
1. Can expatriates obtain a 
Qatari Residency against a 
property they own?

 Yes

2. What is the minimum 
amount needed in order 
to be eligible?

 A minimum amount of QR 730,000

3. Does the property 
have to be paid in full?

 Yes

4. What are the freehold 
areas eligible?

 •  West Bay (Legtaifiya) - Zone 66

 •  The Pearl - Zone 66

 •  Al Khor Resort - Zone 74

 •  Al Dafna (Administrative Area) - Zone 60

 •  Al Dafna (Administrative Area) - Zone 61

 •  Onaiza (Administrative Area) - Zone 63

 • Lusail - Zone 69 (Excluding: Waterfront 
Residential, Waterfront West & Northern 
Residential Villas)

 •  Al Khuraij - Zone 69

 •  Jabal Thuaileb - Zone 69 

5. Will I be eligble for a 
Residency Permit if there are 
no title deeds on the property?

 No, Title Deed must be present before 
applying at the United Development 
Company o�ice located in Medina 
Centrale, The Pearl - Qatar.

هل ميكن للوافدين احلصول   .١
على إقامة قطرية مقابل 

عقار ميتلكونه؟
نعم  

ما هو احلد ا�دنى   .٢
للمبلغ املطلوب لكي 

تكون مؤهًال؟
الحد األدنى ٧٣٠،٠٠٠ ريال قطري

٣. هل يجب دفع مبلغ 
العقار بالكامل؟

نعم  

٤. ما هي مناطق التملك 
احلر املؤهلة؟

•  الخليج الغربي (لقطيفية) - المنطقة ٦٦
•  اللؤلؤة - منطقة ٦٦

•  منتجع الخور- المنطقة ٧٤
•  الدفنة (المنطقة اإلدارية) - منطقة ٦٠
•  الدفنة (المنطقة اإلدارية) - منطقة ٦١
•  عنيزة (المنطقة اإلدارية) - المنطقة ٦٣

•  لوسيل - منطقة ٦٩ (باستثناء: فلل سكنية 
على الواجهة البحرية ، فلل سكنية على 

الواجهة البحرية الغربية والشمالية)
•  الخريج - منطقة ٦٩

•  جبل ثوعيلب - منطقة ٦٩

٥. هل سأكون مؤهًال للحصول 
على تصريح إقامة إذا � يكن هناك 

سندات ملكية للعقار؟
ال.  
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6. What are the areas that have an 
ownership of 99 years?

 •  Msheireb - Zone 13
 •  Fereej Abul Aziz - Zone 14
 •  Al Doha Aljadeeda - Zone 15
 •  Old Al Ghanim - Zone 16
 •  Al Rufaa, and Old Al Hitmi - Zone 17
 •  Al Salata - Zone 18
 •  Fereej Bin Mahmoud - Zone 22 
 •  Fereej Bin Mahmoud - Zone 23
 •  Rawdat Al Khail - Zone 24
 •  Al Mansoura, and Fereej Bin Durham - Zone 25
 •  Najma - Zone 26
 •  Umm Ghuwailina - Zone 27
 •  Al Khulaifat - Zone 28
 •  Al Sadd - Zone 38
 •  Al Mirqab Al Jadeed, and Fereej Al Nasr - Zone 39
 •  Doha International Airport Area - Zone 48

7.  Are freehold areas eligible 
for Qatari Residency?

 Yes

8. What does Administrative area mean?
 Administrative Area means 

Commercial Area only

9.  How many people are eligible 
for the Qatari Residency 
per title deed?

 One person per title deed. 
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٦. ما هي املناطق التي تبلغ ملكيتها 
اقامه ٩٩ سنة؟

•  مشيرب - المنطقة ١٣
•  فريج أبو العزيز - المنطقة ١٤
•  الدوحة الجديدة - المنطقة ١٥
•  الغانم القديم - المنطقة ١٦

•  الرفاع والهتمي القديم - المنطقة ١٧
•  السلطه - المنطقة ١٨

•  فريج بن محمود - المنطقة ٢٢
•  فريج بن محمود - المنطقة ٢٣

•  روضة الخيل - المنطقة ٢٤
•  المنصورة وفريج بن درهام - المنطقة ٢٥

•  النجمة - المنطقة ٢٦
•  أم غويلينا - المنطقة ٢٧
•  الخليفات - المنطقة ٢٨

•  السد - منطقة ٣٨
•  المرقاب الجديد وفريج النصر - منطقة ٣٩

•  منطقة مطار الدوحة الدولي - المنطقة ٤٨

٧. هل مناطق التملك احلر مؤهلة 
للحصول على ا¦قامة القطرية؟

نعم  

٨. ماذا تعني املنطقة ا¦دارية؟
المنطقة اإلدارية تعني المنطقة   

التجارية فقط

٩.كم عدد ا�شخاص 
املؤهلني للحصول على ا¦قامة 

القطرية لكل سند ملكية؟
شخص واحد لكل سند ملكية.  
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Please note: The acceptance for the Qatari 
Residency relies on the pre-approval 
of the Ministry of Justice.

Leave your living space to us!

القبول للحصول على ا¦قامة  يرجى مالحظة التا®:  
القطرية يعتمد على املوافقة 

املسبقة من وزارة العدل
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