
 

 

 

 

 

 

 

 

 املنصات العقارية اإللكترونية ترخيصمعايير 
 وتصنيفها

 

 

 
 

 

 لألنشطة الترخيص" بـ الهيئة قيام من( 3/الثالثة) املادة عليه نصت ما على أعد هذا املشروع بناء
 صةالخا املعايير وضع" بـ الهيئة قيام من( 4/الثالثة) املادة عليه نصت وما ،"عليها واإلشراف العقارية،

 ".العقارية باألنشطة

 

  



 

 4من  2صفحة 

 
 

 وتصنيفها املنصات العقارية اإللكترونية ترخيصمشروع معايير 

 املعاني املبينة أمامها: املعايير يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية أينما وردت في هذه أواًل: 
 الهيئة العامة للعقار. الهيئة: (1
 إلعالنات العقارية.اضوابط : الضوابط (2
 .وتصنيفها املنصات العقارية اإللكترونية ترخيص معايير املعايير: (3
 ةإلكتروني بأي وسيلة العقار التصرف في لغرض ؛املرئي أو املقروء أو املسموع اإلعالن العقاري: اإلعالن (4

 كانت. 
 هذهلوضعها في املجال والدرجة املناسبة وفقًا ل املنصة العقارية اإللكترونيةتقويم إمكانيات  :التصنيف (5

 .وما تصدره الهيئة من قرارات وتعاميم تنفيذًا لها ملعاييرا
 لإلعالنبالتسويق املختصة  مونحوهاإللكتروني  املوقع وأالتطبيق : املنصة العقارية اإللكترونية (6

 العقاري.
 أو منفعته.العقار أصل : هو مالك املالك (7

  .هاوتصنيف للمنصات العقارية اإللكترونية بالترخيصتقوم الهيئة  :ثانياً 

 البيانات اآلتية: مرفقًا بهللهيئة  للمنصة العقارية اإللكترونية الترخيصُيقدم طلب ثالثًا: 
 .ورابطها اإللكتروني، اسم املنصة (1
 .مالك املنصةبيانات  (2
 .التواصلبيانات  (3
 .-إن وجد- السجل التجاري  (4

 :يتباآلااللتزام  املنصة العقارية اإللكترونيةعلى  يجبرابعًا: 
 األحكام الواردة في نظام التجارة اإللكترونية والئحته التنفيذية. (1
 نشرها في املنصة وإلزام الناشرينو  درة عن الهيئةالصا (اإلعالنات العقاريةضوابط ) األحكام الواردة في (2

 .بها
 :على العقاري  اإلعالننشر  اقتصار (3

 .سعودي الجنسيةطبيعي شخص  .أ
 .النشاط في اململكة ةة مرخصة بمزاولاعتباريشخصية  .ب

 .مله اململوكة للعقارات ينالسعودي غير من عالناإل  نشر ذلك من ويستثنى



 

 4من  3صفحة 

 
 

 عن طريق منصة النفاذ الوطني. ناشري اإلعالنات العقاريةتسجيل  (4
 :اآلتيةمن أحد الفئات  العقاري  اإلعالنناشر أن يكون  (5

 .املالك -أ
 أمر قضائي.بأو  بموجب تفويض مكتوب، املفوض من املالك -ب

أو املخالف ألحكام  أو املنتهك لحقوق امللكية الفكرية ،الوهمي وأ ،املضللالعقاري  اإلعالنإزالة  (6
 الضوابط واملعايير.

 بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، - للخرائطاستخدام املنصة  حال في -اإلعالن العقاري  ناشر إلزام (7
 .للعمومالدقيق ولها بناء على طلب الناشر عدم إظهار املوقع 

 ..املطلوبةبالبيانات  هاتزويدو  ،الربط التقني مع الهيئة (8
وحقوق  بيانات وخصوصية املستخدمالحماية واملسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية املعلومات و  (9

  امللكية الفكرية للغير
  .واألمن السيبراني الصادرة عن الجهات املعنية بالبيانات االلتزام باالشتراطات (10
 . أحكام وشروط استخدام املنصةو  وسياسة حقوق امللكية الفكريةسياسة الخصوصية نشر   (11

 استقبال الشكاوى على اإلعالن العقاري، ووضع آلية ملعالجتها وحلها، وحصر املتكرر منها وتزويد :خامساً 
 آلتي:اوفًقا  وأن تكون املعالجة لذلك، بشكل نصف سنوي الهيئة بها 

 ،مقدمهامن هوية  التحققو  ،املنشور فيها العقاري  اإلعالناملتعلقة بوى اشكلل املنصة استقبال (1
 الشكوى، واتخاذ ما يلزم وفق اآلتي: صحة مع طلب ما يثبت ،الشكوى  ومضمون 

