
 

  

  ةـوزارة الداخلي –دولة الكويت 
ةـــاالمنيلألنظمةاالدارة العامة 

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

  الحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الھامـة والحيويـة
Minimum requirements for CCTV surveillance systems, cameras 

locations , points and quantity in vital & important facilities  

  العصفور ةورـم / نـرجـتـم  6من  1صفحة 

: المستشفيات والعيادات والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بيع الذھب 3ملحق رقم 
  والمجوھرات

  2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 
 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجھزة المراقبة األمنية

Annex3:   Hospitals, clinics ,Banks, Currency Exchange shops, and Gold 
&Jewelry shops 

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 الھوية

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  

 رؤية التعرف على الھوية
Identify  

4  

منطقة نزول وصعود الزوار من السيارات والطرق 
 المؤدية لھا

Pick up & droop area and leading cades of 
visitors cars  

 رؤية التمييز
Recognize  

5  
 مناطق التحميل والتفريغ

Loading &unloading areas  
 رؤية التمييز
Recognize  

6  
 منطقة البھو او الردھة الرئيسية

Lobby and main lobby areas  
 رؤية الرصد

Detect  

7  
 جميع المكاتب بقاعة االستقبال

All desks in reception hall  
 رؤية التمييز
Recognize  
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ةـــاالمنيلألنظمةاالدارة العامة 

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

  الحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الھامـة والحيويـة
Minimum requirements for CCTV surveillance systems, cameras 

locations , points and quantity in vital & important facilities  

  العصفور ةورـم / نـرجـتـم  6من  2صفحة 

: المستشفيات والعيادات والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بيع الذھب 3ملحق رقم 
  والمجوھرات

  2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 
 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجھزة المراقبة األمنية

Annex3:   Hospitals, clinics ,Banks, Currency Exchange shops, and Gold 
&Jewelry shops 

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  

8  
  واإلسعاف الجويسيارة اإلسعاف  منطقة

Ambulance car zone & Air ambulance 
(Aviation)  

 رؤية التمييز
Recognize  

9  
 جميع الممرات والساحات الداخلية بالمنشاة بكافة الطوابق
All facility inner yards & corridors on each 

floor  

 رؤية التمييز
Recognize  

10  
 منطقة انتظار المصاعد الكھربائية بكافة الطوابق

Lift lobby on each floor  
 التمييزرؤية 

Recognize  

11  
 داخل المصاعد الكھربائية 

Inside lifts  
 رؤية التمييز
Recognize  

12  
 الساللم الكھربائية المتحركة

  On Escalators  
 رؤية التمييز
Recognize  

13  
 الساللم بكافة الطوابق

  On the stairs on each floor  
 رؤية التمييز
Recognize  

14  
 غرف حفظ االمانات

Safety box rooms  
 رؤية التعرف علي الھوية

Identify  



 

  

  ةـوزارة الداخلي –دولة الكويت 
ةـــاالمنيلألنظمةاالدارة العامة 

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

  الحد االدنى الماكـن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الھامـة والحيويـة
Minimum requirements for CCTV surveillance systems, cameras 

locations , points and quantity in vital & important facilities  

  العصفور ةورـم / نـرجـتـم  6من  3صفحة 

: المستشفيات والعيادات والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بيع الذھب 3ملحق رقم 
  والمجوھرات

  2015لسنة  61من قانون رقم  1حسب المادة 
 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجھزة المراقبة األمنية

Annex3:   Hospitals, clinics ,Banks, Currency Exchange shops, and Gold 
&Jewelry shops 

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  

15  

المجوھرات) والمداخل المؤدية  –منطقة الخزائن (النقد 
 إليھا

Safe lockers (cash- jeweler) & entrances 
leading to safe area  

 رؤية التعرف علي الھوية
Identify  

16  
 جميع اماكن اجھزة الصرف اآللي

machines  All sits of ATM  
 رؤية التعرف علي الھوية

Identify  

17  
 المباني االدارية

  Staff Administrative buildings for  
 رؤية التمييز
Recognize  

18  

االسوار والمحيط الخارجي للمستشفيات والبنوك 
والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بيع الذھب 

