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يفات Definitions .11. التعر

منسوبي المدينة

المناطق المشتركة

خدمة العمالء

City Personnel

Common Areas

Customer Care

يقصــد بهــم جميــع األشــخاص العامليــن لــدى أو المعينيــن مــن 
قبــل المطــور الرئيــس أو الهيئــة.

يقصــد بهــا المناطــق الموجــودة ضمــن الحــي الســكني أو داخــل 
المبانــي الســكنية والتــي ال تشــكل جــزًء ماديــاً مــن أي عقــار، 
والمعــدة اللســتخدام المشــترك لجميــع الســكان. ويدخــل يف هــذا 
التعريــف الحدائــق والمالعــب والمجمعــات الترفيهيــة واالجتماعية 

ــة. ــك عبداللــه االقتصادي ــة المل ــة وغيرهــا بمدين والرياضي

يقصــد بهــا الجهــة المختصــة لــدى المطــور الرئيــس الســتقبال 
بالمقدمــة  تفاصيلهــا  والمبينــة  الســكان  وشــكاوى  مالحظــات 

أدنــاه.

means any individual working for or appointed by 
the Master Developer or the Authority. 

means all areas located within a residential 
community/building, which are intended for the 
common use of residents and that do not form part 
of the ownership of any property. Such definition 
shall include parks and playgrounds in addition to 
entertainment, social and sports facilities within 
KAEC.

means the authorized body with the Master 
Developer which receives residents’ comments and 
complaints, the details of which are included in the 
introduction below.

يف هــذا الدليــل، ومــا لــم يقتــض الســياق معنــى آخــر، 

كل  إزاء  الموضحــة  المعانــي  التاليــة  للكلمــات  يكــون 

منهــا:

In this guideline, unless the context spec-

ifies otherwise, the following terms shall 

have the meaning assigned to each of 

them:



يفات Definitions .11. التعر

مدينة الملك عبدالله االقتصادية 
أو “المدينة”

King Abdullah Economic City
or ”KAEC’’

ــدة  ــغ شــمال محافظــة جــ ــة الواقعــة يف محافظــة راب هــي المدين
بالمملكــة العربيــة الســعودية.

means the city located in Rabigh Province north of 
Jeddah Province in the Kingdom of Saudi Arabia.

Master Developerالمطور الرئيس

يقصــد بــه شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة أو أي مــن الشــركات 
التابعــة لهــا أو المعينــة مــن قبلهــا. يشــمل هــذا المصطلــح مديــر/

مــدراء األحيــاء الســكنية المعيــن مــن قبــل المطــور الرئيــس.

means Emaar, the Economic City or any of its 
subsidiaries, or any third parties appointed by it. This 
definition also includes the Residential Community 
manager(s) appointed by the Master Developer.

Owner(s)“مالك” أو “مالك”

 means the owners of properties located withinيقصد بهم مالك العقارات بمدينة الملك عبدالله االقتصادية.
KAEC.

“هيئة المدن والمناطق االقتصادية
الخاصة” أو “الهيئة” 

”Economic Cities and Special
Zones  Authority“ or
”The Authority“ 

يقصــد بهــا الهيئــة التــي أنشــأت بموجــب التنظيــم الصــادر باألمــر 
الملكــي الكريــم رقــم أ/19 بتاريــخ 1431/3/10هـ الموافــق 2010/2/24م 

إللشــراف عــىل المــدن االقتصاديــة بالمملكــة، أو مــن تفوضــه.

means the authority created pursuant to the Eco-
nomic Cities Authority Statute dated 10/03/1431H 
(corresponding to 24 February 2010G) to govern the 
economic cities in the Kingdom, or its delegate.
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يقصــد بهــم زوار ســكان مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة أو زوار 
المدينــة بشــكل عــام.

means the individual visiting a resident or visiting 
KAEC in general.  

“Visitors“ or ”Guests”“الزوار” أو “الضيوف”

Resident“ساكن” أو “سكان”

يقصــد بهــم ســكان مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ســواًء 
أو مســتأجرين. كانــوا مــالكاً 

means any individual living in KAEC whether an 
owner or a tenant.

“Residential Community”“الحي السكني” أو “األحياء السكنية”

ــة بمــا يف ذلــك المناطــق  ــه أي حــي ُمعــد للســكن بالمدين يقصــد ب
ــتركة. المش

means any residential community within KAEC 
including Common Areas.

 Owners' Associationإتحاد الماّلك

اإلتحــاد الــذي يتــم تكوينــه بيــن المــالك والمطــور الرئيــس وفقــاً 
أللنظمــة المعمــول بهــا يف المــدن االقتصاديــة.

means the association to be established between 
the owners and the Master Developer in accordance 
with the regulations of the economic cities.



ذات  ســعودية  مدينــة  االقتصاديــة  عبداللــه  الملــك  مدينــة  تعــد 

المقاييــس  أفضــل  تجســد  الثقافــات،  متعــددة  عالميــة  مواصفــات 

بيــن الســكان  التعايــش  العالميــة للعيــش. ولذلــك، ينبغــي أن يتــم 

والــزوار داخــل المدينــة عــىل نحــو يتفــق مــع رؤيــة مدينــة الملــك عبداللــه 

االقتصاديــة كمدينــة ذات معاييــر عالميــة، و ينعكــس ذلــك يف احتــرام 

القوانيــن المطبّقــة، وحقــوق وخصوصيــة الغيــر.

لــذا فقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل ليخــدم جميــع المــالك والســكان وزوار 

المدينــة، وقــد ُوضــع لخلــق بيئــة آمنــة وجاذبــة يتيــح  للجميع االســتمتاع 

بأقصــى قــدر ممكــن بمســاكنهم وبالمرافــق المتنوعــة المتاحــة. 

يدخــل يف نطــاق تطبيــق هــذا الدليــل جميع األحيــاء الســكنية والمناطق 

المشتركة.

ــز  ــال بمرك ــردد يف االتص ــدم الت ــاء ع ــار، الرج ــىل أي استفس ــة ع وإللجاب

العنايــة بالعمــالء عــىل الرقــم 8001180010 أو بإرســال بريــد الكترونــي 

Care@kaec.net ــي ــوان التال إىل العن

إن عــدم االلتــزام بهــذا الدليــل قــد يعــرض المخالــف للعقوبــات المعمــول 

والجــزاءات  المخالفــات  لدليــل  وفقــاً  االقتصاديــة  المــدن  يف  بهــا 

وإجــراءات التطبيــق المعتمــد مــن قبــل الهيئــة بمــا يف ذلــك التعويضــات 

عــن كافــة األضــرار الناتجــة عــن المخالفــة.

تــم إعــداد هــذا الدليــل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. وفــي حــال وجــود 

أي تضــارب مــا بيــن النــص العربــي واإلنجليــزي، فيؤخــذ بالنــص العربــي.

King Abdullah Economic City is a Saudi city with an in-

ternational and multi-cultural features, which embody 

international best standards of living. Social interaction 

among residents and visitors within KAEC must be con-

ducted in a manner consistent with KAEC’s vision of be-

ing a world-class city and show respect for the applicable 

laws, as well as the rights and privacy of others.

Therefore, this guideline has been prepared to serve all 

owners, residents, and visitors; these general guidelines 

are designed to create a safe but attractive environment 

in which everyone can maximize enjoyment of their 

homes and the city’s various available facilities. 

The scope of this guideline shall include all residential 

communities and common areas.

