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 التعريفات  .1

 :زاء كل منهاإخر، يكون للكلمات التالية املعاني املوضحة آفي هذا الدليل، مالم يقتض السياق معنى  

 املعنى  الكلمات 

مدينة املعرفة 

أو   ةاإلقتصادي

 ”املدينة“

متداد طريق امللك عبد إهي املدينة الواقعة ضمن النطاق العمراني باملدينة املنورة على 

 العزيز شرق طريق امللك عبد هللا )الدائري الثاني(. 

 املطور الرئيس 
و املعينة من  أي من الشركات التابعة لها أ و أ  ةاإلقتصادييقصد به شركة مدينة املعرفة 

 من قبل املطور الرئيس   ينالسكنية املعين األحياءقبلها، يشمل هذا املصطلح مدير أو مدراء 

 الخاصة  ةاإلقتصاديهيئة املدن واملناطق  الهيئة

 منسوبي املدينة
  األشخاصالعاملين لدى الهيئة أو املطور الرئيس، ويشمل ذلك   األشخاصيقصد بهم جميع 

 املعينين من قبلهم

 املشتركة   األجزاء

املشترك، أو التي تقتض ي  لإلستعمالأجزاء من العقار املشترك أو املجمع العقاري معدة  

ملكيتها بين مالك الوحدات العقارية املفرزة، وتشمل: األرض، واملداخل،  إشتراكطبيعتها 

واملمرات، واملواقف، والخزانات، والقنوات، والخدمات، واملسابح، والحدائق، والساحات، 

 واملصاعد، ونحوها. 

 ستقبال مالحظات وشكاوى السكان ل   يقصد بها الجهة املختصة لدى املطور الرئيس خدمة العمالء 

 )فرد أو شركة(   ةاإلقتصادييقصد بهم مالك العقارات بمدينة املعرفة  و مالك ألك ما

 و مستأجرين أسواء مالك  ةاإلقتصادي يقصد بهم سكان مدينة املعرفة  أو سكان  ساكن

الحي السكني " أو  

 السكنية   األحياء" 
 و مبنى( أاملشتركة )مجمع  األجزاءي حي معد للسكن باملدينة بما في ذلك أيقصد به 

الحي   إدارةمكتب  

 " دارةاإل أو "
 الحي   إدارةاملسؤولة عن املختصة من طرف املطور الرئيس  دارةاإل يقصد به 

 و زوار املدينة بشكل عام أ ةاإلقتصادييقصد بهم زوار سكان مدينة املعرفة  الزوار أو الضيوف 

اإلسكان الجماعي  

 لألفراد 

 كانت فترة اإلقامة،  
ً
هو إسكان ما يزيد عن شخص واحد داخل الوحدة السكنية في الحي، أيا

 أو إن
ً
، وليس بينهم أي صلة قرابة  ومن ذلكذكورا

ً
على سبيل املثال ل الحصر إسكان   اثا

 الطالب، أو املوظفين، أو العمال، وغير ذلك. 
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 املقدمة .2

عد مدينة املعرفة  
ُ
  اإلقتصاديدعم مسيرة اململكة نحو التنوع    إلىوالتي تهدف    ةاإلقتصاديأحد املدن    ةاإلقتصاديت

ومساكن عالية الجودة ووسائل الراحة   متميزةوخلق فرص العمل وتزويد أولئك الذين يعيشون ويعملون بها ببيئة  

والرعاية   التعليم  وخدمات  املمتازة  والترفيهية  الرياضية  واملرافق  وبذلك ستوفر  الحديثة  الجودة.  عالية  الصحية 

املدينة مستويات معيشية متميزة للسكان والزوار، وهي مصممة كذلك لتوفير منطقة راحة ترحيبية لرجال األعمال  

وعائالتهم. ولتسهيل التعايش بين السكان والزوار داخل املدينة على نحو يتفق مع مدينة ذات معايير عاملية ينعكس  

   .سترشاد بهلإل  السكنية  األحياءصدار دليل إ املطبقة وحقوق وخصوصية الغير تم باحترام القوانين 

ك والسكان والزوار، وقد وضع لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتيح للجميع التمتع بأقص ى قدر 
ّ
يخدم هذا الدليل جميع املال

 ممكن بمساكنهم واملرافق املتنوعة املتاحة لهم. 

