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 المتطلبات األمنية والمواصفات الفنية العامة :الباب االول 

 

 الفصل االول : أنظمة المراقبة التلفزيونية 

 المواصفات العامة  -1

 المستخدمة بالمراقبة التلفزيونية:  الكاميرات 1.1

 يجب أن تكون ملونة. .1

 يجب أن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية وفي حالة تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية. .2

 يجب أن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات األمنية فقط ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف.  .3

 IP66مخصصة لكاميرات المراقبة ال يقل تصنيفها عن    حاويةأو أن توضع في    IP66قل تصنيفها عن  تالخارجية، يجب أال    الكميرات .4

 ومالئمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدالت الغبار.

في أي كاميرا تواجه مصدر ضوء طبيعي أو  Wide Dynamic Range WDRيشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع  .5

 . او ما يعادله. 110dBعن  WDRوأال تقل نسبة التباين  مصقولةصناعي مباشر أو منعكس من أسطح 

 للمواقع التي تختلف فيها االنارة وفقا للوقت  Auto Irisاستخدام خاصية الحدقة المتباينة  .6

مع القدرة على التحول الذاتي إلى التصوير الليلي األحادي اللون عند   IRشعة تحت الحمراء  يشترط توفر خاصية تنقية الضوء من األ .7

 تالشي الضوء المرئي. 

امتار فما  4يجب استخدام كاميرات بخاصية التحكم عن بعد في ضبط التقريب و وضوح الرؤية عند تركيب الكاميرات على ارتفاع  .8

 فوق.

اميرا )وهي خاصية محظورة ال يجوز استخدامها إال بعد الحصول على موافقة مؤسسة  عند وجود خاصية التقاط الصوت في الك .9

 تنظيم الصناعات األمنية(

 أجهزة التسجيل المستخدمة بالمراقبة التلفزيونية: 2.1

 يجب استخدام أجهزة التسجيل الرقمية فقط. .1

( عرض ٣( التسجيل و)٢( العرض الحي و)١ي )يجب أن تكون قادرة على القيام بالوظائف األساسية الثالثة في آن واحد وه .2

 التسجيالت السابقة، دون تراجع أداء أي من هذه الوظائف أو تأثرها سلباً.

 لقطة في الثانية لكل كاميرا.  ٢٥لعرض الحي عن ايجب أن ال يقل  .3

لمجموعة أو لجميع الكاميرات يجب توفير ميزة نسخ لبعض أو جميع المقاطع المسجلة وألية مدة مطلوبة سواء لكاميرة واحدة أو  .4

ن القياسية وأن تكون صيغة النسخ قياسية أيضا بحيث يمكن عرضها بوسائل يخزتالمرتبطة بجهاز التسجيل، وتحويلها إلى وسائط ال

 العرض القياسية.  

 من مدة عرض نفس التسجيل بالسرعة االعتيادية.  ١/١٠بمعدل أن تكون أقصى مدة لنقل التسجيل  .5



 

 V3.1          -االصدار رقم:

 2020/ 01/01:-    تاريخ االصدار

 
 

                                                                                                                             Page 8 of 74 
 

 

منها البحث المركب لكل من التاريخ والوقت . توفير وسائل البحث الفعالة ذات الكفاءة لتسهيل الوصول إلى المشاهد المطلوبةيجب  .6

وتوفير خاصية    متتالي ،  مع تحديد الكاميرات المشمولة بالبحث ويكون عرض نتائج البحث لجميع الكاميرات المشمولة بالبحث بشكل  

 تجاهين التقدمي والعكسي للزمن. العرض السريع والبطيء وباال

ما كالحركة أو إشارة من جهاز خارجي  يجب توفير خاصية التسجيل المستمر وغير المستمر )غير المستمر هو المرتبط بحدث  معين .7

  أنظمة كشف الدخالء(. في حالة التسجيل غير المستمر، يجب أن يكون الجهاز قادراً على تسجيل المشاهد السابقة حساسات مثل

( ثواني. ويجب أن تتوفر هذه الخواص بحيث يمكن تشغيلها لجميع الكاميرات المرتبطة  ١٠والالحقة للحدث بمدة ال تقل عن عشر )

 بجهاز التسجيل وبشكل منفرد )أي يمكن تشغيلها لكل كاميرا على حدى(. 

