
 
 
 

 

 4من  1صفحة 
 

 وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 ويـةوالحيالحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة 

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. 

 

 : المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة 4ملحق رقم `

 2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 

 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة االمنية 

Annex4:Wharehouse and Private stores of Valuable items and Hazard Items 

As article 1 in act 61/2015 

Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems   

 م
 المنطقة

Camera location 

 نوع الرؤية

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 of car parking 

 رؤية لوحة األرقام

Vehicle Recognition 

3 

 جميع مداخل ومخارج الطوارئ واالسطح والسراديب

All entrances & Exits for emergency , roofs 

and basements 

 التعرف على الهوية رؤية

Identify 

4 

منطقة نزول وصعود الزوار من السيارات والطرق 

 المؤدية لها

Pick up & droop area of visitors cars & 

leading cades 

 رؤية التمييز

Recognize 

5 
 جميع مناطق التحميل والتفريغ

Loading &unloading areas 

 رؤية التمييز

Recognize 

6 
 او الردهة الرئيسية منطقة البهو

Lobby & main lobby area 
 رؤية الرصد

7 
 جميع المكاتب بقاعة االستقبال

All reception desks in reception halls 

 رؤية التمييز

Recognize 

8 
 الممرات الداخلية بكافة طوابق المنشأة

All corridors on each floor 

 رؤية التمييز

Recognize 



 
 
 

 

 4من  2صفحة 
 

 وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 ويـةوالحيالحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة 

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. 

 

 : المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة 4ملحق رقم `

 2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 

 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة االمنية 

Annex4:Wharehouse and Private stores of Valuable items and Hazard Items 

As article 1 in act 61/2015 

Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems   

 م
 المنطقة

Camera location 

 نوع الرؤية

Field of the view  

9 

ة المصاعد الكهربائية بكافة الطوابق شاملمنطقة انتظار 

 مصاعد الخدمات

Lifts lobby on each floor including services 

elevator 

 رؤية التمييز

Recognize 

10 
 داخل المصاعد الكهربائية  

Inside lifts 

 رؤية التمييز

Recognize 

11 
 الساللم الكهربائية المتحركة

  On Escalators 

 رؤية التمييز

Recognize 

12 
 الساللم بكافة الطوابق

  On the stairs on each floor 

 رؤية التمييز

Recognize 

13 
 غرف حفظ االمانات

Safety box rooms 

 رؤية التمييز

Recognize 

14 
 جميع اماكن اجهزة الصرف اآللي

  All sits of ATM machines  

 رؤية لوحة األرقام

Vehicle Recognition 

 

15 
 المباني اإلدارية

Staff Administrative buildings for 

 رؤية التمييز

Recognize 

16 
 االسوار والمحيط الخارجي للمبنى

Facility Fences and surrounding areas  

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 



 
 
 

 

 4من  3صفحة 
 

 وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 ويـةوالحيالحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة 

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. 

 

 : المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة 4ملحق رقم `

 2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 

 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة االمنية 

Annex4:Wharehouse and Private stores of Valuable items and Hazard Items 

As article 1 in act 61/2015 

Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems   

 م
 المنطقة

Camera location 

 نوع الرؤية

Field of the view  

17 
 الطرق المحيطة أو المؤدية إلى المنشأة

facility corridors and surrounding cades 

 رؤية التمييز

Recognize 

18 

عند المداخل وداخل المستودعات العامة ومستودعات 

 تالمعدات ومستودعات الهدايا الثمينة والنقد والمجوهرا

( entrances and inside) of general stores 

,equipment’s warehouse  and precious gifts, 

gold and jewelries  stores  

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

19 
 مستودع األرشيف اإلداري

Administration archive 

 رؤية التمييز

Recognize 

20 

التعرف على بحيث يمكن   casherصناديق التحصيل 

 هوية الشخص وعلى الموظف مقدم الخدمة

At cashier counters to enable to identify 

person identification 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

21 

مجمعات / غرف  اسطوانات الغاز والكهرباء وخزانات 

زي و التكييف المرك المياه والمواد الخطرة )االوكسجين( 

 المحيطة بهاوالمناطق 

Champers/ Rooms for gas cylinders , 

electricity, water reservoir/ tanks , hazard 

items, central air conditioning and 

surrounding areas 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 



 
 
 

 

 4من  4صفحة 
 

 وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 ويـةوالحيالحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة 

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. 

 

 : المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة 4ملحق رقم `

 2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 

 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة االمنية 

Annex4:Wharehouse and Private stores of Valuable items and Hazard Items 

As article 1 in act 61/2015 

Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems   

 م
 المنطقة

Camera location 

 نوع الرؤية

Field of the view  

22 

 مجمع / غرفة اسطوانات انظمة مكافحة الحريق

Champers /Rooms for Fire Extinguisher 

System 

 رؤية التعرف على الهوية

Identify 

 Others as new requirementsاخرى حسب المتطلبات الحديثة           23

 

 