بقيم اململكة وأخالقها.    ةاإلقتصادييلتزم املطورون واملشغلون واملستثمرون والعمال واملقيمون والزوار داخل املدن  

 بذلك.تجاه أي شخص ل يلتزم  النظامي الالزم  جراء اإل  إتخاذ وفي حال وجود أي مخالفة، يجوز للهيئة 

املدن    أحكامب  اإللتزامن عدم  إ في  بها  املعمول  للعقوبات  املخالف  ُيعّرِّض  الدليل قد  لدليل   ةاإلقتصاديهذا  وفقا 

الناتجة عن   األضرار التطبيق املعتمدة من قبل الهيئة بما في ذلك التعويضات عن    اتإجراء املخالفات والجزاءات و 

 املخالفة.  

 املشتركة.  األجزاءو السكنية  األحياءيدخل في نطاق تطبيق هذا الدليل جميع 

 

 

 

م 
َ
 منصة ُمْحك

الخاصة تتعلق بشؤون اإلشراف   ةاإلقتصاديتابعة لهيئة املدن واملناطق  إلكترونيةهي منصة 

والرقابة وإنفاذ األنظمة يمكن الوصول لها من خالل املوقع الرسمي ملركز الخدمات  

 الخاصة  ةاإلقتصادي الحكومية املتكاملة التابع لهيئة املدن واملناطق 
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 دور املطور الرئيس  .3

 الجهة املسؤولة عن التالي: - ةاإلقتصاديملدينة املعرفة -يعتبر املطور الرئيس ي 

 داخل املدينة لتوفير أسلوب حياة مميز بالتعاون مع الهيئة  األحياءومتابعة جميع مراقبة  ▪

تطبيق   ▪ واملناطق    أحكام متابعة  املدن  هيئة  من  املعتمدة  واألنظمة  اللوائح  وفق  الدليل    ة اإلقتصاديهذا 

 الخاصة 

الناتجة    األضرار و الزوار باملدينة وتقدير تكلفة  أو السكان  أ املخالفات و/أو التجاوزات من املالك  اإلبالغ عن   ▪

 ورفعها للهيئة  عن ذلك

 ة الخاص ةاإلقتصاديمتابعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة املدن واملناطق  ▪

  القيود العامة .4

 املزعجة  األنشطةالضوضاء و . 4,1

ستطاع أحد السكان  املجاورين سماعها من  إتوصف الضوضاء بأنها أي صوت عاٍل غير مرغوب فيه إذا   .أ

 . بوابداخل وحدته حال غلق النوافذ واأل 

القيام   .ب في  أمزعجة    أنشطة  بأييحظر  لآلخرين  مسيئة  ينتج    األحياء و  مما  املساسالسكنية  حق    في  عنه 

 . و جزء منهأالهادئ بالحي السكني  اإلستمتاعالسكان في 

وتشمل    ،وحجب املناظر  اإلهتزازاتعلى سبيل املثال ل الحصر الروائح والدخان و   اإلزعاجتشمل مصادر   .ج

تلك    صواتاأل  الحصر  ل  املثال  سبيل  على  الحيوانات  العالية    صواتاأل املزعجة  عن  تصدر    ة ليفاألالتي 

النارية    دواتواأل الصوتية    جهزةواأل التلفاز    أجهزة و  الدرجات  ومحركات  السيارات  ومحركات  املوسيقية 

 . وغيرهاومسجالت السيارات 
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  األنشطة من  الكهربائية    دواتالطرق واأل   أصوات العناية باملزروعات و   أجهزةالصادرة عن    صوات األ ل تعتبر   .د

الساعة  املسببة للضوضاء ومحدد وقت عملها   يوم    6:00الساعة    إلىصباحا    7:00من  باستثناء   ، مساء 

 مساء .  6:00الساعة  إلىبعد الظهر  2:00من الساعة   جهزةواأل تلك املعدات   تعمل فيه الجمعة الذي 

، كون مدينة  أمر طبيعي  م(  6  –ص    7  )  العملنشاءات خالل فترة  عمال اإلء املصاحبة أل تعتبر الضوضا .ه

 . خاصة باملدينة لتزال في مرحلة تطوير مشاريع ةاإلقتصادياملعرفة 

 الخصوصية  . 4,2

القيام   .أ على    أنشطة  بأي يمنع  الحصول  في  الساكن  حق  مع  معقول  غير  بشكل  تتعارض  أن  شأنها  من 

  .خصوصية داخل مسكنه في الحي السكنيال

وتنسيق املناظر    النوافذالتدابير لحماية خصوصيتهم من خالل تصميم    إتخاذيتحمل السكان مسؤولية   .ب

  إنشائية تتضمن إضافات    أل  ةشريط  ،املعمارية ذات العالقة  رشاداتنها متوافقة مع اإل أطاملا    الطبيعية

باب تنسيق    إلىالرجوع    طالعأشجار يحظر زراعتها )لإل تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو  

 الحدائق للتعرف على األشجار املحظور زراعتها(. 