لقطات  ١٠اليوم لكل كاميرا، وال يقل عن ٪ من ٧٠الحد األدنى لضبط التسجيل غير المستمر والمرتبط بالحركة بمعدل ال يقل عن  .8

 يوم. ٣١في الثانية لكل كاميرا وأال يقل عن 

 كلية من نظام التسجيل .السعة الاضافية من   ٪ ٢٠ يجب أن يتم احتساب .9

 يجب أن يتقبل الجهاز إضافة أجهزة تخزين طرفية لغرض زيادة السعة التخزينية الكلية.  .10

اسم الكاميرا والوقت والتاريخ الحقيقيين بشكل واضح ودون التأثير على المشهد. )يفضل   يجب أن يكون الجهاز قادراً على عرض .11

أن يقبل النظام الحروف العربية(. ويكون اسم الكاميرا معبراً وداالً على الموقع الذي تراقبه الكاميرا وأال تكون رموزاً مبهمة ليس 

 لها معنى لغوي.

ي التلقائي في حالة إعادة تشغيل الجهاز بعد إطفائه ألي سبب. وأن تكون هذه الخاصية فعالة  يجب أن تتوفر فيه خاصية التسجيل الذات .12

حتى لو لم يتم إطفاء الجهاز بشكل صحيح )مثل سوء االستخدام أو الخطأ عند اإلطفاء أو الصيانة أو تعرض الجهاز لحالة التوقف 

 التشغيلي(.

وال يتم قبول بدون  تحديد أعلى سرعة للنقل ( فقط Variable Bit Rateنات )يجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيا .13

 (. Fixed Bit Rateالسرعة الثابتة لنقل البيانات )

 ( بغية تزويده الى المؤسسة عند الطلب. SDKتوفير أدوات التطوير البرمجي ) .14

 .  ONVIF 2.0ان يكون متوافق مع معايير  .15

 للعرض الحي. RTSPل أن يدعم العرض الحي من خالل بروتوكو .16

   NTPان يدعم خاصية ضبط الوقت المركزي  .17

 أن يدعم خاصية إرسال إنذار في حالة فشل قرص التخزين    .18

 ان يدعم خاصية اإلنذار في حالة امتالء قرص الصلب وذلك في حالة عدم تفعيل إعادة كتابة المعلومات من جديد.  .19

 ان يدعم خاصية إرسال حالة أيقاف وتشغيل التسجيل. .20

 ان يدعم خاصية إرسال حالة تغيير جدولة التسجيل.  .21

 ان يدعم خاصية إرسال إنذار توقف او عطل كاميرة المراقبة.  .22

 م خاصية إرسال حالة دخول المستخدم للجهاز مع تحديد المستخدم.ان يدع .23

 ان يدعم خاصية إرسال إشارة نبض اشتغال الجهاز.  .24
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 القدرة على التعرف والتخزين على وسائط التخزين المتوافقة مع نظام التشغيل )ويندوز( بمختلف سعتها. .25

عرضها مباشرة على برامج عرض الوسائط المتعددة المتوفرة في نظام يراعى أن تكون ملفات التسجيل ذات صيغ قياسية يمكن  .26

 تشغيل )ويندوز(.

في حال وجود صيغ ملفات تسجيل خاصة باألنظمة أو المصنع أو مشفرة أو غير قياسية، يجب توفير برامج عرضها على حواسيب  .27

 تعمل بنظام )ويندوز(.

 أجهزة العرض: 3.1

 بوصة.  ٢١قدير أمام كل مشغل ألنظمة األمن، ال يقل حجم أي منها عن  يجب أن تتوفر شاشتي عرض على أقل ت .1

يجب توفير شاشات عرض جدارية في غرف العمليات ويجب أن يتم احتساب عدد الشاشات الالزمة لعرض الكاميرات ومراعاة  .2

 ( 15صفحة   4) للبند رقم الكاميرات الحرجة واعتيادية وفقاً 

 وليست للعرض التلفزيوني. مخصصة للمراقبة الشاشات أن تكون .3

 يجب أن تكون جميع الشاشات ذات مواصفات تشغيلية عالية تتناسب مع التشغيل المستمر ولمدة ال تقل عن ثالثة سنوات متواصلة.  .4

 التوصيالت: 4.1

 يجب أن تكون جميع التوصيالت بعيدة عن العبث والتالعب والتوصيل غير المصرح به.  .1

 كبس ذات جودة عالية. يجب استخدام كابالت وموصالت  .2

 يجب مراعاة الجانب الشكلي عند التوصيل وتجنب التوصيالت الظاهرة قدر اإلمكان.  .3

يجب حماية التوصيالت الظاهرة بواسطة أنابيب بالستيكية للبيئة الداخلية وانابيب معدنية معدة خصيصاً لإلستخدام في البيئة الخارجية  .4

 ومصنعة خصيصاً لمد األسالك.

