
 
 
 

 

  6من  1صفحة 

 وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 يويـةالحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة والح

Minimum requirements for CCTV surveillance system, cameras 

locations, points and quantity in vital & important facilities 

 

 
 

State of Kuwait- Ministry of Interior 

Security System General DEPT. 

 

باب راكز الش: المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية واالندية الرياضية والثقافية وم2ملحق رقم `

 ومراكز التسوق والترفيه

 2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 

 واجهزة المراقبة االمنيةفي شأن تنظيم وتركيب كاميرات 

Annex2:shopping  malls, co-op society, sport clubs ,youth sports centers, 

shopping and entertainment centers  

As article 1 in act 61/2015 

Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems 

 م
 المنطقة

Camera location 

 الرؤية نوع

Field of the view 

1 
 جميع المداخل والمخارج

All entrances & Exits 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

2 
 مداخل ومخارج واماكن انتظار المركبات

All entrances & Exits for car parking 

 رؤية لوحة األرقام

Vehicle Recognition 

3 

 الطوارئ واالسطح والسراديبجميع مداخل ومخارج 

All entrances & Exits for emergency , roofs 

and basements 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

4 

منطقة نزول وصعود الزوار من السيارات والطرق 

 المؤدية لها

Pick up & droop area of visitors cars 

 رؤية التمييز

Recognize 

5 
 والتفريغ جميع مناطق التحميل

All Loading &unloading areas 

 رؤية التمييز

Recognize 

6 
 منطقة البهو او الردهة الرئيسية

Lobby & main lobby area 

 رؤية الرصد

Detect 

7 
 جميع المكاتب بقاعة االستقبال

All desks at reception hall 

 رؤية التمييز

Recognize 
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shopping and entertainment centers  

As article 1 in act 61/2015 

Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems 

 م
 المنطقة

Camera location 

 الرؤية نوع

Field of the view 

8 
 قاعات االجتماعات والمؤتمرات

Meetings and Conference halls 

 رؤية التمييز

Recognize 

9 

 منطقة انتظار المصاعد الكهربائية بكافة الطوابق

Lifts lobby on each floor including services 

elevator 

 رؤية التمييز

Recognize 

10 
 داخل المصاعد الكهربائية

Inside lifts 

 رؤية التمييز

Recognize 

11 
 الساللم الكهربائية المتحركة 

Escalators 

 رؤية التمييز

Recognize 

12 
 الساللم بكافة الطوابق

On the stairs on each floor 

 رؤية التمييز

Recognize 

13 
 غرف حفظ االمانات

Safe keeping rooms 

 رؤية التمييز

Recognize 

14 
 المجوهرات( –مناطق الخزائن )النقد 

Safe area ( cash- jewelries) 

 رؤية التمييز

Recognize 

15 
 جميع اماكن اجهزة الصرف اآللي

All sits of ATM 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 
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As article 1 in act 61/2015 

Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems 

 م
 المنطقة

Camera location 

 الرؤية نوع

Field of the view 

16 
 المباني االدارية

Staff Administrative buildings for 

 رؤية التمييز

Recognize 

17 
 االسوار والمحيط الخارجي للمبنى

Fences and surrounding areas for the facility 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

18 

مداخل ومخارج المطاعم والكافتيريا ت ومراكز تقديم 

 الخدمات للجمهور والمحال التجارية

( entrances and Exits) of restaurants , 

cafeteria , public services providers, sports 

clubs , health clubs, swimming pools, and 

shopping stores 

 رؤية التمييز

Recognize 

19 

 داخل المطبخ المركزي عند المدخل و وداخل المستودعات

At entrances and main stores and main 

kitchens 

 رؤية التمييز

Recognize 

20 

يمكن التعرف على  بحيث Casherصناديق التحصيل 

 هوية الشخص وعلى الموظف مقدم الخدمة

All casher counters to identify person 

identification and service provider ( the 

employee) 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 
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 م
 المنطقة

Camera location 

 الرؤية نوع

Field of the view 

21 
 ابقجميع الممرات والساحات الداخلية بالمنشاة بكافة الطو

All corridors on each floor 

 رؤية التمييز

Recognize 

22 
 مناطق بيع التذاكر

Ticket sell point locators 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

23 
 مداخل ومخارج المالعب الرياضية

Entrances and exits of sport play fields 

 رؤية التمييز

Recognize 

24 

 داخل مناطق وسائل اإلعالم والبث 

 At  media & broadcast areas 

 داخل مناطق الجلوس واإلنزال لإلعالميين 

 At  seating & drop zones for journalists 

 رؤية التمييز

Recognize 

25 

قة المالعب والمدرجات، والقاعة الرياضية الداخلية، ومنط

 االستعراض ومنصة التتويج

Sports play fields, fans chairs, covered sport 

halls, performance platforms, crowning 

stage 

 رؤية التمييز

Recognize 

26 

مناطق إنزال ووقوف السيارات والمداخل وقاعة جلوس 

 والممرات الخاصة بكبار الشخصيات

VIP zone –droop in , car parking , entrances 

,seating halls and corridors 

 رؤية التمييز

Recognize 
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 م
 المنطقة

Camera location 

 الرؤية نوع

Field of the view 

27 

إنزال ووقوف السيارات والمداخل وقاعة جلوس  مناطق

 والممرات الخاصة بالالعبين

Athletes droop zone. car parking ,entrances 

,seating halls and corridors 

 رؤية التمييز

Recognize 

28 

ومنطقة الترفيه -الصحي صالة التمارين والمنتجعمداخل 

 والمسبح

Entrances of work/out- area, spa, 

entertainment area and pools 

 رؤية التمييز

Recognize 

29 

مجمعات / غرف اسطوانات الغاز والكهرباء وخزانات 

 التكييف المركزيوالمياه والمواد الخطرة )االوكسجين( 

 والمناطق المحيطة بها

Champers/ Rooms for gas cylinders , 

electricity, water reservoir/ tanks , hazard 

items, central air conditioning and 

surrounding areas 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

30 

 غرفة / مجمع اسطوانات انظمة مكافحة الحريق

Champers /Rooms for Fire Extinguisher 

System 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 
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 م
 المنطقة

Camera location 

 الرؤية نوع

Field of the view 

31 

 -مناطق العبادات: 

  الرئيسي فقطالمدخل  –للنساء 

  المدخل الرئيسي والمصلي من الداخل –للرجال 

Prayer rooms: 

 Ladies: at main entrance only 

 Gents: at main entrance and inside 

prayer room 

 رؤية التمييز

Recognize 

 

 Others as new requirementsاخرى حسب المتطلبات الحديثة           32

 