  إستخدام، وعليه تنتقل أحقّية  الحي  دارةعند تأجير الوحدة، يقوم املالك بتقديم نسخة من عقد اإليجار إل  .ج

  
ً
بمجرد وصول القاطن    املستأجر الجديد وعائلته   إلى املرافق العامة وجميع الخدمات األخرى في الحي تلقائيا

 . املرافق العامة إستخدامالجديد للوحدة، ول يكون للمالك الذي قام بتأجير وحدته أي حق في 

 منسوبي املدينة  إلى اإلساءة. 4,3

على املالك والسكان والزوار معاملة كافة منسوبي املدينة بشكل يتسم باللباقة وحسن التعامل وعدم تعطيلهم عن 

وفق   ملثل هذه الحالت  الرسمية  اتجراءاإل   إتخاذ سيتم  و   ،و البدنية أاللفظية    اإلساءةمهامهم ولن يتم السماح ب  أداء

 الجهات املختصة.  إلى إحالتهاو   نظمة املتبعةاأل 

نوات التواصل املعتمدة كما يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بعدم الرضا من تجاوب منسوبي املدينة من خالل ق

 نهاية الدليل.واملوضحة في 
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 خطاراتاإل تعاميم و ال. 4,4

الحي إلبالغ )السكان( عن أي أحداث مقبلة كأعمال الصيانة املقررة أو الطارئة أو عن   إدارةتصدر اإلخطارات من  

هذه   ونشر  إيداعب   دارةاإل أعطال املرافق العامة، وكذلك لإلبالغ عن أي لوائح جديدة يتم تنفيذها في الحي. وتقوم  

على املوقع اإللكتروني املخصص للحي   اإلخطارات في مناطق محددة بالحي أو املبنى )مثال اللوحات اإلعالنية( وكذلك

 عن معرفة ما إذا كان قد تم نشر أي إخطار جديد ؤو ن وجد، ويكون الساكن مس إ، جتماعيةوقنوات التواصل اإل 
ً
ل

 لذلك.
ً
 ويجب أن يتصرف وفقا

 والتعامل معها   ةليفاأل الحيوانات  .5

ويدخل ضمن   -  ةليفاألحيوانات  ويستثنى من ذلك ال،  السكنية  األحياءالحيوانات داخل    إيواءو  أيمنع جلب   .أ

ل  أ شريطة    -ذلك    وغير  األسماكو القطط والطيور  على سبيل املثال ل الحصر    ةليفاألتعريف الحيوانات  

  املعقول بأعداد خارجة عن نطاق    اإلحتفاظو  أألغراض تجارية    تربيتهاو  أستيالدها  إو  أبها    اإلحتفاظيتم  

 . منها

بطريقة    ةليفاألالحيوانات    إيواءيجب   .ب بها   إوالعناية 
ً
ووفقا الخاصة    نسانية  العاملية  املمارسات  ألفضل 

 بالعناية بالحيوانات.  

 كون مصدر لإلزعاج. ضوضاء مفرطة أو أن ت  بأي  ةليف األيجب مراعاة عدم تسبب الحيوانات  .ج

ي والتخلص منها على الفور  بإزالة فضالت الحيوان من أي جزء في الحي السكن  أليفحيوان    أييلتزم مالك   .د

 بشكل سليم. 

 سم مالكه عندما يكون خارج عقار مالكه. إ سمه و إيوضح  أليفكل حيوان ليجب وضع طوق هوية  .ه

 .التطعيمات الالزمة لذلك الحيوان وإظهارها حال الطلب إجراءب  أليفيلتزم مالك أي حيوان  .و

خرين وعائالتهم وضيوفهم عن تصرفات  مسؤولين تجاه كافة السكان ال   ةليفاأل صحاب الحيوانات  أيكون   .ز

 حيواناتهم. 