فعلى املنصة  املعايير، أو الضوابطأحكام  خالفةكانت نتيجة مل اإلعالنبشأن الشكوى  إذا تبّين أن -أ
 .استقبالها من أيام )أربعة( علىتزيد مدة ال  خالل الشكوى  ملعالجة الالزم اتخاذ

 مع التواصل( نعلى املنصة خالل )يوميف ،اإلعالنناشر  منالتحقق  منها يلزم الشكوى إذا تبّين أن  -ب
 تقديمهوفي حال عدم  أيام،ومنحه مدة ال تزيد على )أربعة( ته، صح يثبت ما وطلب، ناشرال

 .اإلعالن بإخفاء تقوم املنصةفللمستندات الالزمة، 
خالل مدة ال تزيد على )سبعة( أيام  إبالغ مقدم الشكوى بما اتخذته املنصة من إجراءات، يجب -ج

 من تاريخ تقديمه الشكوى.
، فعلى املنصة إيقاف خالل )اثني عشر( شهراً  لثالث مرات بتكرار املخالفة اإلعالن ناشر قيامعند  (2

 .ملدة ال تتجاوز )سنة( حسابه
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 أو في حاللشكواه، عالجة املبنتيجة  مقدم الشكوى في حال عدم رضا الشكوى إلى الهيئة  تقديميجوز  (3
  .ولم يتم حل الشكوى )عشرة( أيام  مرور

ن ( منخالل مدة ال تزيد على )يومي العقاري  اإلعالنإزالة  املنصة العقارية اإللكترونيةعلى  يجب: سادساً 
 تاريخ وقوع أي من الحاالت اآلتية:

ر بأنه يفيد بما تمييزه هذه الحالة في ويجوز  ،التأجيرعملية البيع أو إتمام إ شعارها ب (1 ّجِ
ُ
 .ِبيع أو أ

 .التفويض بإلغاءاملالك  يامبقإشعارها  (2
 العقاري ألي من أحكام الضوابط واملعايير أو األنظمة ذات العالقة. اإلعالنمخالفة  (3

ونشر  ومرئيات املستفيدين وتقييمها املنصات العقارية اإللكترونيةلتصنيف  تصدر الهيئة آلية: سابعاً 

 .انتائجها دوريً 

 يير.املعاهذه بأحكام  املنصة العقارية اإللكترونيةللهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام  :ثامناً 

 :أي من اإلجراءات اآلتية املعايير اتخاذأحد  مخالفة حال يجوز للهيئة في :اً تاسع
 .اإلعالن إزالةب إلزام املنصة (1
 .املنصة العقارية اإللكترونية إنذار (2
 .(سنة)ملدة ال تتجاوز ، في املنصة النشرمن  اإلعالن ناشرإيقاف  (3
 ذلك.عن واإلعالن  مدة معينة املنصة العقارية اإللكترونيةترخيص  تعليق (4
 ذلك.واإلعالن عن  املنصة العقارية اإللكترونيةسحب ترخيص  (5

 .( يوًما من تاريخ نشرها90لجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مض ي )ا في املعايير  هذه ُتنشر : اً عاشر 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلعالنات العقاريةاضوابط مشروع 
 

 

 
 

 

 

الهيئة بـ "وضع  بقيامالهيئة تنظيم  ( من15بناء على ما نصت عليه املادة )الثالثة/ أعد هذا املشروع
ع الضوابط الالزمة لتنظيم اإلعالنات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق م

 الجهات ذات العالقة".

  



 

 3من  2صفحة 

 
 

 إلعالنات العقاريةامشروع ضوابط 
 :يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة أمامها أواًل:

 الهيئة العامة للعقار. الهيئة: (1
  .عقار بأي وسيلة كانتال التصرف في لغرض؛ سموعامل قروء أواملرئي أو امل اإلعالن اإلعالن العقاري: (2
 غيره بأي وسيلة كانت.ل منفسه ألأكان اإلعالن سواًء اإلعالن العقاري  نشر طالب :املُْعِلن (3
 .العقاري  لإلعالن بالتسويق ةاملختص ونحوهم اإللكتروني املوقع وأالتطبيق : اإللكترونية العقارية ةاملنص (4

 

ي فيجب االلتزام  واختصاص الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموعدون إخالل باختصاصات الجهات ذات العالقة،  ثانيًا:
 ما يلي:ب اإلعالن العقاري 