For any queries please do not hesitate to call Customer 

Care Center on 8001180010 or send an electronic email 

to the following address Care@kaec.net

Non-compliance with this guideline may subject the vi-

olator to the penalties applicable according to the issued 

rules for violations & penalties at the economic cities 

including compensation for all damage caused by such 

violation.

This guideline has been prepared in the Arabic and Eng-

lish languages.  In case of any conflict between the Ara-

bic and English texts, the Arabic text shall prevail.

Introduction .22. المقدمة



اإلشراف عىل تطبيق أحكام هذا الدليل بالتعاون مع الهيئة.

رصــد المخالفــات و/أو التجــاوزات المرتكبــة مــن المــالك أو 

الســكان يف مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة و/أو زوارهــا.

تقييــم األضــرار المترتبــة عــىل مخالفــة أحــكام هــذا الدليــل مــن 

أي شــخص، يف حــال ترتــب أي ضــرر جــراء المخالفــة، وإصــالح 

الضــرر  عــىل نفقــة المتســبب.

تحديــث هــذا الدليــل مــن حيــن آلخــر، بعــد التنســيق مــع الهيئــة، 

بمــا يتماشــى مــع وتيــرة التطــور يف مدينــة الملــك عبداللــه 

االقتصاديــة وأفضــل الممارســات العالميــة.

Supervising the application of this guideline in 

cooperation with the Authority.

Monitoring violations and/or omissions commit-

ted by KAEC residents, owners and/or visitors.

Estimating the damage which may be resultant 

to the non-compliance to this guideline by any 

individual, if applicable, and remedy such dam-

age at the expense of the perpetrator.

Updating this guideline from time to time, after 

alignment with the Authority, in line with the 

development progress in KAEC and international 

best practices.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.1

3.2

3.3

3.4

The Master Developer undertakes multiple roles, chief 

among them are:

Master Developer’s Role .33. دور المطور الرئيس

يقــوم المطــور الرئيــس لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة بعــدة أدوار، 

مــن أهمهــا:



         الضوضاء و األنشطة المزعجة

يحظــر القيــام بــأي أنشــطة مزعجــة أو مســيئة آللخريــن يف 

األحيــاء الســكنية ممــا ينتــج عنــه أي تعــارض مــع حــق الســكان 

ــه. يف االســتمتاع الهــادئ بالحــي الســكني أو أي جــزء من

تشــمل مصــادر اإلزعــاج، عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر، الروائح 

والدخــان واالهتــزازات وحجــب المناظــر. وتشــمل األصــوات 

المزعجــة، عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر، تلــك األصــوات التــي 

تصــدر عــن الحيوانــات األليفــة، وأجهــزة التلفــاز، والمســجالت، 

ومحــركات  الســيارات،  ومحــركات  الموســيقية،  واألدوات 

الدراجــات الناريــة، ومســجالت الســيارات وغيرهــا. وتوصــف 

الجيــران  أحــد  اســتطاع  إذا  ا  جــدًّ مرتفعــة  بأنهــا  الضوضــاء 

المجاوريــن ســماعها مــن داخــل وحدتــه حــال غلــق النوافــذ 

واألبــواب. 

ــات  ــة بالمزروع ــزة العناي ــن أجه ــادرة ع ــوات الص ــمح باألص يس

وأصــوات الَطــرق واألدوات الكهربائيــة مــن الســاعة 9:00 صباحــاً 

إىل الســاعة 6:00 مســاًء فقــط، باســتثناء يــوم الجمعــة الــذي 

يُســمح فيــه بتلــك المعــدات مــن الســاعة 2:00 بعــد الظهــر إىل 

الســاعة 6:00 مســاًء فقــط.

كــون أن مدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة ال تــزال يف مرحلــة 

اإلنشــاء فقــد تحــدث بعــض اإلزعاجــات أثنــاء ســاعات العمــل 

العاديــة نتيجــة ألعمــال اإلنشــاءات والمــرور.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

مخالفــة بحــق المخالفيــن وفقــاً أللنظمــة واللوائــح المعتمــدة 

مــن الهيئــة.

    

         Noise and Nuisance Activities

No nuisance, obnoxious or offensive activities 

shall be carried in any residential community 

which may interfere with the quiet enjoyment of 

the residential community or any part thereof by 

any resident.

Nuisances include, but are not limited to, odors, 

smoke, vibrations, and obstruction of views. Of-

fensive noises include, but are not limited to, 

those caused by pets, televisions sets, stereos, 

musical instruments, revving of engines and car 

stereos, or others. Noise is considered too loud if 

an adjacent neighbor, when inside their property 

with their windows and doors closed, can hear it.

Noise caused by gardening equipment, hammer-

ing and power tools is only permitted from 9:00 

am to 6:00 pm, except on Fridays where such nois-

es will only be allowed between 2:00 pm and 6:00 

pm.

Since KAEC is still undergoing construction, mi-

nor inconvenience may be caused during normal 

business hours due to construction noise and traf-

fic. 

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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4.1

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

4.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)



 General Restrictions .44. القيود العامة

يتحمــل الســكان مســؤولية اتخــاذ تدابير لحمايــة خصوصيتهم 

الطبيعيــة  المناظــر  نوافذهــم وتنســيق  مــن خــالل تصميــم 

طالمــا أنهــا متوافقــة مــع االرشــادات المعماريــة ذات العالقــة.

بــأي  القيــام  تجنــب  والــزوار  والســكان  المــالك  عــىل  يجــب 

ــر نوافــذ المبانــي  ــة للنظــر إىل أرض مجــاورة أو النظــر عب محاول

المجــاورة أو عبــر األبــواب المفتوحــة للوحــدات.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

مخالفــة بحــق المخالفيــن وفقــاً أللنظمــة واللوائــح المعتمــدة 

مــن الهيئــة.

               

                 اإلساءة إىل منسوبي المدينة

منســوبي  كافــة  معاملــة  الــزوار  و  والســكان  المــالك  عــىل 

وعــدم  التعامــل  حســن  و  باللباقــة  يتســم  بشــكل  المدينــة 

باإلســاءة  الســماح  يتــم  ولــن  أداء مهامهــم،  عــن  تعطيلهــم 

ــل هــذه األفعــال  ــر مث ــم، وتعتب ــة ألي منه ــة و/أو البدني اللفظي

ــم الشــكاوى الخاصــة  مخالفــة لهــذا الدليــل. كمــا يمكــن تقدي

بســوء المعاملــة مــن منســوبي المدينــة عــن طريــق خدمــة 

العمــالء.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

مخالفــة بحــق المخالفيــن وفقــاً أللنظمــة واللوائــح المعتمــدة 

مــن الهيئــة.

Residents are responsible for taking their own 

precaution towards the protection of their privacy 

through the design of their windows and hedging, 

so long as the same are compliant with the appli-

cable guidelines. 

Owners, residents and visitors are to avoid any at-

tempt to look into a neighboring lot or to look into 

the windows or open doors of structures.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

                Abuse of City Personnel

Owners, residents and visitors are to treat all city 

personnel in a cordial manner and not to deter 

them from carrying out their duties. Verbal and/

or physical abuse will not be tolerated and will be 

treated as a serious violation of the Guidelines. 

Complaints regarding the mistreatment by city 

personnel should be presented via Customer Care. 