 كان نوعه في  ةليفاأليمنع ترك طعام الحيوانات  .ح
ً
 املشتركة.  األجزاءأيا

داخل   ليفتصال بخدمة العمالء في حالة وقوع أي حادث مرتبط بالحيوان األيجب على السكان والزوار اإل  .ط

بيل املثال ل الحصر فقدان الحيوانات أو تركها أو معاملتها بشكل غير إنساني  املدينة ويشمل ذلك على س

 . أليفو التعرض لهجوم من حيوان أ ليفو صدور إزعاج من قبل الحيوان األأ
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منع إطعام الطيور والحيوانات السائبة باملدينة وفي حال مالحظة حيوان  السكنية يُ   األحياءجل سالمة  أمن   .ي 

 الالزم. تخاذ تصال على خدمة العمالء إلللسكان اإلسائب يمكن 

  .ك
ً
 و منطقة املطاعم. أمناطق األلعاب والصالت الرياضية  إلى ةليفاألدخول الحيوانات  ُيحظر تماما

 الخطرة  األنشطة .6

بيضاء   .أ أو  نارية  أسلحة  أي  حمل  واأللعاب    إستخدامو  أُيحظر  الهوائية  واملسدسات  األلعاب  مسدسات 

 ن تتسبب في ضرر لألشخاص واملمتلكات داخل املدينة.أالنارية والتي يمكن 

املشتركة ويستثنى   األجزاء الشواء في    أجهزة زائر بإشعال نيران مكشوفة بما في ذلك    أولن يسمح ألي ساكن   .ب

 املخصصة واملعلن عنها لهذا الغرض.  األماكنمن ذلك 

القيام   .ج و/   بأي ُيحظر  تهديد صحة  شأنه  من  سالمة  أ نشاط  طيور    الخرينو  تربية  أعشاش  تركيب  مثل 

  
ً
الحمام، أو تركيب السقالت دون إشراف هندس ي، إشعال األلعاب النارية واملفرقعات، أو تخزين املواد أيا

 . كان نوعها بكميات كبيرة، وغير ذلك

 السكنية. األحياء شتعال في  شديدة اإل و  أمواد خطرة   بأي  اإلحتفاظُيحظر  .د

 النفايات والتعامل معها .7

 ك إيحظر  .أ
ً
 لذلك.  املخصصة األماكن ان نوعها في غير لقاء النفايات أيا

و الثقيلة  أترتيبات مستقلة على نفقتهم الخاصة لرفع املواد الكبيرة الحجم و/    إتخاذعلى السكان والزوار   .ب

على سبيل املثال ل الحصر األثاث ومخلفات البناء والتحسين   ،عاديةعتبارها نفايات منزلية  إالتي ل يمكن  

 للعقار.  

 املمتلكات إتالف .8

 عن تكلفة التنظيف أو ا .أ
ً
 . وتخريب املمتلكات إتالفستبدال الناشئة عن و اإل أ صالح إل يعد املتسبب مسؤول

التطبيق    ات إجراءدليل املخالفات والجزاءات و في    اتجراءلإل إذا كان الضرر ناتج عن مخالفة يتم الرجوع   .ب

 (.  v.sawww.ecza.go ) موقع الهيئة الرسمياملعتمد لدى الهيئة واملعلن في 

http://ecza.gov.sa/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed/businessRolePages/Page52.jspx?wc.contentSource=%2Fportal%2Fhome?wc.contentSource=%2Fportal%2Fhome&_afrLoop=25898745767512455#!%40%40%3F_afrLoop%3D25898745767512455%26wc.contentSource%3D%252Fportal%252Fhome%253Fwc.contentSource%253D%252Fportal%252Fhome%26_adf.ctrl-state%3Dak408pbyg_186
http://www.ecza.gov.sa/
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 ستخدامقيود اإل  .9

ذلك .أ خالف  على  ُينص  داخل    ،مالم  العقارات  لإل   األحياءفإن  ُمعدة  لألفراد    ستخدامالسكنية  السكني 

السكنية    األحياءوالعوائل، لذا يسمح فقط للسكان وعوائلهم وزوارهم وعمالتهم املنزلية بشغل العقارات ب 

 ستيعابية لكل وحدة. مع مراعاة السعة اإل 

  .ب
ً
 السكنية.  األحياء اإلسكان الجماعي لألفراد داخل  ُيمنع منعا باتا

القيام   .ج تجاري  أعمل    بأي ُيحظر  نشاط  خدمأو  أو  داخل  العموم  جمهور  إليه  ُيدعى  عقار مخصص  ي  ي 

 تصريح مسبق من الهيئة. التنسيق مع املطور الرئيس وبدون للسكن داخل الحي السكني بدون 

  .د
ً
 هذا الدليل.  أحكامار عقاره لكافة متثال كافة الشاغلين وزو إعن ضمان  يكون املالك مسؤول

املتبع للحي    جراءفراد عائلتهم فقط( وفق اإل أبيانات الساكنين لديهم لفترات طويلة )يلتزم السكان بتسجيل   .ه

