
REQUIREMENTS FOR ISSUING
BIRTH CERTIFICATE

متطلبات إصدار شهادة ميالد

First : New Qatari Births - Born in Qatar :

Qatari Father + Qatari Mother: 

Original ID of Husband & Wife + Copy.

Copy of Marriage Certificate.

Original & Copy of Vaccination Booklet+ 
Notification of Live Birth.

 

Original  ID of Husband & Wife + Copy

Original & Copy of Wife’s Passports + a valid 
Residence Permit or Entry Visa for Non-GCC 
citizens.

Copy of Marriage Certificate.

Marriage Approval for Husband & Wife issued 
by Ministry of Interior for Non-GCC Citizens.

Original Birth Certificate (Authenticated from 
Country of Birth).

Exit - Entry Permit.

Health card number.

Original + Copy of Husband & Wife’s 
Passports.

A valid Residence Permit or Entry Visa for 
Non-GCC citizens.

Original & Copy of Vaccination Booklet + 
Notification of Live Birth.

Copy of Marriage Certificate.

Note :

A 20 QR fee will be charged for each Birth 
Certificate Notice. 

داخل   - المولودين  القطريين  الجدد  المواليد  أوًالً  
الدولة  :

ا�ب قطري + ا�م غير قطرية : 

وصورة  والزوجة  للزوج  ا�صلية  الشخصية  البطاقة 
منهما.

الزوجة) مرفق   / (للزوج  السفر ا�صلي وصورة منه  جواز 
سارية  المقيمين)  لغير  الدخول  سمة  (أو  ا�قامة  به 
لدول  التعاون  مجلس  دول  مواطني  غير  من  المفعول 

العربية. الخليج 

صورة من عقد الزواج.

 / (للزوج  الداخلية)  وزارة  (من  الزواج  على  الموافقة 
لدول  التعاون  مجلس  دول  مواطني  غير  من  الزوجة) 

العربية. الخليج 

دفتر التطعيم ونسخة عنه + بالغ عن مولود حي.

ثالث� : المواليد الجدد الغير قطريين المولودين داخل 
الدولة : 

Third :  New Non - Qatari  Births - Born in
 Qatar :

: Second :  New Qatari Births - Born Abroadثاني� : المواليد الجدد القطريين المولودين خارج الدولة : 

مالحظة : 

هناك رسوم قيمتها ٢٠ رياًال لكل مستخرج من شهادة 

الميالد.

Qatari Father + Non-Qatari Mother:

Original  ID of Husband & Wife + Copy 

Original + Copy of Husband & Wife’s 
Passports + a valid Residence Permit or Entry 
Visa for Non-GCC Citizens.

Copy of Marriage Certificate.

Marriage Approval for Husband and Wife 
issued by Ministry of Interior (MOI) for 
Non-GCC Citizens.

Original & Copy of Vaccination Booklet+ 
Notification of Live Birth.

ا�ب قطري + ا�م قطرية :

وصورة  والزوجة  للزوج  ا�صلية  الشخصية  البطاقة 
منهما.

صورة من عقد الزواج.

دفتر التطعيم ونسخة عنه + بالغ عن مولود حي.

وصورة  والزوجة  للزوج  ا�صلية  الشخصية  البطاقة 
منهما.

به  مرفق  (للزوجة)  منه  وصورة  ا�صلي  السفر  جواز 
سارية  المقيمين)  لغير  الدخول  سمة  (أو  ا�قامة 
لدول  التعاون  مجلس  دول  مواطني  غير  من  المفعول 

العربية. الخليج 

صورة من عقد الزواج.

 / (للزوج  الداخلية)  وزارة  (من  الزواج  على  الموافقة 
لدول  التعاون  مجلس  دول  مواطني  غير  من  الزوجة) 

العربية. الخليج 

شهادة الميالد ا�صلية (موثقة) من بلد الميالد.

تذكرة المرور.

رقم البطاقة الصحية.

الزوجة) مرفق   / (للزوج  ا�صلي وصورة منه  السفر  جواز 
سارية  المقيمين)  لغير  الدخول  سمة  (أو  ا�قامة  به 
لدول  التعاون  مجلس  دول  مواطني  غير  من  المفعول 

العربية. الخليج 

دفتر التطعيم ونسخة عنه + بالغ عن مولود حي.

صورة من عقد الزواج.