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

(ب)

(ج)

(د)

4.3

(أ)

(ب)

(b)

(c)

(d)

4.3

(a)

(b)

         Privacy

The carrying out of any activities, which may un-

reasonably interfere with a resident’s right of pri-

vacy within his/her property in a residential com-

munity, is strictly prohibited.

4.2

(a)
         الخصوصية

يمنــع القيــام بــأي أنشــطة مــن شــأنها أن تتعــارض بشــكل 

غيــر معقــول مــع حــق الســاكن يف الحصــول عــىل الخصوصيــة 

داخــل مســكنه يف الحــي الســكني.

4.2

(أ)



يمنــع جلــب أو إيــواء الحيوانــات داخــل األحيــاء الســكنية والتــي 

ال تصنــف عــىل أنهــا حيوانــات أليفــة منزليــة. ويدخــل يف تعريــف 

واألســماك  والطيــور  والقطــط  الــكالب  األليفــة  الحيوانــات 

وبعــض الزواحــف، شــريطة أاّل يتــم االحتفــاظ بهــا أو اســتيالدها 

أو تربيتهــا ألغــراض تجاريــة أو االحتفــاظ بأعــداد خارجــة عــن 

نطــاق المعقــول وذلــك حســبما يحــدده المطــور الرئيــس أو 

اتحــاد المــالك.

يجــب إيــواء الحيوانــات األليفــة والعنايــة بهــا بطريقــة إنســانية 

بالعنايــة  الخاصــة  العالميــة  الممارســات  ألفضــل  ووفًقــا 

بالحيوانــات.

لــن يتــم الســماح ألي حيــوان بإصــدار ضوضــاء مفرطــة أو أن 

ــاج. ــدرًا إللزع ــون مص يك

يجــب تقييــد جميــع الــكالب داخــل االحيــاء الســكنية بطــوق 

ــا. ــار مالكه ــل عق ــون داخ ــا ال تك ــة عندم الرقب

يلتــزم مالــك أي حيــوان أليــف بإزالــة فضــالت ذلــك الحيــوان مــن 

أي جــزء مــن الحــي الســكني والتخلــص منهــا عــىل الفــور بشــكل 

ســليم وصحي. 

يجــب وضــع طــوق هويــة عــىل كل حيــوان أليــف (اســمه واســم 

مالكــه) عندمــا يكــون خــارج عقــار مالكــه.

الســكنية  األحيــاء  داخــل  والــكالب  القطــط  مــالك  يلتــزم 

بتســجيل بيانــات حيواناتهــم لــدى اإلدارة المختصــة للمطــور 

الرئيــس. 

االلزمــة  التطعيمــات  بإجــراء  أليــف  أي حيــوان  مــالك  يلتــزم 

الحيــوان. لذلــك 

It is prohibited to bring or shelter animals within 

a residential community which are not considered 

to be domestic household pet. The definition of 

household pets shall include dogs, cats, birds, fish 

and certain reptiles, provided that they are not 

kept, bred or raised for commercial purposes, nor 

kept in unreasonable quantities as determined by 

the Master Developer or the Owners’ Association.

Pets must be housed and cared for in a humane 

manner and in accordance with best international 

practices on animal care.

No animal shall be allowed to make an unreasona-

ble amount of noise, or to become a nuisance.

All dogs shall be kept on a leash within a residen-

tial community when not within the boundary of 

its owner’s property.

Pet owners shall remove any pet feces with re-

spect to their pets from the residential community 

and dispose of the same in a sanitary manner. 

All pets must wear appropriate identification 

(pet’s name and the name of its owner) at all times 

when outside the confines of its owner’s property.

All owners of cats and dogs within a residential 

community shall register their pets’ details with 

the concerned department with the Master Devel-

oper.

All pet owners shall adhere to the required vacci-

nation for their pets.

5. الحيوانات األليفة
      والتعامل معها

5. Pets and Pet 
      Management
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5. الحيوانات األليفة
      والتعامل معها

5. Pets and Pet 
      Managment

األليفــة مســؤولون تجــاه كافــة  الحيوانــات  يكــون أصحــاب 

تصرفــات  عــن  وضيوفهــم،  وعائالتهــم،  اآلخريــن،  الســكان 

حيواناتهــم.

يف  نوعــه،  كان  أيــاً  األليفــة،  الحيوانــات  طعــام  تــرك  يمنــع 

المشــتركة. المناطــق 

يجــب عــىل الســكان والــزوار االتصــال بخدمــة العمــالء يف حالــة 

وقــوع أي حــادث مرتبــط بحيــوان أليــف داخــل المدينــة، يشــمل 

ذلــك عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر فقــدان الحيوانــات األليفــة 

أو تركهــا أو معاملتهــا بشــكل غيــر انســاني أو صــدور إزعــاج مــن 

قبــل حيــوان أليــف أو التعــرض لهجــوم مــن حيــوان أليــف.

ــات  ــع إطعــام الحيوان ــاء الســكنية، يمن مــن أجــل ســالمة األحي

بالمدينــة، وفــي حــال مالحظــة أي حيــوان ســائب،  الســائبة 

يمكــن للســكان االتصــال عــىل خدمــة العمــالء التخــاذ االلزم. 

يحظــر تمامــاً دخــول الحيوانــات األليفــة إىل المناطــق الرياضيــة، 

أو منطقــة المطاعــم ويتعيــن وضــع طــوق حــول رقبــة الحيوانات 

األليفــة يف المناطــق المشــتركة األخرى.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

Pet owners shall be liable to all other residents, 

their families and guests for the actions of their 

pets.

No pet food of any kind should be left in the com-

mon areas.

Residents and visitors are required to contact Cus-

tomer Care if there is a serious incident involving 

a pet within KAEC. Such incidents may include 

but are not limited to the loss or abandonment of 

pets, inhumane treatment of a pet, disturbance by 

a neighbors’ pet or a pet attack.

For the safety of the residential community, feed-

ing of stray animals is prohibited. In case of a resi-

dent’s siting of a stray animal, Customer Care may 

be contacted to take the necessary action.

Pets are strictly prohibited within sports areas, 

restaurants. Pets must be kept on a leash in other 

common areas.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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مسدســات  اســتخدام  أو  الناريــة  األســلحة  إطــالق  يحظــر 

األلعــاب والمسدســات الهوائيــة واأللعــاب الناريــة والتــي يمكــن 

أن تتســبب يف ضــرر أللشــخاص أو الممتلــكات داخــل المدينــة.

لــن يســمح ألي ســاكن أو زائــر بإشــعال نيــران مكشــوفة (بمــا 

يف ذلــك أجهــزة الشــواء) يف المناطــق المشــتركة، ويســتثنى مــن 

ذلــك األماكــن المخصصــة والمعلــن عنهــا لهــذا الغــرض.

يحظــر القيــام بــأي نشــاط مــن شــأنه تهديــد صحــة و/أو ســالمة 

اآلخرين.

ــتعال يف  ــديدة  االش ــرة أو ش ــواد خط ــأي م ــاظ ب ــر االحتف يحظ

األحيــاء الســكنية.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

Discharge of firearms and the use of toy guns, air 

guns and fireworks which can inflict damage on 

persons or property are expressly prohibited with-

in KAEC.

No open fires shall be lit or permitted within the 

common areas (including the use of barbeque 

grills), except in areas designated for such purpos-

es.

Activities or conditions, which endanger the 

health and/or safety of others, are prohibited.

