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

 

   وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 

 الحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة والحيويـة 

Minimum requirements for CCTV surveillance system, cameras  

  
  3من  1صفحة 

 locations, points and quantity in vital & important facilities 

حسب قرار مجلس  (جميع دور العبادة من مساجد وحسينيات و كنائس)دور العبادة والمساجد  : 6ملحق رقم 
  2/5/2016المنعقد بتاريخ  )19/2016(المتخذ باجتماعه رقم  )605(الوزراء رقم 

 في شأن  61/2015من القانون رقم  )1(إلى المنشآت المذكورة في المادة  بشأن اضافة منشآت اخرى

 تنظيم وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة االمنية  

Annex 6: Places of Worship and Mosques (all places of worship are  
 mosques, Husayniyat and churches) 

Pursuant to the decision of the Council of Ministers No. (605) adopted at its meeting 
No. (19/2016) held on 2/5/2016 on the addition of other facilities to the facilities 
mentioned in Article (1) of Law No. 61/2015 regarding the  

 organization and installation of cameras and security surveillance devices 

 م  المنطقة  نوع الرؤية 

 رؤية التعرف على الهوية 

 Identify 
 جميع المداخل والمخارج    

 All entryways and exits  1 

 رؤية لوحة األرقام 

 Vehicle Recognition 
انتظار المركباتمداخل  ومخارج واماكن    entrances, 

exits and parking spaces 2  2 

 رؤية التعرف على الهوية 

 Identify 

 جميع مداخل ومخارج الطوارئ واالسطح والسراديب 

All emergency entrances and exits, roofs  and 
basements 

 3 

 رؤية التمييز 

 Recognize 
 

 جميع مناطق التحميل والتفريغ 

 All loading and unloading areas  4 

 رؤية التمييز 

 Recognize 
 الممرات والساحات الداخلية 

 corridors and inner squares  5 

 



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

 

   وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 

 الحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة والحيويـة 

Minimum requirements for CCTV surveillance system, cameras  

  
  3من  2صفحة 

 locations, points and quantity in vital & important facilities 

حسب  (جميع دور العبادة من مساجد وحسينيات و كنائس)دور العبادة والمساجد  : 6رقم  ملحق
  2/5/2016المنعقد بتاريخ  )19/2016(المتخذ باجتماعه رقم  )605(قرار مجلس الوزراء رقم 

 في شأن  61/2015من القانون رقم  )1(بشأن اضافة منشآت اخرى إلى المنشآت المذكورة في المادة 

 تنظيم وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة االمنية  

Annex 6: Places of Worship and Mosques (all places of worship are  
 mosques, Husayniyat and churches) 

Pursuant to the decision of the Council of Ministers No. (605) adopted at its 
meeting No. (19/2016) held on 2/5/2016 on the addition of other facilities to the 
facilities mentioned in Article (1) of Law No. 61/2015 regarding the  

 organization and installation of cameras and security surveillance devices 

 م  المنطقة  نوع الرؤية 

 رؤية التعرف على الهوية 

 Identify 

 االسوار والمحيط الخارجي للمبنى 

walls and the outside perimeter of the  
 building 

 6 

 رؤية التمييز 

 Recognize 

 مجمعات / غرف  اسطوانات الغاز والكهرباء وخزانات 

 المياه والمواد الخطرة )االوكسجين(  و التكييف المركزي 

 والمناطق المحيطة بها 

Compounds / Rooms Gas and electric 
cylinders, water tanks, hazardous materials  

(oxygen), central air conditioning and  
surrounding areas 

 7 

 رؤية التمييز 

 Recognize 
 مجمع / غرفة اسطوانات انظمة مكافحة الحريق 

  Fire Fighting Systems  8 

  

 

 



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

 

   وزارة الداخليـة –دولة الكويت 

 االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

 

 الحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامـة والحيويـة 

Minimum requirements for CCTV surveillance system, cameras  

  
  3من  3صفحة 

locations, points and quantity in vital & important facilities 

حسب  (جميع دور العبادة من مساجد وحسينيات و كنائس)دور العبادة والمساجد  : 6ملحق رقم 
  2/5/2016المنعقد بتاريخ  )19/2016(المتخذ باجتماعه رقم  )605(قرار مجلس الوزراء رقم 

 في شأن  61/2015من القانون رقم  )1(لى المنشآت المذكورة في المادة بشأن اضافة منشآت اخرى إ

 تنظيم وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة االمنية  

Annex 6: Places of Worship and Mosques (all places of worship are  
 mosques, Husayniyat and churches) 

Pursuant to the decision of the Council of Ministers No. (605) adopted at its 
meeting No. (19/2016) held on 2/5/2016 on the addition of other facilities to the 
facilities mentioned in Article (1) of Law No. 61/2015 regarding the  

 organization and installation of cameras and security surveillance devices 

 م  المنطقة  نوع الرؤية 

 رؤية التمييز 

 Recognize 

  -اماكن العبادة: 

  المدخل الرئيسي فقط  –للنساء 

  المدخل الرئيسي والمصلي من  –للرجال
 لداخل ا

Places of worship: 
 Women - the main entrance only  
 For men - the main entrance and 

pray   inside 

 9 

 Others as new requirements          ات الحديثة  10  اخرى حسب المتطل

   