 املختصة للمطور الرئيس(. دارةاإل و لدى أالحي  إدارة)لدى 

 غرف مستقلة.  ك   هغرض تأجير لي عقار بالحي السكني أتقسيم بل يسمح  .و

 العمالة املنزلية  .10

رخصة   صالحية  من  بالتأكد  السكان  العيلتزم  والطهاة    ةاملنزلي  مالةإقامة  والسائقين  كالخادمات  لديهم 

أي عمالة مخالفة ويتحمل املالك    إيواء ول يجوز    ن يكونوا تحت كفالتهم.  أواملساعدين ومن في حكمهم و 

 وحده التبعات القانونية في حال مخالفته لذلك. 

 املشتركة  األجزاء .11

فراد عائالتهم املباشرين وضيوفهم فقط  أالحصري للمالك والسكان، و  ستخداماملشتركة هي لإل  األجزاءن إ .أ

املتبع لدى    جراءالحي والهيئة، ويلتزم السكان بتسجيل بيانات عائالتهم وفق اإل   إدارةو بحسب ما تحدده  أ

 ستفادة من هذه املرافق الخاصة. الحي لإل  إدارة
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ثال للتعليمات املعلنة في املواقع املختلفة داخل متاملشتركة باإل  لألجزاءاملستخدمين  األشخاصيلتزم جميع  .ب

 . تحت مسؤوليتهم الشخصيةستخدام تلك املناطق إ ويكون  ،وخارج تلك املناطق

على سبيل املثال    منها  حاسمة من إدارة الحي،  ات إجراءاملشتركة قد يترتب عليها    األجزاء ن مخالفة تعليمات  إ .ج

 املشتركة. األجزاءو الساكن املخالف لتلك أمنع دخول املالك  ل الحصر 

 12ثني عشر ) إعمارهم عن  أطفال الذين تقل  ينبغي مراقبة كافة األ  .د
ً
وقات من قبل أحد  في جميع األ   ( عاما

 18سن ثمانية عشر ) و من قبل مرافق في أالوالدين 
ً
 و أكثر. أ ( عاما

ذن مسبق  إي منطقة مشتركة في املدينة الحصول على  أقامة فعاليات خاصة في  إعلى السكان الراغبين في   .ه

 الحي بناء على اللية املتبعة لذلك.  إدارةمن 

 متثال ملا يلي: على املالك والسكان والضيوف اإل  .و

 والذوق العام. بقواعد السلوك  اإللتزام (1

ب (2 يسمح  من    جهزة األ   إستخدامل  الرياضيةأالصوتية  املناطق  في  نوع  بسماعات    ي  مزودة  تكن  )مالم 

 رأسية(. 

اململكة العربية السعودية  لعادات والتقاليد والعرف السائد في  راعية لاملرتداء املالبس املالئمة  إيجب   (3

 األوقات. في املناطق العامة والرياضية وما حولها في جميع 

حذية  رتداء األ إو داخل حجرات اللياقة ول يسمح بأحذية الرياضية املناسبة في املالعب  رتداء األ إيجب   (4

الكعوب   ذات  األ أالجلدية  جلدية.و  بقواعد  املزودة  يمنع    حذية  و أ  إستخدامكما  التزلج  أحذية  لواح 

واأل األ والدراجات  اإل لعاب  املركز  داخل  بعجالت  املزودة  الغير   والحدائق  جتماعيخرى    واملالعب 

 خرى عند الضرورة. الحي بحق تقييد املناطق األ  إدارةمخصصة لذلك، وتحتفظ 

و   إستخداميقتصر   (5 الرياضية  )  أجهزةاملالعب  في حال وجود  60اللياقة على ستين  شخاص  أ( دقيقة 

 خرون ينتظرون. آ

 امللعب.  إستخدامبعد  نوارأي ملعب رياض ي بإطفاء األ  ا يلتزم مستخدم / مستخدمو  (6
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 لصيانة. املشتركة ألغراض ا األجزاءي من أ إغالق في   حقالالحي ب  إدارةتحتفظ  .ز

 حمامات السباحة  .12

الكاشفة    اإللتزاميجب   .أ وغير  املحافظة  السباحة  حمامات  أبمالبس  في  مالئمة  تكون  والتي  الشفافة  و 

 السباحة. 