 ترقيم وتعريف وتسمية التوصيالت بجميع أطراف األسالك.يجب  .5

يجب أن تتطابق جميع المخططات والرسومات وجداول األجهزة وجداول األسماء وجداول التوصيالت مع تلك األجهزة المثبتة  .6

 بالواقع.

 الخطية المسبقة. مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةيحظر استخدام االتصاالت الالسلكية إال بموافقة  .7

 يجب إتباع المعاييروالشروط الهندسية والتقنية القياسية العالمية في تمديد وتركيب وترقيم وإدارة التوصيالت. .8

 الشبكة:     5.1

 يجب أن يتم إنشاء وتركيب شبكة خاصة مستقلة ومكرسة فقط للمنظومات األمنية. .1

 التي ال بديل لها.المنفردة واالستدامة بحيث تتجنب نقاط التوقف الرئيسية الوفرة يجب أن تتمتع الشبكة بخصائص  .2

 مجهز بخط احتياطي ثانوي يحل محله عند توقفه أو تعرضه للقطع. Backboneيجب أن يكون التوصيل الرئيسي للشبكة  .3
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راقبة عمل الشبكة وتحديد التوقفات على أن يحتوي هذا النظام على كافة وسائل م NMSيجب تجهيز الشبكة بنظام إدارة الشبكات  .4

 جهاز.  200واإلبالغ الذاتي عنه اذا تجاوز عدد األجهزة المرتبطة بالشبكة عن 

جهاز  ٢٠٠إذا تجاوز عدد األجهزة المرتبطة بالشبكة عن  Clustersوعناقيد  Segmentsيجب مراعاة تقسيم الشبكة إلى قطع  .5

 . Big Flat Networkلتجنب تشكيل شبكة كبيرة مستوية 

 معاً. IPv6و  IPv4يجب أن تكون الشبكة متوافقة مع نظم العنونة واإلدارة القياسية الحالية  .6

 كلية من نظام الشبكات  .السعة الاضافية من   ٪ ٢٠ يجب أن يتم احتساب .7

 تزويد الطاقة:    6.1

، بحيث تكون قادرة على تشغيل UPSيجب تزويد أنظمة األمن بالطاقة من خالل أجهزة مصادر الطاقة الكهربائية الغير منقطعة  .1

 دقيقة.   ٣٠األنظمة ذاتياً عند انقطاع التيار الرئيسي ولمدة ال تقل عن 

، أما باقي أجهزة أنظمة المراقبة التلفزيونية، UPS   يجب أن يتم ربط جميع أجهزة التسجيل في أنظمة المراقبة التلفزيونية على أجهزة الـ  .2

 في المالحق المتخصصة.  UPSفأنه يتم تفصيل ربطها على أجهزة الــ 

بعملية التوقف اآلمن الذاتي ألجهزة التسجيل  UPSبحيث تقوم أجهزة الـ  UPSيجب تحقيق التكامل بين أجهزة التسجيل وأجهزة الـ  .3

 ٪ من الشحن الكلي. 25إلى مستوى  UPSقي من بطاريات مخزون الطاقة الكهربائية في الـ  عن العمل حال وصول نسبة المتب

 التحكم واإلدارة والسيطرة:    7.1

أجهزة تسجيل   ٤كاميرا فأكثر أو عدد  64في أي أنظمة مراقبة تلفزيونية ترتبط بها  VMSيجب توفير برامج إدارة نظام المراقبة  .1

 فأكثر.

 يجب توفر خواص تأمين السيطرة والتحكم من خالل كلمات المرور السرية وبصالحيات متعددة. .2

 جاهزة وفعالة ومكرسة لهذه المهام فقط. Workstationsيجب أن تكون محطات التحكم والسيطرة  .3

حاجة إلى تكامل منظومات مختلفة مع المنظومات األمنية )مثل تكامل منظومات المراقبة التلفزيونية مع السيطرة على المداخل  عند ال .4

بعد موافقة المؤسسة الخطية المسبقة على  PSIM( يجب استخدام أنظمة إدارة المعلومات األمنية BMSمع اإلنذار مع إدارة المباني 

 ذلك. 