 تحري الصدق واألمانة. (1
 تضلياًل للعموم.عن كل ما يسبب التباًسا أو االبتعاد  (2
 .ل العام لضوابط املحتوى اإلعالنيبما يصدر به الدليااللتزام  (3
بجميع وسائطه املعلوماتية )التقليدية  اإلعالميو  األخالقي االلتزام بما يصدر من الجهات املختصة بتنظيم املحتوى  (1

 (.واإللكترونية
 املتعارف عليها إضافةً  األسماءإضافة  ويجوز لعقارات، لمن مدن وأحياء وشوارع وأنواع  ،الرسمية باألسماءااللتزام  (2

 .لها
 على البيانات اآلتية: -بحٍد أدنى  -أن يحتوي  (3

 النص على كونه إعالنًا. .أ
 .(، استثمار ، وغيرهاإيجار بيع،) منه الغرضتحديد  .ب
 تحديد نوع العقار. .ج
 .، مفوض(مالك)وصفته  املُْعِلناسم  .د
 .وثيقة عمل حرحاصاًل على أو  أو مسوقًا عقارياً  كان مكتباً إن ترخيص املُْعِلن  رقم .ه
 .(ن وجدإ رقم املخطط –الحي  –)املدينة  -بحد أدنى-على أن يحتوي  العقار وقعم .و
 .املُْعِلنمع فّعالة وسيلة تواصل  .ز

 :ما يليوفق  –بحد أدنى  –عن بيانات العقار  اإلفصاح .ح
 مساحة العقار. -
 .- إن وجدت – بشأنه ةقائمال اتزاعنال -
 العقار. أو االنتفاع من يمنع أو يحّد من التصرفالذي قيد الأو  هنر ال -
 .في وثيقة العقار وثقةاملغير على العقار  وااللتزامات الحقوق  -
 الخدمات املتعلقة بالعقار. -
مثل ، أو التأثير على قرار املستهدف باإلعالن تهخفض قيم العقار سواء في فيتؤثر  قد ات التيعلومامل -

 .غير ذلكالعمر للعقار القائم و و مددها ومطابقة كود البناء السعودي الضمانات و 



 

 3من  3صفحة 

 
 

 رقميتضمن  نأ -إلى ما يصدر من الجهات ذات العالقة  إضافة–عن مزاد عقاري يجب  عالناإل  كان إن .ط
 للتقدم -إن وجد-، ومدته الزمنية، واملوعد النهائي تهاملوعد املحدد إلقامو  ،وشروطه ،همكانو ترخيص املزاد، 

 لمزاد.ل

 البيانات اآلتية على - في البند )ثانيًا( ما وردإضافة إلى  - ةاإللكتروني العقارية ةفي املنص اإلعالن العقاري أن يحتوي : ثالثاً 
 :بحدًّ أدنى

وواجهة  ،لشارع الواقع عليهعرض ا :مثل ،وأي وصف مؤثر ،ومحتوياته ،عمرهو  ،نوعه وصف العقار بما يشمل (1
 .وغيرها ،العقار

 .وأطوال العقار حدود (2
 .لعقارا ثمن (3

 أّيًا مما يأتي: اإلعالن العقاري  تضمينُيحظر دون إخالل باختصاصات الجهات ذات العالقة، : رابعاً 
 السائدة. لألعرافأو  للتعليمات اإلسالمية أو لألنظمة والتعليمات في اململكة مخالفةً  (1
 .خدًشا للحياء (2
 انتهاكًا لحقوق امللكية الفكرية. (3
 للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها. بصورة سلبية التعرض (4
 ضد أحد أيًا كان.م منها التمييز هعباراٍت أو إشاراٍت ُيف (5

 عنه. ناملُْعل  خص العقار تال أو  مضللة، مناظيرأو أو موقعًا صوًرا أو بياناٍت  (6
 .أو أي من الجهات الحكومية األخرى إال بإذن مسبق منها ،أو اسمها ،شعار الهيئة (7

 .تمام أو انتهاء الغرض منهالعقاري خالل مدة ال تزيد على )يومين( من تاريخ  اإلعالنإزالة  يجب: خامساً 

 .لغرض جمع بيانات املتلقين أو العموم أو أي غرض آخر  ؛نشر اإلعالنات العقارية الوهمية ُيحظر : سادساً 

ات للجهات املختصة التخاذ اإلجراء ةالضوابط، وإحالة املخالفهذه تقوم الهيئة بالرقابة على االلتزام بأحكام : سابعاً 
 بشأنها. النظامية

 ُيستثنى من تطبيق أحكام الضوابط اآلتي:: ثامناً 
 الجهات الحكومية. اإلعالنات العقارية من (1
 على الخارطة. البيع أو التأجير إعالن (2

 .( يوًما من تاريخ نشرها90لجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مض ي )ا ُتنشر الضوابط في: تاسعاً 