It is prohibited to keep any dangerous or extremely 

flammable substances in the residential commu-

nities.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

Hazardous Activities .66. األنشطة الخطرة
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7. النفايات والتعامل 
      معها

7. Waste and Waste 
     Management

يحظــر تمامــاً إلقــاء النفايــات أو العشــب أو شــتالت النبــات 

الناتجــة عــن عمليــات تنســيق الحدائــق أو أي نــوع مــن النفايــات 

المدينــة فيمــا عــدا األماكــن المخصصــة  والمخلفــات داخــل 

ــك. لذل

ــزوار اتخــاذ ترتيبــات مســتقلة، عــىل نفقتهــم  عــىل الســكان وال

ــي ال  ــة والت ــم و/أو الثقيل ــرة الحج ــواد الكبي ــع الم ــة، لرف الخاص

ــة.   ــات منزلي يمكــن اعتبارهــا نفاي

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

Dumping of trash, grass and landscape cuttings or 

any other form of refuse outside designated are-

as within the residential community is expressly 

prohibited.

Residents and visitors must make separate ar-

rangements, at their own cost, for the disposal of 

large and/or heavy items which do not conform to 

normal house waste.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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يب الممتلكات Littering and Vandalism .88. تخر

يحظــر بشــكل قاطــع اإلضــرار أو تخريب الممتلــكات يف المدينة، 

ويعــد المخالــف مســؤواًل عــن تكلفــة التنظيــف أو اإلصــالح أو 

االســتبدال (حســب الحالــة) الناشــئة عــن أي مــن تلك األنشــطة 

المحظــورة. كمــا ســيتم إبــالغ الهيئــة و/أو الســلطات المحليــة 

فيمــا يخــص المخالفــات الجســيمة التخــاذ اإلجــراءات االلزمــة. 

يجــب أن يعــي جميــع الســكان أن تكاليــف ترميــم الشــيء أو 

المنطقــة التــي تعرضــت للتخريــب يتحملهــا مباشــرًة أولئــك 

األفــراد الذيــن يثبــت ارتكابهــم للعمــل التخريبــي. وفــي حالــة 

عــدم العثــور عــىل الشخص/األشــخاص المتورط/المتورطيــن، 

ســيتم إضافــة تكاليــف الترميــم إىل رســوم الخدمــة الســنوية. 

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

The act of littering or vandalism is expressly pro-

hibited within KAEC, and the perpetrator shall 

be held liable for the cost of cleaning, repair or re-

placement (as the case may be) resulting from any 

such prohibited activity. All incidents of serious 

vandalism will be reported to the Authority and/or 

appropriate authority for further action.

All residents are to note that the cost of reinstate-

ment of an item or area that has been vandalized 

shall be directly charged to the perpetrators. In the 

event that the individual(s) causing the vandal-

ism were not identified, the reinstatement costs to 

shall be added to the annual service charges.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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Use Restrictions .99. قيود االستخدام

العقــارات داخــل األحيــاء  مالــم ينــص عــىل خــالف ذلــك، إن 

الســكنية معــدة اللســتخدام الســكني أللفــراد والعوائــل. لــذا 

يســمح فقــط للســكان وعوائلهــم وزوارهــم وعمالتهــم المنزليــة 

الســعة  مراعــاة  مــع  الســكنية  باألحيــاء  العقــارات  بشــغل 

باتــاً إســكان العمــال  االســتيعابية لــكل وحــدة. يمنــع منعــاً 

داخــل األحيــاء الســكنية. 

يحظــر القيــام بــأي عمــل أو نشــاط تجــاري أو خدمــي يدعــى 

إليــه جمهــور العمــوم داخــل أي عقــار مخصــص للســكن داخــل 

الحــي الســكني بغيــر إذن كتابــي مســبق مــن المطــور الرئيــس أو 

ــة. اتحــاد المــالك وبموافقــة الهيئ

يكــون المالــك مســؤواًل عــن ضمــان امتثــال كافــة الشــاغلين أو 

زوار عقــاره لكافــة قواعــد هــذا الدليــل.

يلتــزم الســكان بتســجيل بيانــات الســاكنين لديهــم لفتــرات 

طويلــة (أفــراد عائلتهــم فقــط) لــدى اإلدارة المختصــة للمطــور 

ــم. ــة له ــف مؤقت ــات تعري الرئيــس ألجــل إصــدار بطاق

ال يســمح تقســيم أي عقــار بالحــي الســكني ألغــراض تأجيــر 

غــرف مســتقلة.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

Unless otherwise stated, properties in the residen-

tial community are designated as residential units 

for the use of singles and families. As such, only 

the owners and tenants and their direct family 

members, guests and domestic employees may oc-

cupy a residence within the community and up to 

such residence’s occupation capacity. The occupa-

tion of single laborers inside residential communi-

ties is strictly prohibited.

No business or commercial or service activity 

to which the public is invited shall be conduct-

ed within any property designated as residential 

within a residential community without prior 

written permission from the Master Developer or 

the Owners’ Association in alignment with the 

Authority.

The owner shall be responsible for ensuring that 

all occupants or Visitors of his/her property com-

ply with all the requirements of these guidelines.

Residents shall register the details of their long-

term guests (family members only) with the con-

cerned department with the Master Developer for 

issuance of their temporary I.D. cards.

No partitioning of any property within a residen-

tial community for the purposes of letting out in-

dividual rooms will be permitted.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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Property Insurance .1010. التأمين عىل العقار

يلتــزم كل مالــك بــأن يقــوم عــىل نفقتــه الخاصــة بإبــرام و االحتفــاظ 

بوثائــق تأميــن عــىل قيمــة االســتبدال الكاملــة لوحدتــه الســكنية يف 

حــال وقــوع أي ضــرر كامــل أو جزئــي للوحــدة الســكنية أو تعرّضهــا 

التأميــن  باســتخدام مبلــغ  المالــك  أو جزئــي، فيلتــزم  لتدميــر كامــل 

ــة  ــغ التأميــن تغطي ــم يكــف مبل ــه الخاصــة إذا ل (أو باإلنفــاق مــن أموال

األضــرار) ألجــل إصــالح أو إعــادة إنشــاء الوحــدة الســكنية بطريقــة 

ــدة مــن  ــي أو المخططــات األخــرى المعتم ــع اإلنشــاء األصل ــق م تتواف

قبــل الهيئــة  والمطــور الرئيــس.

Each owner shall, at his/her own cost, take-out and 

maintain an insurance policy for the full replacement 

cost of his/her property, and in case of any partial dam-

age or complete destruction of the property, the owner 

shall use the insurance proceeds (or spend out of pocket, 

if such proceeds are insufficient) towards the repair or re-

construction of the property in manner consistent with 

the property’s original plan or alternative plans approved 

by the Authority and the Master Developer.



Household Staff .1111. العمالة المنزلية

يلتــزم الســكان بالتأكــد مــن صالحيــة رخصــة إقامــة العامليــن 

والطهــاة  والســائقين  كالخادمــات  لديهــم  المنزلييــن 

والمســاعدين ومــن يف حكمهــم وأن يكونــوا تحــت كفالتهــم.

يلتــزم الســكان بتســجيل بيانــات عمالتهــم المنزليــة لــدى اإلدارة 

المختصــة للمطــور الرئيــس ألجــل إصــدار بطاقــات تعريــف 

لهــم.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

Residents shall ensure the validity of the residen-

cy permits of their household staff including but 

not limited to house-maids, drivers, cooks, and 

helpers, and that the same shall be under their 

sponsorship.