 ي مكان داخل مناطق السباحة.أ و التدافع في أ و القفز أل يسمح بالركض  .ب

 بممارسة الغوص والحركات البهلوانية في حمامات السباحة. ل يسمح  .ج

بالقيام   .د يسمح  اإل   أنشطة  بأي ل  على  تؤثر  والزوار    ستخدامقد  السكان  من  ذلك  الخرينالهادئ  في  بما   ،

 الضوضاء املفرطة.  

 ( عام 12ثني عشر )إطفال دون سن األ  .ه
ً
 شراف شخص راشد في جميع األوقات.  إن يكونوا تحت أيجب  ا

ع .و جميع  حرصا  على  العامة،  الصحة  اإل اإل   األشخاص لى  بمناطق  قبل  ستحمام  حمام    إستخدامغتسال 

 و مرافقه. أ السباحة 

 الحي. إدارةاملعلنة واملعلقة في مناطق حمامات السباحة من قبل  متثال بكافة التعليماتتعين اإل ي .ز

اإلنقاذ   .ح قرار حارس  السباحة  أ يكون  في حمام  العامل  املشرف  نهائي  و  السالمةقرار  يزعج    بخصوص  وما 

 . الخريناملستخدمين 

غرف الفلترة والهاتف والغرف امليكانيكية  مناطق التحكم الخاصة بحمام السباحة مثل  يحظر تماما دخول   .ط

 م.غير املصرح له األشخاصخرى املماثلة داخل مرافق السباحة من قبل أل وكافة املرافق ا

 األمن والسالمة  .13

 بجميع تعليمات األمن والسالمة.  اإللتزاميجب على السكان  .أ

السكان   .ب على  اإل   اإللتزاميجب  وفق  الخدمات  مقدمي  وجميع  والضيوف  الزوار  املتبعة    اتجراءبتسجيل 

 .في سجل الزائرين همتسجيل بياناتلاألوراق الثبوتية طلب وسيتم  ،الخاصة بالحي أو املبنى
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يقوم  سبها، و   اإللتزامالسكنية، وعلى جميع السكان    األحياءجميع أنظمة وتعليمات املرور مطبقة داخل   .ج

 أفراد األمن بمتابعة وتطبيق األنظمة.

الحي ويتم   .د  على األمن داخل 
ً
اليوم حفاظا الحي على مدار  تفقدية داخل  بتنفيذ جولت  أفراد األمن  يقوم 

 رافق العامة واملداخل واملخارج بكاميرات املراقبة. متابعة جميع امل 

اقف  .14  املركبات والقيود الخاصة باملو

ن يستعمل الزوار املواقف  أيسمح للساكنين وعائالتهم فقط بدخول مواقف السيارات املخصصة لهم على   .أ

 الخاصة بهم. 

تصاريح ومستندات   .ب بموجب  السيارات  بدخول مواقف  والعمال  البناء  الخدمات، ومقاولي  يسمح ملزودي 

 . فقط الحي إدارةدخول معتمدة صادرة عن 

السكان   .ج وعدم  أ  إستخدامعلى  مركباتهم  إليقاف  رئيس ي  كموقف  بهم  الخاصة  السيارات  مواقف  ماكن 

 . ذلكو ألي غرض آخر غير أ ي قسم منها كورشة أ إستخدامو أو مواد، أي بضائع أ ها لتخزين إستخدام 

 كموقف دائم.  لجميع املالك مواقف املرافق العامة واملخصصة إستخدامل يسمح ب .د

ي نوع في منطقة وقوف  أ و مقطورة من  أي مركبة ذات محرك  أ صالح  إو  أ عادة تركيب  إو  أل يسمح بتركيب   .ه

 السيارات الداخلية للمبنى.  

 الحي.  إدارةل بموجب تصريح من إ "ذوي الحتياجات الخاصة"منطقة    املركبات فيف و قو ل يسمح ب .و

 ي عقار. أو الخروج من أدخول الاملركبات على نحو يعوق  بوقوفل يسمح  .ز

و مركبة ترفيهية كمنطقة للمعيشة داخل منطقة  أ و زورق،  أ و شاحنة،  أمقطورة،    أي  إستخدام ل يسمح ب  .ح

 خرى غير مخصصة لذلك.أي منطقة أ و أالسيارات  مواقف

   كمواقف للسيارات. داخل الحي الطرق الداخلية أو أرصفة املشاة  إستخدامبل يسمح  .ط

 طويلة.في املواقف العامة لفترات  التالفة أو املتروكة املركبات  وقوفيسمح بل  .ي 
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 كلم في الساعة.   15السيارات هي   مواقفحد السرعة املسموح به في منطقة  .ك

 السيارات.  مواقف إستخداملتعليمات يكون املالك والسكان مسؤولون عن إتباع أفراد عائلتهم وزوارهم  .ل

