.com
www.25spaces.com