Residents shall register the details of their house-

hold staff with the concerned department with the 

Master Developer for issuance of their I.D. cards.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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Common Areas .1212. المناطق المشتركة

للمــالك  الحصــري  اللســتخدام  هــي  المشــتركة  المناطــق  إن 

والســكان، وأفــراد عائالتهــم المباشــرين وضيوفهــم فقــط أو 

بحســب مــا يحــدده المطــور الرئيــس  و الهيئــة. 

يلتــزم جميــع األشــخاص المســتخدمين للمناطــق المشــتركة 

باالمتثــال للتعليمــات المعلنــة يف المواقــع المختلفــة داخــل 

وخــارج تلــك المناطــق، كمــا يتــم اســتخدام تلــك المناطــق تحــت 

مســؤوليتهم الشــخصية. 

إن مخالفــة تعليمــات المناطــق المشــتركة قــد يترتــب عليهــا 

إجــراءات ومنهــا منــع دخــول المالــك أو الســاكن المخالــف لتلــك 

المناطــق المشــتركة.

ينبغــي مراقبــة كافــة األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن اثنــي 

عشــر (12) عامــاً يف جميــع األوقــات مــن قبــل أحــد الوالديــن أو 

مــن قبــل مرافــق يف ســن ثمانيــة عشــر (18) عامــاً أو أكثــر.

عــىل الســكان الراغبيــن يف إقامــة فعاليــات خاصــة يف أي منطقة 

ــة الحصــول عــىل إذن مســبق مــن المطــور  مشــتركة يف المدين

الرئيــس بنــاء عــىل اآلليــة المتبعــة لذلــك.

عىل المالك والسكان، والضيوف االمتثال لما يلي:

يحظــر اســتخدام األحذيــة وألــواح التزلــج المــزودة بعجــالت، 

والدراجــات المــزودة بثــالث عجــالت، واأللعــاب األخــرى المــزودة 

بعجــالت، يف مركــز األعمــال، أو مبانــي التســوق أو المطاعــم. 

ويحتفــظ المطــور الرئيــس بحــق تقييــد المناطــق األخــرى عنــد 

الضــرورة.

ال يســمح باســتخدام األجهــزة الصوتيــة مــن أي نــوع يف المناطق 

الرياضيــة (مــا لــم تكــن مزودة بســماعات رأســية).

The common areas are for the exclusive use of 

owners, residents, their direct family members and 

guests or as otherwise determined by the Master 

Developer.

All persons utilizing the common areas do so at 

their own risk and must adhere to the guidelines 

posted at various locations throughout the interior 

and exterior of such areas. 

Failure to comply with posted guidelines may re-

sult in taking certain actions such as the owner or 

resident being prohibited from using the common 

areas. 

A parent or guardian aged eighteen (18) years or 

older must supervise children under the age of 

twelve (12) years old at all times.

Residents wishing to hold private functions in 

common area in KAEC must obtain prior permis-

sion from the Master Developer in accordance 

with the mechanisms set for such requests.

Owners, residents and guests must adhere to the 

following:

Skates, skateboards, bicycles, tricycles, and other 

wheeled toys are not allowed in the business park, 

shopping and restaurants areas. The Master Devel-

oper reserves the right to restrict other areas when 

necessary.

Stereo equipment of any type (unless fitted with 

headphones) is not permitted within the sports 

areas.
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Common Areas .1212. المناطق المشتركة

والتقاليــد  للعــادات  مراعيــة  مالئمــة  مالبــس  ارتــداء  يجــب 

والُعــرف الســائد بالمملكــة العربيــة الســعودية يف المناطــق 

العامــة والرياضيــة ومــا حولهــا يف جميــع األوقــات.

يجــب ارتــداء األحذيــة الرياضيــة يف المالعــب أو داخــل حجــرات 

ــة ذات الكعــوب أو  ــة الجلدي ــداء األحذي اللياقــة وال يُســمح بارت

األحذيــة المــزودة بقواعــد جلديــة.

يقتصــر اســتخدام المالعــب الرياضيــة وأجهــزة اللياقــة عــىل 

ســتين (60) دقيقــة يف حــال وجــود أشــخاص آخــرون ينتظــرون.

يلتــزم مستخدم/مســتخدمو أي ملعــب رياضــي بإطفــاء األنــوار 

بعــد اســتخدام الملعــب.

يحتفــظ المطــور الرئيــس بالحــق يف إغــالق أي مــن المناطــق 

المشــتركة للصيانــة.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

Suitable attire in keeping with the traditions and 

customs of the Kingdom of Saudi Arabia must be 

worn in and around the public and sports areas at 

all times.

Only sport shoes are allowed on the courts or in-

side the fitness rooms. Leather soled shoes or 

shoes with cleats are not allowed.

The use of sports courts and fitness equipment 

shall be limited to sixty (60) minutes in case oth-

ers are waiting.

Sports court users shall ensure shutting such 

court’s lights after the court’s use.

The Master Developer reserves the right to close 

any Common Area for maintenance purposes.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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ــر الكاشــفة  ــس الســباحة المحافظــة وغي ــزام بمالب يجــب االلت

الســباحة  حمامــات  يف  مالئمــة  تكــون  والتــي  الشــفافة  أو 

والشــواطئ.

ال يســمح بالركــض، أو القفــز، أو التدافــع يف أي مــكان داخــل 

مناطــق حمامــات الســباحة.

يف  البهلوانيــة  الحــركات  أو  الغــوص  بممارســة  يُســمح  ال 

الســباحة. حمامــات 

ال يُســمح بالقيــام بأيــة أنشــطة قــد تؤثــر عــىل االســتخدام 

ذلــك  يف  بمــا  اآلخريــن،  والــزوار  الســكان  قبــل  مــن  الهــادئ 

المفرطــة. الضوضــاء 

األطفــال الذيــن دون ســن اثنــى عشــرة (12) عامــاً يجــب أن 

يكونــوا تحــت إشــراف شــخص راشــد يف جميــع األوقــات.

حرصــاً عــىل الصحــة العامــة، عــىل جميــع األشــخاص االســتحمام 

بمناطــق االغتســال قبــل اســتخدام حمــام الســباحة أو مرافقــه.

يتعيــن االمتثــال بكافــة القواعــد واألنظمــة المعلنــة والمعلقــة يف 

مناطــق حمامــات الســباحة والشــواطئ مــن ِقبــل المطــور الرئيــس.

حمــام  العامــل يف  المشــرف  أو  اإلنقــاذ  حــارس  قــرار  يكــون 

يزعــج  ومــا  الســالمة  بخصــوص  الشــاطئ  أو  الســباحة 

نهائيــا. اآلخريــن  المســتخدمين 

يُحظــر تمامــا دخــول محطــات الخدمــة، وغــرف الفلتــرة والهاتــف 

والغــرف الميكانيكيــة وكافــة المرافــق األخــرى المماثلــة داخــل 

مرافــق الســباحة مــن قبــل األشــخاص الغيــر مصــرّح لهــم.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

Conservative, non-revealing nor transparent swim-

ming attire shall be worn in pool areas and beach-

es.

Running, jumping or pushing is not allowed any-

where within the pool areas.

No diving or acrobatics are permitted in the pool 

areas.

No activities are to be undertaken that would af-

fect the peaceful use by other residents and visi-

tors including excessive noise.

Children under the age of twelve (12) years must 

be under the supervision of an adult at all times.

