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

دولة الكويت – وزارة الداخليـة
االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة

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

 المراسي البحرية: )8( ملحق رقم
2016/5/2 ) المنعقد بتاريخ2016/19( ) المتخذ باجتماعه رقم605( حسب قرار مجلس الوزراء رقم
 في شأن2015/61 ) من القانون رقم1( بشأن اضافة منشآت اخرى إلى المنشآت المذكورة في المادة
تنظيم وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة االمنية
Annex (8): Marine Anchors
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
نوع الرؤية

المنطقة

م

رؤية التعرف على الهوية
Identify

مداخل ومخارج البوابة البحرية
The entrances and exits of the sea gate

1

رؤية الرصد
Detect

ممرات مواقف القوارب البحرية
Trails of marine boat stops

2

رؤية التمييز
Recognize

اماكن تزويد القوارب بالوقود في المرسى
Boat refueling places in the marina

3

رؤية الرصد
Detect

المسنة
The elderly

4

رؤية التمييز
Recognize

مواقف القوارب على االرض
Boat parking on the ground

5

3  من1 صفحة

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

دولة الكويت – وزارة الداخليـة
االدارة العامة لألنظمة االمنيـــة
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 المراسي البحرية: )8( ملحق رقم
2016/5/2 ) المنعقد بتاريخ2016/19( ) المتخذ باجتماعه رقم605( حسب قرار مجلس الوزراء رقم
 في شأن2015/61 ) من القانون رقم1( بشأن اضافة منشآت اخرى إلى المنشآت المذكورة في المادة
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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
نوع الرؤية

المنطقة

م

رؤية الرصد
Detect

ورش الصيانة
Maintenance workshops

6

رؤية التمييز
Recognize

الممر المؤدي إلى ممرات مواقف القوارب
The corridor leading to the parking lots

7

رؤية الرصد
Detect

الخدمات الموجودة بالمرسى (مطاعم – قاعات – صالة
)العاب – محالت تجارية
Services in the marina (restaurants - halls )hall games - shops

8

رؤية التعرف على الهوية
Identify

المداخل والمخارج البحرية للطوارئ للقوارب
Emergency entrances and exits for boats

9
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 المراسي البحرية: )8( ملحق رقم
2016/5/2 ) المنعقد بتاريخ2016/19( ) المتخذ باجتماعه رقم605( حسب قرار مجلس الوزراء رقم
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نوع الرؤية

المنطقة

م

رؤية الرصد
Detect

اماكن انتظار السيارات
Parking places

10

رؤية الرصد
Detect

السور الخارجي للمنشأة
The outer wall of the facility

11

اخرى حسب المتطلبات الحديثة

12

Others as new requirements
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