دولة الكويت – وزارة الداخليـة
االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

State of Kuwait- Ministry of Interior
Security System General DEPT.

الحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة والحيويـة
Minimum requirements for CCTV surveillance system, cameras
locations, points and quantity in vital & important facilities

ملحق رقم  :5محطات التزويد بالوقود
حسب المادة  1من قانون رقم  61لسنة 2015
في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة االمنية
Annex5:petrol refuel stations
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 ومخارج المركبات
All entrances & Exits of car parking

رؤية لوحة األرقام
Vehicle Recognition

2

جميع مسارات خطوط التزويد بالوقود
At all refueling lines

رؤية التمييز
Recognize

3

عند المستودعات الرئيسية للوقود ونقاط اعادة تعبئة
المستودعات
At fuel depots and refill points

رؤية التعرف على الهوية
Identify

4

مناطق التحميل والتفريغ
Loading &unloading areas

رؤية التمييز
Recognize

5

السور والمحيط الداخلي والخارجي للمحطة
Inside and outside the station fence

رؤية التمييز
Recognize

6

كل اجهزة اعادة التعبئة بحيث يمكن التعرف على السيارة
وعامل اعادة التعبئة
All refuel machines to enable identify car
and refueling employee

رؤية التعرف على الهوية
Identify

صفحة  1من 3
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 محطات التزويد بالوقود:5 ملحق رقم
2015  لسنة61  من قانون رقم1 حسب المادة
في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة االمنية
Annex5:petrol refuel stations
As article 1 in act 61/2015
Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems
نوع الرؤية
Field of the view

المنطقة
Camera location

م

رؤية التعرف على الهوية
Identify

مداخل الكافتيريا ت ومراكز تقديم الخدمات للجمهور
والمحال التجارية داخل محطة الوقود
Entrance of cafeterias , public services
centers and shops inside the petrol station

7

رؤية التمييز
Recognize

داخل قاعات االنتظار
At Lobbies

8

رؤية التعرف على الهوية
Identify

 بحيث يمكن التعرف علىcasher صناديق التحصيل
هوية الشخص وعلى الموظف مقدم الخدمة
Cashier counters to enable identify person
identification and service provider employee

9

رؤية التعرف على الهوية
Identify

جميع اماكن اجهزة الصرف اآللي
All sits of ATM machines

10

3  من2 صفحة
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Minimum requirements for CCTV surveillance system, cameras
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 محطات التزويد بالوقود:5 ملحق رقم
2015  لسنة61  من قانون رقم1 حسب المادة
في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة االمنية
Annex5:petrol refuel stations
As article 1 in act 61/2015
Regarding to regulation and installation of CCTV surveillance systems
نوع الرؤية
Field of the view

المنطقة
Camera location

م

رؤية التمييز
Recognize

 غرف الكهرباء وخزانات المياه والمواد/ مجمعات
الخطرة (االوكسجين) و التكييف المركزي والمناطق
المحيطة بها
Champers/ Rooms of electricity, water
reservoir/ tanks , hazard items (oxygen),
central air conditioning and surrounding
areas

11

رؤية التمييز
Recognize

نقاط أجهزة الحريق واالنذار المبكر
Fire alarm points and early fire alarm

12

Others as new requirements

3  من3 صفحة

اخرى حسب المتطلبات الحديثة

13