In the interest of hygiene, all persons are required 

to shower prior to using the pool or its facilities.

All guidelines posted at the pools and beaches by 

the Master Developer must be adhered to.

The decision of the lifeguard or supervisor work-

ing at the pool or beach with respect to safety and 

noise is final.

The service plant, filtration, telephone rooms and 

all such other utilities contained within the pool 

area are strictly out of bounds to unauthorized per-

sons.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

13. حمامات السباحة 
        و الشواطئ
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14. المركبات والقيود الخاصة
         بالمواقف

14. Vehicles and Parking 
        Restrictions 

يُســمح للســاكنين وعائالتهــم فقــط بدخــول مواقــف الســيارات 

المخصصــة لهــم عــىل أن يســتعمل الــزوار المواقــف الخاصــة 

بهــم.

ــال بدخــول  ــاء والعم ــي البن ــزّودي الخدمــات، ومقاول ــمح لم يُس

دخــول  ومســتندات  تصاريــح  بموجــب  الســيارات  مواقــف 

معتمــدة فقــط صــادرة عــن المطــور الرئيــس.

عــىل الســكان اســتخدام أماكــن مواقــف الســيارات الخاصــة بهــم 

كموقــع رئيســي إليقــاف مركباتهــم وعــدم اســتخدامها لتخزيــن 

أيـّـة بضائــع أو مــواد، أو اســتخدام أي قســم منهــا كورشــة أو ألي  

غــرض آخــر غيــر مخصــص.

ال يُســمح بتركيــب أو إعــادة تركيــب أو إصــالح أيــة مركبــة ذات 

محــرك أو مقطــورة مــن أي نــوع يف منطقــة وقــوف الســيارات 

الداخليــة للمبنــى.

ال يُســمح بتوقيــف المركبــات يف منطقــة وقــوف ســيارات ذوي 

االحتياجــات الخاصــة إال بموجــب تصريــح.

أو  الدخــول  يعــوق  نحــو  عــىل  المركبــات  بتوقيــف  يُســمح  ال 

أي عقــار.  مــن  الخــروج 

مالــم ينــص عــىل خــالف ذلــك، إن مناطــق وقــوف الســيارات 

الداخليــة والخارجيــة وأيــة مناطــق أخــرى غيــر مخصصــة لعقــار 

ــه، ال يجــوز حجزهــا. بعين

ال يُســمح باســتخدام أية مقطورة، أو شــاحنة، أو زورق أو مركبة 

ترفيهيــة كمنطقــة للمعيشــة داخــل منطقــة وقــوف الســيارات 

أو يف أي منطقــة أخــرى غيــر مخصصــة لذلــك.

Only residents and their families are allowed into 

their designated car parking facilities. Visitors 

shall use the parking spaces designated for visi-

tors.

Service providers, building contractors and handy-

men are permitted to enter into car parking areas 

only with approved entry permits and documents 

issued by the Master Developer.

Residents must use their designated parking spots 

as the primary location for parking their vehicles. 

Parking spots shall not be used for storage of any 

goods and/or materials, nor as a workshop or any 

other use.

No motor vehicle or trailer of any type shall be con-

structed, reconstructed or repaired in the building 

indoor parking areas.

Vehicles are not to be parked in a handicapped 

parking space unless a proper authorization is ob-

tained.

Vehicles are not to be parked in a manner which 

obstructs any entrance to or exit from any prop-

erty.

Unless otherwise stated, indoor and street parking 

spaces and any unassigned parking spaces may 

not be reserved.

No trailer, truck, boat or recreational vehicle shall 

be used as a living area within parking spaces or 

any other undesignated area.
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14. المركبات والقيود الخاصة
         بالمواقف

14. Vehicles and Parking 
        Restrictions 
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The speed limit in parking areas is 15 km/h. 

Owners and residents are responsible for ensuring 

that their guests and families and employees obey 

these parking guidelines.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

حــد الســرعة المســموح بــه يف منطقــة وقــوف الســيارات هــي 

ــم يف الســاعة.  15 كل

يكــون المــالك والســكان مســؤولون عــن اتبــاع أفــراد عائلتهــم 

وزوارهــم لضوابــط المواقــف.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.



15. الصيانة و جماليات
         العقارات

15. Property Maintenance 
         And Aesthetics

           نوافذ العقار

ال يســمح بتغطيــة النوافــذ بالــورق، أو الطــالء، أو ورق القصديــر، 

أو األلــواح، أو األشــياء المماثلــة.

ينبغــي المحافظــة عــىل شــبك النوافــذ يف حالــة جيــدة. ويتعيــن 

اصــالح الشــبك التالــف أو اســتبداله مــن قبــل المالــك.

شــبك منــع دخــول النامــوس والــذي يتــم تركيبــه عــىل النوافــذ أو 

الشــرفات ينبغــي أن يكــون مــن مــادة نصــف شــفافة. 

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

           الملحقات الخارجية

ال يجــوز تركيــب أطبــاق األقمــار الصناعيــة أو هوائيــات مماثلــة 

خارجيــة يف العقــارات إال يف المناطــق التــي ال يمكــن رؤيتهــا مــن 

ــرفات  ــي والش ــع األراض ــتركة أو قط ــق المش ــارع أو المناط الش

المجــاورة. وينبغــي تمريــر الكوابــل الخاصــة بتلــك الهوائيــات 

ــوات أو أنابيــب مالئمــة بحيــث ال يمكــن  ــر قن بشــكل منظــم عب

رؤيتهــا.

ال يجــوز تثبيــت أي  ســاتر يف الجــزء الخارجــي مــن المبنــى بغيــر 

الموافقــات االلزمــة مــن المطــور الرئيــس والهيئــة. ويشــمل 

ذلــك التعريشــات، والتســقيفات، وقمــاش التظليــل للمواقــف 

ــخ... ــة، أل ــواح التظليــل أو الحماي وغيرهــا، وأل

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

           Property Windows

Windows are not to be covered by paper, paint, tin-

foil, sheets, or similar items.

Window screens must be maintained in good con-

dition. Damaged screens are to be repaired or re-

placed by the owner.

The installation of mosquito screening at the win-

dows or balconies must be of a translucent mate-

rial.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

           Exterior Attachments

Outside television, radio, satellite or similar types 

of antennae may only be installed on properties 

where they are not visible from the street, com-

mon areas and neighboring lots and balconies. The 

cabling for such antennae must be neatly chan-

neled in an appropriate conduit or ducting such 

that they are not visible.

Nothing may be attached to the exterior of the 

building without the approval of the Master De-

veloper and the Authority. Such items may include 

awnings, pergolas, shade cloth, shade or protective 

sheeting, etc. 

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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          Landscaping

It is the responsibility of the Master Developer to 

manage the landscaping design, quality and con-

dition of maintenance of all common areas after 

aligning with the Authority.

The removal of any trees or plants from a public or 

common areas is prohibited.

The plantation of prohibited plants, unless an 

appropriate consent is obtained. Such prohibited 

plants include Allamanda, Cathartica, Nerium, all 

types of cactus and any type of plants identified 

on a later stage by the master developer.

Plant care, within the confines of any property, 

with respect to landscaping is the responsibility of 

the owner or resident.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

           Laundry

Hanging of laundry outside of properties on 

clothes lines, balconies, or other apparatus visible 

to other residents from the street or the ground 

level of a neighboring lot or from the common area 

is not permitted.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

         تنسيق الحدائق

يتحمــل المطــور الرئيــس مســؤولية تصميــم وتنســيق المناطق 

المشــتركة والصيانــة الخاصــة بهــا بعــد التنســيق مــع الهيئة.

