
 

 

  ةـوزارة الداخلي –دولة الكويت 
ةـــيناالمظمةنلألاالدارة العامة 

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

  4 نم 1صفحة 

  شآت الهامـة والحيويـةنقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنو نى الماكـنالحد االد
Minimum requirements for CCTV surveillance system, cameras 

locations, points and quantity in vital & important facilities  

  الرماية نميادي:  )9( ملحق رقم
عقد بتاريخ ن) الم19/2016) المتخذ باجتماعه رقم (605(قرار مجلس الوزراء رقم  سبح
رقم  نونالقا ن) م1شآت المذكورة في المادة (ناخرى إلى المشآت ناضافة م نبشأ 2/5/2016

  يةنظيم وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة االمنت نفي شأ 61/2015
Annex (9): Shooting fields 

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 device  

  وع الرؤيةن  طقةنالم  م

  مداخل ومخارج المركبات  1
Entries and exits of vehicles  

  رؤية التعرف على الهوية
Identify  

  تظار المركباتنا ناماك  2
parking spaces  

  الرصدرؤية 
Detect  

3  

جميع مواقف السيارات الخارجية والداخلية + الشوارع 
  شأةنالداخلية للم

All external and internal parking spaces + 
internal streets of the facility  

  رؤية الرصد
Detect  

  جميع الساحات الخارجية  4
All external squares  

  رؤية الرصد
Detect  

  السور الخارجي  5
The outer wall  

  رؤية الرصد
Detect  

  ىنجميع المداخل والمخارج للمب  6
All entrances and exits of the building  

  رؤية التعرف على الهوية
Identify  
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  وع الرؤيةن  طقةنالم  م

  طقة البهو او الردهة الرئيسيةنم  7
The lobby area or the main lobby  

  الرصدرؤية 
Detect  

  جميع طاوالت ومكاتب االستقبال والمبيعات  8
All tables, reception desks and sales  

  رؤية التمييز
Recognize  

  ي في كل طابقنجميع ممرات المبا  9
All corridors of buildings on each floor  

  رؤية الرصد
Detect  

  واستراحة المصاعد داخل المصاعد الكهربائية  10
inside elevators and elevator elevators  

  رؤية التمييز
Recognize  

  قالساللم بكافة الطوابمدخل   11
Entrance stairs all floors  

  رؤية الرصد
Detect  

  ابواب وساللم الطوارئ  12
Emergency doors and stairs  

  رؤية التمييز
Recognize  

  محالت االسلحة  13
Weapons stores  

  التعرف على الهويةرؤية 
Identify  
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  وع الرؤيةن  طقةنالم  م

14  
  نالموظفي نمحيط ومدخل سك

The perimeter and entrance of staff 
accommodation 

  رؤية الرصد
Detect  

  قاعة كبار الزوار وقاعات االحتفاالت  15
VIP lounge and banquet halls  

  التعرف على الهويةرؤية 
Identify  

  جارةنجميع ورش السالح وال  16
All weapons and carpentry workshops  

  رؤية التعرف على الهوية
Identify  

17  

ومستودعات االسلحة والذخائر والممرات  نجميع المخاز
  المؤدية له

All stores and warehouses of weapons and 
ammunition and corridors leading to it  

  التعرف على الهويةرؤية 
Identify  

  الرماية نجميع ميادي  18
All shooting ranges  

  الرصدرؤية 
Detect  

  تظار الرماةنقاعة ا  19
Hall of the Archers  

  الرصدرؤية 
Detect  
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  الرماية نغرفة مراقبة ميدا  20
control room shooting field  

  الرصدرؤية 
Detect  

  الرماية نلميدا نطقة االمانم  21
safety zone for shooting range  

  الرصدرؤية 
Detect  

22  
الرماية نجميع حارات الرماة في ميدا  

All the arcades of the archers in the field of 
shooting 

  الرصدرؤية 
Detect  

الرماية نمخارج الطوارئ لميدا 23  
Emergency Outlets for Shooting Range 

  رؤية الرصد
Detect  

  وجدت نالمالجئ ا  24
Shelters if any 

  رؤية الرصد
Detect  

  Others as new requirements          اخرى حسب المتطلبات الحديثة 25
  

  


