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 المحترمين  السادة/ جميع الشركات والمؤسسات العقارية  
 

  تحية طيبة وبعد...
 

 الشروط واالحكام الخاصة باإلعالنات العقاريةالموضوع: 

تنوه مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة التنجي  العقسسسا   بسسسا سسس  يتوجسسس      جميع 

رويج و التأالشركات والمؤسسات العقارية الراغبة بالتسويق 

 ال يسسسسة المةتلمسسسسة بمسسسسا  ي سسسسا للعقسسسسا ات  ن طايق القنوات اإ

و قنوات التواصسسسسسسسسسي ا جتما ا   ا لت ا  أالمنصسسسسسسسسسات العقارية 

 حكا  التالية:بالشروط واأل

ريح رسووووم  لم الم سووووةووووة و  ابة يجب الحصوووووى عص   صوووو 1-

   رقم ال صريح في اإلعالن

اسوووووووم  أو لرئياق  عالن سووووووووامق  ان لقروماق يجب أن ي ضووووووومم اإل: -2

 الشر ة العقارية المعلنة

بالنةوووولة للمشوووواريي العقارية ال    لاع عص  الخارنة يجب أن  -3

سووووم المشووووروع ورقم المشووووروع اسووووم الموور واعالن ي ضوووومم اإل

 ورقم حةاب الضمان المع مد.ولوقي المشروع 

 الشوووور ة المعلنة  كون ل  المةووووصولة عم صووووحة ولصووووداقية -4

ن ال ي ضووووووووومم اإلعالن أي لعلولات  ير أاإلعالن ويجب  لح وي

        لع مدة في ال صريح الصادر لم الم سةة

 

Circular)2-2022(  

 
Dear Real Estate companies and agencies  
Greetings  
 
 

Subject:Real Estate ads Terms and conditions 

RERA instruct All real estate companies wishing to market 

or promote properties through various advertising channels, 

including real estate platforms or social media must commit 

to the following terms and conditions: 

1- Must obtain an official permit from RERA and the permit 

number must be display on the ad. 

2- The ad, whether written or visual, must include the name 

of the real estate company. 

3- For real estate projects that are sold off-plan, the 

advertisement must include the developer's name, project 

name, project number, project location and approved escrow 

account number. 

4- The advertising company is responsible for the validity 

and credibility of the advertisement content, and the 

advertisement must not include any information that has 

not been approved in the permit issued by RERA. 

5- A promotional campaign permit must be obtained for 

advertisements that include promotional campaigns, such 



 

 

 

قديم  رويجية لثل   بالنةوولة لالعالنات ال     ضوومم حمالت -5

ات أو اع وووامات لم بع   ةوووووووووميالت أو لميفات أو  خ يضوووووووووووو

 .الرسوم يجب الحصوى عص   صريح حملة  رويجية

المكووالمووات يمني لنعوواق بووا وواق ال ةووووووووووي  أو ال روي  عم نري   -6

لغير األشوووخال المةوووجليم في نقام القائمة الخضووورام  لاشووورةالم

  المع مدة لم ل سةة ال نقيم العقاري

  مالحجة هامة: سسسسسسسسسسوم تلبق المةالمات     ا   سسسسسسسسسركة   

  تلت   ب ذه الشروط وا حكا 

 

as the free benefits, value added facilities, discounts, or fees 

exemptions, others. 

6- It is strictly forbidden to market or promote through 

direct calls unless the person is registered in  RERA-

approved green list. 

Important note: Violations will be issued to any company 

that does not comply with these terms and conditions 

 
 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
 

  
  

 
 

 
 علي عبدهللا آل علي

 إدارة أولمدير  
 

 