ــة أيــة أشــجار أو نباتــات يف المناطــق العامــة أو  ال يُســمح بإزال

المشــتركة.

يمنــع زراعــه اشــجار او نباتــات محظــورة إال بعــد أخــذ الموافقــة 

االلزمــة مــن المطــور الرئيــس، ومــن أمثلــة النباتــات المحظــورة 

أنــواع  وجميــع  الزيتيــة  والدفــىل  االلمانــدا  التنفيــس  شــجرة 

ــات أخــرى تحــدد الحقــاً. ــار أو أي نبات الصب

العنايــه باألشــجار والنباتــات داخــل حــدود أي عقــار مــن حيــث 

ــك أو الســاكن.  التنســيق هــي مــن  مســؤولية المال

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

           الغسيل 

ال يُســمح بتعليــق الغســيل خــارج العقــارات عــىل حبــال، أو 

يف الشــرفات، أو بــأي طريقــة أخــرى تكــون ظاهــرة للســكان 

اآلخريــن مــن الشــارع أو مــن الــدور األرضــي لممتلــكات مجــاورة 

أو مــن المناطــق المشــتركة.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.



         Event/Holiday Dec. Lighting

Temporary decorative lighting is permitted on 

properties during Eid, KSA national day, events, 

weddings and funeral services only.

Flashing decorative lights or lighting that creates 

glare visible from outside a property is not permit-

ted. White color string lights are preferred. Clarifi-

cation on the appropriateness of decorative light-

ing will be determined by the Master Developer.

Permitted decorative lighting for holidays and 

celebrations may be installed and illuminated ten 

(10) days prior to the holiday mentioned above and 

must be removed not later than ten (10) days after 

the holiday.

Decorative lighting must be installed in a sound 

and proper manner. The respective resident shall 

be liable for the results of improper installation.

Lighting decorations causing complaints from 

neighboring residents must be turned off or re-

moved upon request.

Decoration is not allowed in common areas with-

out the prior approval of the Master Developer.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.
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 ( (ز

ينة يف المناسبات / اإلجازات          أنوار الز

يُســمح بتعليــق أنــوار زينــة مؤقتــة عــىل العقــارات أثنــاء العيــد 

واليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية وأثناء المناســبات 

واألفــراح  ومراســم العــزاء فقــط. 

ــاً  ــاً مرئي ــع وهج ــي تصن ــاءة الت ــاطعة أو اإلض ــة الس ــوار الزين أن

مــن خــارج الممتلــكات غيــر مســموح بهــا ويفضــل اســتخدام 

ــة  ــوار الزين ــوار باللــون األبيــض. ويوضــح المطــور الرئيــس أن أن

ــي تعــد مالئمــة.  الت

الفتــرات  قبــل  بهــا  المســموح  الزينــة  أنــوار  تركيــب  يجــوز 

ــد  ــا يف موع ــن إزالته ــام ويتعي ــرة (10) أي ــاله بعش ــورة أع المذك

انتهــاءه.  أيــام مــن  أقصــاه عشــرة (10) 

يتــم تمديــد أنــوار الزينــة بطريقــة ســليمة ويتحمــل الســاكن او 

المالــك كافــة التبعــات الناتجــة عــن ســوء التوصيــل او التركيــب. 

مــن  شــكاوى  عنهــا  ينتــج  التــي  الزينــة  أنــوار  إطفــاء  ينبغــي 

الطلــب. عنــد  إزالتهــا  أو  المجاوريــن  الســكان 

ال يُســمح بوضــع أنــوار الزينــة يف المناطــق المشــتركة بغيــر 

الرئيــس المســبقة. موافقــة المطــور 

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.
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        Signs

Messages, signs, announcements or promotions 

are only permitted inside the residential buildings 

with the prior approval of the Master Developer. 

With regards to residential buildings, one (1) sign 

per unit may be posted on the designated area of 

such building. 

A5 is the maximum accepted size for personal an-

nouncements.

Posters and commercial promotions larger than A5 

in size must be approved by the Master Developer 

and must be removed with the specified time frame. 

Commercial and safety signage installed by con-

tractors such as landscaping, pool and civil con-

tractors while working on property may be dis-

played for the duration of the civil works and must 

be removed once the work is completed, the entire 

period not to exceed four (4) weeks. 

No sign or advertising device of any character may 

be erected, maintained or displayed upon any com-

mon areas or in front of private properties unless 

and until the same has been approved by the Mas-

ter Developer and the Authority. Any such signage 

should be of standard approved size and of profes-

sional quality.

No signs, including banners and flags are to be 

placed on balconies, roofs and windows.
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        االلفتات

ــات، أو مــواد  ال يُســمح بوضــع أيــة رســائل، أو الفتــات، أو إعالن

ترويجيــة داخــل المبانــي الســكنية إال بموافقــة المطــور الرئيــس 

المســبقة.

ــة واحــدة فقــط  ــر الســكنية، يجــوز وضــع الفت بالنســبة للعمائ

لــكل وحــدة عــىل لوحــة اإلعالنــات يف األماكــن المخصصــة لذلــك 

يف المبنــى . 

ــات الشــخصية هــو مقــاس  ــه إللعالن أقصــى حجــم مســموح ب

.(A-5)

يزيــد  التــي  التجاريــة  والدعايــات  باإلعالنــات  يتعلــق  فيمــا 

المطــور  قبــل  مــن  اعتمادهــا  يتعيــن   ،(A-5) عــىل  مقاســها 

محــدودة. زمنيــة  لفتــرة  ذلــك  ويكــون  الرئيــس 

المقاولــون،  يثبتهــا  التــي  التجاريــة  االلفتــات  عــرض  يمكــن 

مثــل مقاولــي تصميــم المناظــر الطبيعيــة والبــرك والمقاوليــن 

المدنييــن أثنــاء العمــل عــىل عقــار مفــرد طــوال فتــرة األشــغال 

المدنيــة، ويتعيــن إزالتهــا فــور انتهــاء العمــل بمــا يتفــق مــع 

الفتــرة المحــددة التــي ال تتجــاوز فتــرة أربعــة (4) أســابيع. 

ال يجــوز نصــب أو إبقــاء أو عــرض أيــة الفتــة أو أداة إعــالن مــن 

أي نــوع يف المناطــق المشــتركة أو أمــام الممتلــكات الخاصــة مــا 

لــم يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المطــور الرئيــس والهيئــة، عــىل أن 

تكــون بالقيــاس المعتمــد مــن حيــث الحجــم والجــودة المهنيــة.

ال يجــوز وضــع أيــة الفتــات عــىل الشــرفات، واألســقف، والنوافــذ 

بمــا يف ذلــك الشــعارات واألعــالم.



Any sign that does not adhere to the above stand-

ards will be removed from the site at the resident’s 

or owner’s expense.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

            Patios and Balconies

Balconies, common areas and patios may not be 

used for storage of any storage units, boxes, refuse, 

unused furniture, cabinets, cartons, automobile 

parts, recyclable materials, storage and/or recy-

cling containers, woodpiles, clotheslines, clothes 

drying racks, barbecue grills and/or other equip-

ment, bicycles, or any children’s tricycles, wagons, 

strollers, skateboards, scooters, slides and play-

houses such as would be visible to other residents 

from the street or the ground level of a neighboring 

properties.