 والمجوھرات
Fences and surrounding areas for hospitals 

,banks, currency exchange shops, gold 
&jewelry shops  

 رؤية التمييز
Recognize  

19  

مداخل المطاعم والكافتيريا ت ومراكز تقديم الخدمات 
 للجمھور

 entrances  of  restaurants , cafeterias , 
public services providers centers  

 رؤية التمييز
Recognize  
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Minimum requirements for CCTV surveillance systems, cameras 

locations , points and quantity in vital & important facilities  

  العصفور ةورـم / نـرجـتـم  6من  4صفحة 

: المستشفيات والعيادات والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بيع الذھب 3ملحق رقم 
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&Jewelry shops 

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  

20  

عند مدخل غرفة العمليات وغرف العناية المركزة وغرفة 
 األشعة والمشرحة وغرف حفظ االطفال حديثي الوالدة
At entrance operations room, ICU, X-ray 

rooms, Morgue  room, and new born rooms  

 رؤية التعرف علي الھوية
Identify  

21  

والصيدليات عند المدخل وداخل كل من المختبر 
ومستودعات الحافظة المجمدة (الثالجة) ومستودع الدم 
 ومستودع األدوية ومستودع األدوات والمطبخ المركزي
At entrances and  inside of each Laboratory 
, Pharmacies, freezer room,  blood storage 
room, medicine store room , equipments 

warehouse and main kitchen  

 رؤية التمييز
Recognize  

22  
عند مستودع األرشيف الطبي ومستودع األرشيف اإلداري

At medical archive and administrative 
archive  

 رؤية التمييز
Recognize  

23  

بحيث يمكن التعرف على   Casherصناديق التحصيل 
 ھوية الشخص وعلى الموظف مقدم الخدمة

At cashier points to enable to see person 
identification and service provider employee 

 رؤية التعرف علي الھوية
Identify  
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Minimum requirements for CCTV surveillance systems, cameras 

locations , points and quantity in vital & important facilities  

  العصفور ةورـم / نـرجـتـم  6من  5صفحة 

: المستشفيات والعيادات والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بيع الذھب 3ملحق رقم 
  والمجوھرات
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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  

24  

كاميرات امامية وخلفية وداخلية بمركبات نقل االموال 
 لتصوير وتسجيل جميع ما يتم بداخلھا وخارجھا
Front, back , inner cameras in money 

transport vehicles to video and record all the 
events inside and outside the vehicle  

 رؤية التعرف علي الھوية
Identify  

25  

جميع طاوالت وصناديق التداول بحيث يمكن التعرف على 
 ھوية الشخص

All cash/finance desks to enable person 
identification  

 رؤية التعرف علي الھوية
Identify  

26  
 العرض والبيع لمحالت الذھب والمجوھرات طاوالت

Display tables in gold and jewelry shops  
 رؤية التعرف علي الھوية

Identify  

27  

مجمعات / غرف  اسطوانات الغاز والكھرباء وخزانات 
المياه والمواد الخطرة (االوكسجين) و التكييف المركزي 

 والمناطق المحيطة بھا
Champers/ Rooms for gas cylinders , 

electricity, water reservoir/ tanks , hazard 
items, central air conditioning and 

surrounding areas  

 رؤية التعرف على الھوية
Identify  
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Minimum requirements for CCTV surveillance systems, cameras 

locations , points and quantity in vital & important facilities  

  العصفور ةورـم / نـرجـتـم  6من  6صفحة 

: المستشفيات والعيادات والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بيع الذھب 3ملحق رقم 
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  م
 المنطقة

Camera location  
  نوع الرؤية

Field of the view  

28  
 غرفة / مجمع اسطوانات انظمة مكافحة الحريق

Champers /Rooms for Fire 
 Extinguisher System  

 ھويةرؤية التعرف على ال
Identify  

  اخرى حسب المتطلبات الحديثة  29

    

  لالستالم

   الجھة

   التوقيع

 