 الصيانة وجماليات العقارات  .15

افذ العقار  151.  . نو

 شياء مماثلة.  أ و أقصدير، الو ورق أو الطالء، أ، واحاأللو أل يسمح بتغطية النوافذ بالورق،  .أ

 ستبداله من قبل املالك. إ و  أصالح الشبك التالف  إينبغي املحافظة على شبك النوافذ في حالة جيدة ويتعين   .ب

من  مصنوع    –و الشرفات  أ الذي يتم تركيبه على النوافذ    -  دخول الناموسلنع  اامل شبك  الن يكون  أينبغي   .ج

 مادة نصف شفافة. 

 . امللحقات الخارجية 251.

األأتركيب  ب  يسمح .أ الصناعية  طباق  هوائياأ قمار  خارجية  و  مماثلة  رؤيتها  األماكنفي  ت  يمكن  ل  من    التي 

قنوات  املشتركة،    األجزاءو  أالشارع   عبر  منظم  بشكل  الهوائيات  بتلك  الخاصة  الكوابل  تمرير  و  أوينبغي 

 . على جمالية العقار  ول تؤثر نابيب مالئمة بحيث ل يمكن رؤيتهاأ

يجوز   .ب منأ  تركيب ل  الالزمة  املوافقات  على  الحصول  بغير  املبنى  من  الخارجي  الجزء  في  ساتر  الهيئة    ي 

وقماش وهياكل التظليل للمواقف،   ويشمل ذلك التعريشات والتسقيفات،،  املطور الرئيس   بالتنسيق مع

 وما في حكمها. 

 . تنسيق الحدائق 351.

 املشتركة والصيانة الخاصة بها بعد التنسيق مع الهيئة.    األجزاءالحي مسؤولية تصميم وتنسيق    إدارةتتحمل   .أ

 املشتركة. األجزاءو أو نباتات في املناطق العامة أشجار أأي  أو زراعة بإزالةللمالك أو ذويهم ل يسمح  .ب

 ملا حددته وزارة البيئة واملياه والزراعة   )داخل حدود العقار( النباتات املحلية املالئمة زراعةب يسمح .ج
ً
وفقا

عليها من الرابط التالي:    طالعوالتي يمكن اإل 
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https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Topics/Pages/12012

4124.aspx . 

 و الساكن. أي عقار من حيث التنسيق هي مسؤولية املالك أت داخل حدود العناية باألشجار والنباتا .د

 . الغسيل 451.

العقارات على حبال،   الغسيل خارج  بتعليق  الشرفات،  أل يسمح  في  للسكان أطريقة    بأي و  أو  تكون ظاهرة  خرى 

 املشتركة.   األجزاءو من أرض ي ملمتلكات مجاورة و من الدور األ أمن الشارع  الخرين

 الزينة في املناسبات االجازات   أنوار . 551.

بتعليق   .أ الوطني    أنواريسمح  واليوم  املبارك  األضحى  وعيد  الفطر  عيد  أثناء  العقارات  على  املؤقتة  الزينة 

 فراح ومراسم العزاء فقط.للمملكة العربية السعودية وأثناء املناسبات واأل 

الساطعة    أنوار .ب اأالزينة   إل و 
ً
وهجا تصنع  التي     ضاءة 

ً
ويفضل    مرئيا بها  مسموح  غير  املمتلكات  خارج  من 

 الزينة التي تعد مالئمة.  أنوار الحي  إدارةبيض. وتوضح أل باللون ا أنوار إستخدام

قصاه عشرة  أزالتها في موعد  إ يام ويتعين  أ(  10الزينة قبل الفترات املذكورة أعاله بعشرة )  أنوارتركيب  ب  يسمح .ج

 . انتهائهإيام من أ( 10)

و املالك كافة التبعات الناتجة عن سوء التوصيل  أالزينة بطريقة سليمة ويتحمل الساكن   أنواريتم تمديد  .د

 و التركيب.أ

 زالتها عند الطلب.إو أ الزينة التي ينتج عنها شكاوى من السكان املجاورين  أنوارطفاء إينبغي  .ه

 . حيال إدارةاملشتركة بدون موافقة مسبقة من  األجزاءالزينة في  أنوارل يسمح بوضع  .و

 . الالفتات  651.