Rugs, drapes, towels or other articles shall not be 

draped or hung on balcony railings, patio walls, 

from windows, or from clotheslines which are vis-

ible above the patio walls.

No items on any balcony may extend higher than 

the balcony wall, except for hanging or potted 

plants (while taking adequate steps to capture wa-

ter from such plants), patio tables, umbrellas, wind 

chimes and bird feeders. All of these must be kept 

in good condition and be aesthetically agreeable. 

Any damage to the property’s exterior caused by 
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(أ) 

(ب) 

(ج) 

ســتتم إزالــة أيــة الفتــة ال تلتــزم بالمعاييــر المذكــورة أعــاله مــن 

الموقــع وعــىل نفقــة الســاكن أو المالــك.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.

            األفنية الخارجية والشرفات

يحظــر عــىل المــالك والســاكنين اســتخدام الشــرفات واألفنيــة 

الخارجيــة والمناطــق المشــتركة لتخزيــن أيــة وحــدات تخزيــن، 

أو صناديــق، أو نفايــات، أو أثــاث، أو خزانــات، أو صناديــق مــن 

الــورق المقــّوى (الكرتــون)، أو قطــع ســيارات، أو مــواد قابلــة 

إلعــادة التدويــر، أو حاويــات تخزيــن و/أو حاويــات إعــادة تدويــر، 

ــال  ــة، أو أي معــدات، أو حب أو قطــع أخشــاب، أو دراجــات هوائي

لنشــر المالبــس، أو مناشــر لتجفيــف المالبــس، وغيرهــا بحيــث 

يمكــن للســاكنين اآلخريــن رؤيتهــا مــن الشــارع أو مــن الــدور 

ــكات مجــاورة. األرضــي لممتل

يحظــر عــىل المــالك والســاكنين نشــر الســجاد، والمــالءات، 

والفــوط، أو أيــة أشــياء أخــرى أو تعليقهــا عــىل حاجــز الشــرفات 

حبــال  عــىل  أو  النوافــذ  مــن  أو  الخارجيــة،  األفنيــة  جــدران  أو 

المالبــس التــي يمكــن رؤيتهــا فــوق مســتوى جــدران األفنيــة 

الخارجيــة.

يحظــر عــىل المــالك و الســكان وضــع أي أشــياء عــىل الشــرفة 

ــات  ــتثناء النبات ــرفة، باس ــدار الش ــن ج ــىل م ــا ألع ــد ارتفاعه يمت

الخطــوات  اتخــاذ   )مــع  أصــص  يف  الموضوعــة  أو  المعلقــة 

ــات)، طــاوالت  ــاه المتســاقطة مــن النبات المناســبة لجمــع المي

األفنيــة الخارجيــة، المظــالت، التعليقــات التــي تصــدر موســيقى 

وينبغــي  الطيــور.  تغذيــة  وصناديــق  الريــاح،  هبــوب  عنــد 

المحافظــة عــىل هــذه األشــياء جميعهــا يف حالــة جيــدة ومظهــر 



(d) 

(e) 

(f) 

15.8

(a) 

(b) 

(د) 

(هـ) 

(و) 

 15.8

(أ) 

(ب) 

the installation of hooks or attachments for the 

purpose of hanging decorative items will be the re-

sponsibility of the owner of the property.

The storage of any combustible items such as char-

coal lighter or other flammable items on the patios, 

or balconies is strictly prohibited.

No owners or resident shall make any addition, 

construction, or improvements to a balcony, entry, 

patio, or similar area unless and before obtaining 

the necessary permits from the Authority.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

         Home Improvement

(a) The Authority controls and regulates the 

construction of external alterations or improve-

ments within the residential community. No own-

er or resident shall build, construct, erect or install 

any external improvements on their property 

without securing the Authority’s approval.

No Owner or Resident shall build, construct, erect or 

install any internal improvements on their property 

internal or external without securing the necessary 
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جمالــي مقبــول وعــىل كل مالك/ســاكن اتخــاذ خطــوات معقولة 

ــاه المتســاقطة مــن أصــص النباتــات الموضوعــة  لتجميــع المي

يف الشــرفات. أي تلــف ناتــج عــن ذلــك للجــزء الخارجــي مــن أي 

عقــار تســبب فيــه تركيــب خطاطيــف أو مســامير التعليــق أو 

التركيبــات الخاصــة بتعليــق الديكــورات ســوف يكون مســئولية 

ــك العقــار. مال

يُحظــر تمامــاً تخزيــن أيــة مــواد قابلــة اللشــتعال مثــل والعــات 

األفنيــة  عــىل  اللشــتعال  القابلــة  األخــرى  المــواد  أو  الفحــم 

الشــرفات. أو  الخارجيــة، 

يلتــزم المــالك والســكان بعــدم القيــام بأيــة إضافــة أو إنشــاءات 

ــة أو  ــة الخارجي ــل و األفني ــرفات و المداخ ــينات يف الش أو تحس

أيــة مناطــق مماثلــة إال بعــد الحصــول عــىل التصاريــح االلزمــة 

مــن الهيئــة. 

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة

         تطوير العقارات

تتــوىل الهيئــة  مراقبــة وتنظيــم بنــاء التعديــالت أو التحســينات 

الخارجيــة داخــل الحــي الســكني. ومــن ثــم، يمنــع عــىل أي مالــك 

أو ســاكن بنــاء أو انشــاء أو إقامــة أو تركيــب أيــة تحســينات 

ــر الحصــول عــىل االعتمــاد المســبق  ــة يف عقــاره مــن غي خارجي

مــن الهيئــة ، باســتثناء مــا كان ألغــراض الصيانــة واإلصــالح 

المالئميــن.

يمنــع عــىل أي مالــك أو ســاكن بنــاء أو إنشــاء أو إقامــة أو تركيــب 

أيــة تحســينات ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة يف عقــاره مــن 

يــح االلزمــة مــن الهيئــة  وشــهادة  غيــر الحصــول عــىل التصار
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approvals from the ECA and a non-objection certif-

icate from the Master Developer. Normal mainte-

nance works shall not be included in the foregoing.

Owners shall remove all construction debris forth-

with and shall use dedicated construction bins 

and refrain from disposing of any such debris on 

third party lands or on streets or on any other un-

designated place for any period however short it 

may be. Owners shall also protect Common Areas 

from any damage which may be caused by violat-

ing the aforesaid.

Non-compliance with the above will result in the 

issuance of a violation against the defaulter as per 

established regulations by the authority.

عــدم الممانعــة مــن المطــور الرئيــس، باســتثناء مــا كان ألغراض 

الصيانــة واإلصــالح المالئمين .

بــأول واســتخدام  البنــاء أواًل  يلتــزم المــالك بإزالــة مخلفــات 

حاويــات مخلفــات البنــاء المخصصــة وعــدم رمــي المخلفــات يف 

ــر مخصــص ألي  ــر أو الشــوارع أو أي مــكان آخــر غي أراضــي الغي

فتــرة مهمــا كانــت قصيــرة والحفــاظ عــىل المناطــق العامــة مــن 

أي ضــرر يتســبب بــه عــدم التقيــد بذلــك.

إن عــدم االلتــزام باألحــكام المشــار لهــا أعــاله يــؤدي إىل إصــدار 

ــح المعتمــدة  ــن وفقــاً أللنظمــة واللوائ مخالفــة بحــق المخالفي

مــن الهيئــة.
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