
KING ABDULLAH ECONOMIC CITY 
ECONOMIC CITIES and SPECIAL ZONES CODES OF CONDUCT 

 
In an endeavor to maintain high standards of life in Economic Cities, the following rules 
and codes of conduct have been approved by the ECONOMIC CITIES and SPECIAL 
ZONES Authority (ECZA), in order for all residents, visitors and individuals participating 
in events inside the economic cities to review, understand and comply with as the 
following:   
  

• Developers, operators, investors, workers, residents and visitors of economic 
cities shall adhere to values and public morals of the kingdom. In case of any 
breach, the Security Administration shall take necessary legal actions in this 
regard.   

• The Security Administration reserves the right to refuse the entry of any person/s 
that are in violation of the rules and codes of conduct of the city, or require their 
departure. 

• Traffic and safety instructions shall be followed inside the economic city, and 
necessary documents shall be submitted to the Security Guards upon their 
request (Saudi valid driving license, vehicle registration license and identification 
card). Designated parking areas are allocated all across the city. 

• Security personnel are authorized to take all necessary actions to enforce the city 
rules and regulations, and to report violations to the ECZA.  

• Improper or revealing clothing (both males and females) is not allowed in 
economic cities; common courtesy shall be observed.  

• All instructional signs, including signs designating swimming and fishing areas, 
must be observed and followed.  

• Nuisance, obnoxious or offensive behaviors or activities will never be tolerated 
inside the city, including but not limited to causing odors and unsanitary wastes of 
residents or pets, loud volume of television or music, revving of motor 
vehicles…etc. 

• Fire arms, of any type, are prohibited inside the city at any time. In case of 
violation, the violating party shall be subject to the legal actions in this regard. 

• Open fires are not allowed at any time inside the city. 
•  Littering improperly, graffiti and vandalism are strictly prohibited.  
• All children, under age of 12, must be accompanied and supervised by a capable 

relative/adult in recreation areas and others. 
• All public areas and facilities are designated for the exclusive use of owners, 

residents, their direct family members and guests. 
• Events, activities or Invitations of local or international media (printed, TV or 

Radio) shall not be allowed unless ECA's prior written approval is obtained.  
• The owner of an approved event shall give safety and security briefing to all 

attendees prior to the start of each event. 
• All events shall be concluded by 11:30pm, unless a prior written approval has 

been obtained from the ECA. 
• In case of any emergency, KAEC security shall be contacted as they are 

continuously patrolling KAEC, or shall be called on the announced contact 
numbers. 

 االقتصاديةمدينة امللك عبدهللا 
 قواعد وسلوكيات املدن واملناطق االقتصادية اخلاصة

 
 القواعد والسلوكيات التالية املدن واملناطق االقتصادية اخلاصةسعياً لتطبيق أفضل املمارسات يف املدن االقتصادية، فقد اعتمدت هيئة  

 ها،املناسبات املقامة داخلاملشاركني يف األشخاص ومجيع  هاوزوار  املدن االقتصادية سكان واليت يتعني فهمها واتباعها من قبل كافة
 وهي كالتايل:
يف  املرعيةيلتزم املطورون واملشغلون واملستثمرون والعاملون والزائرون واملقيمون داخل املدن االقتصادية ابلتقيد ابلقيم واآلداب العامة  •

 اململكة، ويف حال إخالل أي شخص هبذا االلتزام، فلإلدارة األمنية ابملدينة اختاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف حقه. 
 ابحلق يف إبعاد أو رفض دخول أي شخص خمالف لقواعد وسلوكيات املدينة. حتتفظ اإلدارة األمنية ابملدينة •
جول داخل املدينة وإبراز كافة الواثئق املطلوبة لرجال األمن املتواجدين )رخصة قيادة جيب مراعاة قوانني املرور والسالمة أثناء الت •

 .والوقوف يف األماكن املخصصة لذلك سعودية سارية املفعول، ورخصة تسجيل املركبة، وإثبات اهلوية(.
 اخلاصة.ملدن واملناطق االقتصادية والرفع هبا هليئة اجراءات الالزمة لتطبيق أنظمة املدينة وتوثيق املخالفات إلحيق لرجال األمن اختاذ ا •
 .مع مراعاة الذوق العام متنع املالبس غري الالئقة أو الكاشفة )رجال أو نساء( •
 جيب االلتزام جبميع اللوحات اإلرشادية، مبا يف ذلك اللوحات اليت حتدد أماكن السباحة والصيد. •
املخلفات نتيجة روائح كريهة كالتسبب يف إصدار بولة داخل املدينة،  العدائية أو غري املق البغيضة أوالسلوكيات متنع التصرفات أو  •

 . وغريها أصوات حمركات السيارات ، ابإلضافة إىلواملوسيقى أصوات التلفاز رفع ليفة، أو ألالناجتة عن السكان أو احليواانت ا
 النظامية يف حق املخالف.اإلجراءات ويف حال خمالفة ذلك سيتم اختاذ  مينع منعاً اباتً استخدام األسلحة النارية داخل املدينة، •
 املفتوحة داخل املدينة. أو إشعاهلا يف األماكن مينع منعاً اباتً استعمال النريان •
 التخريب. أعمال اجلدران و على والكتابة  يف غري األماكن املخصصة هلا مينع رمي املخلفات •
 وغريها. الرتفيه أحد ذويهم البالغني يف األماكن العامة كمناطق  12دون سن الـاألطفال جيب أن يرافق  •
 املنشآت العامة هي حصرايً الستخدام املالك والسكان وعوائلهم املباشرين والزائرين هلم.مجيع األماكن و  •
دون احلصول  )مطبوعة أو متلفزة أو إذاعية(ا أو دعوة وسائل اإلعالم بكافة أشكاهلأو الفعاليات مينع إقامة االحتفاالت واملناسبات  •

 على إذن كتايب مسبق من اهليئة.
وذلك  والسالمة املتبعة يف الفعالية، ملشاركني عن إجراءات األمنوا ميع احلضورإعطاء نبذة جل هبا جيب على صاحب الفعالية املصرح •

 قبل دخوهلم مقر الفعالية والبدء فيها. 
 ويستثىن من ذلك املناسبات احلائزة على إذن كتايب مسبق من اهليئة. لياًل، 11:30أقصى عند الساعة تنتهي مجيع املناسبات كحد  •
 ة.االتصال املعلناالتصال هبم عرب وسائل أو يف احلاالت الطارئة ميكن التواصل مع رجال األمن املتواجدين داخل املدينة  •



 