ترويجية داخل  أعالنات،  إو  أو لفتات،  أي رسائل،  أ ل يسمح بوضع   .أ السكنية  أو مواد  املباني  ل  إو خارج 

 الحي. إدارة بموافقة مسبقة من 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Topics/Pages/120124124.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Topics/Pages/120124124.aspx
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السكنية   .ب للعمائر  في    يمكنبالنسبة  العالنات  لوحة  على  وحدة  لكل  فقط  واحدة  لفتة    األماكن وضع 

 املخصصة لذلك املبنى.

 (.A-5قص ى حجم مسموح به لإلعالنات الشخصية هو مقاس )أ .ج

 عالم.  سقف والنوافذ بما في ذلك الشعارات واأل ية لفتات على الشرفات واأل أوضع ب يسمحل  .د

 و املالك.  أعاله من املوقع وعلى نفقة الساكن أزالة أي لفتة ل تلتزم باملعايير املذكورة إستتم  .ه

 الخارجية والشرفات  األفنية. 751.

 ألغراض التخزين. املشتركة  األجزاء و أالخارجية  األفنية و أالشرفات  إستخداميحظر على املالك والسكان  .أ

   . من الشارع  بشكل يسمح برؤيتهالنوافذ    أو على  على حاجز الشرفاتتعليق السجاد وما في حكمه  بل يسمح   .ب

أي  يمنع   .ج فيوضع  من  إيمتد    -الشرفة    مواد  ألعلى  املعلقة  بإ   -  الشرفة  حاجزرتفاعها  النباتات  و  أ ستثناء 

موسيقى عند  أو    أصوات التعليقات التي تصدر  وضع    يمنع ، كذلك  الخارجية  األفنيةطاولت  على  املوضوعة  

لتجميع  طرق    إستخدامساكن    أو   وعلى كل مالك،  الطيور   تربية أو تغذية صناديق  كذلك  هبوب الرياح و 

ي  أ املياه املتساقطة من أصل النباتات املوضوعة في الشرفات. أي تلف ناتج عن ذلك للجزء الخارجي من  

 عقار سوف يكون مسئولية مالك العقار.  

   يمنع .د
ً
  األفنية خرى القابلة لالشتعال على  و املواد األ أية مواد قابلة لالشتعال مثل ولعات الفحم  أتخزين    تماما

 .  رفاتو الش أالخارجية 

 كان نوعها أو تحسينات  نشاءاتيمنع بناء أي إ .ه
ً
 بعد الحصول على التصاريح الالزمة من الهيئة.   لإ  إضافية أيا

 . تطوير العقارات 851.

و التحسينات الخارجية داخل الحي السكني ويمنع على أي  أالحي مراقبة وتنظيم بناء التعديالت  إدارةتتولى  .أ

أو   بناء  أو ساكن  تركيب  أ قامة  إو  أنشاء  إمالك  الحصول على أ و  في عقاره من غير  ي تحسينات خارجية 
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صالح املالئمين بعد الحصول على موافقة  ستثناء ما كان ألغراض الصيانة واإل إ عتماد املسبق من الهيئة باإل 

 الحي.   إدارة

 بأول و أإزالة مخلفات البناء  يتوجب على املالك   .ب
ً
لذلك، مخلفات البناء املخصصة  جمع  حاويات    إستخدامول

ألي فترة مهما كانت  لذلك  خر غير مخصص  راض ي الغير أو الشوارع أو أي مكان آأدم رمي املخلفات في  وع

أقصيرة من  العامة  املناطق  على  والحفاظ  بذلك ،  التقيد  عدم  به  يتسبب  ضرر  تطبيق ي  يتم  وسوف   ،

 .املخالفات الالزمة من قبل الهيئة على املخالفين

 . تنبيه هام 951.

إصدار مخالفة بحق املخالفين وفقا لألنظمة    إلىيؤدي  قد  ليها أعاله  إاملشار    حكامبجميع األ   اإللتزامإن عدم   ▪

 واللوائح املعتمدة من الهيئة. 

م عن طريق خدمة التبليغ   ▪
َ
 من خالل منصة ُمْحك

ً
في حال وجود مخالفة فيمكن للساكن رفعها للهيئة مباشرة

   https://ves.ecza.gov.sa/ECZA/Welcome.aspx  املخالفة من خالل التطبيق أو من الرابط التالي: عن

أثناء    920008484ستفسار أو مقترح أو شكوى يمكنكم التواصل بمركز خدمة العمالء على الرقم  إ ألي   ▪

 cs@madinahkec.comالعنوان التالي  إلىساعات العمل الرسمية، أو بإرسال بريد الكتروني 

https://ves.ecza.gov.sa/ECZA/Welcome.aspx
mailto:cs@madinahkec.com