 : (  Analogue)    التماثلية  مواصفات المنظومات   -2

 الكاميرات  1.2

 يجب أن تكون ملونة. .1

 على النظام التماثلي.  Full HD 1080pيجب أال تقل دقة الكاميرا  .2

 .PALيجب أن يتوافق نظام األلوان فيها مع نظام األلوان المعتمد في دولة اإلمارات العربية المتحدة  .3

 . 48dBدي بي  ٤٨أن ال تقل نسبة اإلشارة إلى الضوضاء عن   .4
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  أجهزة التسجيل: 2

 . Full HD 1080pال تقل دقة التسجيل عن  .1

في حالة العرض المتعدد على شاشة  وفي حالة العرض المنفرد لكاميرا واحدة  Full HD 1080p عن ال تقل دقة العرض الحي  .2

 لكل كاميرا  CIF2واحدة، وال يقل عن 

 يجب أن يحتوي جهاز التسجيل خاصية الربط مع الشبكات المعلوماتية الرقمية. .3

تفعيل  السرعة الثابتة لنقل البيانات ( دون إستخدام أو Variable Bit Rateيجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات ) .4

(Fixed Bit Rate)   .مع عدم تحديد حد اقصى للسرعه 

 كلية من نظام التسجيل .السعة الاضافية من   ٪ ٢٠ يجب أن يتم احتساب .5

 أجهزة العرض: 3.2

 .PAL.يجب أن تكون ذات نظام ألوان Full HD 1080pأن تكون شاشات العرض ذات دقة ال تقل عن  .1

للصور والمشاهد المعروضة بحيث تتطابق معها أذ يجب عرض الصور  Aspect Ratioيجب أن تراعي توازن نسبة األبعاد  .2

وغيرها من   16:9أيضاً، وبنفس األسلوب للصور والمشاهد ذات النسبة  4:3على شاشة لها نفس النسبة  4:3والمشاهد ذات النسبة 

 القياسية األخرى، باإلضافة الى أنه يجب أن تعرض على شاشات تماثلها بنسبة األبعاد.النسب 

 : التوصيالت 4.2

لنقل اإلشارة التماثلية لكاميرات المراقبة التلفزيونية، يجب أن تكون هذه األسالك   Coaxial Cablesعند استخدام األسالك المحورية   .1

 ( وأن تكون نحاس بالكامل.RG59, RG6, RG11)مثل  ohm 75ذات ممانعة مقدارها 

كون التوصيالت لنقل اإلشارة التماثلية لكاميرات المراقبة التلفزيونية، يجب أن ت Coaxial Cablesعند استخدام األسالك المحورية  .2

 عالية الجودة.  Crimping Type BNC، وأن تكون   ohm 75ذات ممانعة  Termination Connectorsالطرفية 

أو لنقل إشارة السيطرة  Balanced Signalلنقل اإلشارة التماثلية المتوازنة  Twisted Pairsعند استخدام األسالك المزدوجة  .3

 . Cat6، يجب أن تكون من النحاس وأن ال تقل عن Serial Portوصيل التسلسلي والتوجيه للكاميرات المتحركة خالل الت

 الشبكة:  - 5.2

   عند التوصيل بشبكة رقمية ألي سبب كان، يجب مراعاة التوصيات والمتطلبات المتعلقة بالشبكات وكما هو مفصل في  .1

 (   8صفحة رقم   1.5 البند رقم  )

 كلية من نظام الشبكات .السعة الاضافية من   ٪ ٢٠ يجب أن يتم احتساب .2

 التحكم واإلدارة والسيطرة:  -6.2 

أجهزة تسجيل   ٤كاميرا فأكثر أو عدد    64في أي أنظمة مراقبة تلفزيونية تماثلية ترتبط بها    VMSيجب توفير برامج إدارة نظام المراقبة   .1

 فأكثر.

-RS-232, RS-422, RSالتسلسلية  االشاراتيتم عن طريق  Serial Portsية التحكم بالكاميرات المتحركة من خالل المنافذ التسلسل .2

 التسلسلية.   (  Analogue) مع مراعاة التوافق بين جميع األجهزة والمعدات التماثلية المرتبطة بهذه الشبكة التماثلية 485
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 مواصفات المنظومات الرقمية:   - 3

 الكاميرات : 1.3

 يجب أن تكون ملونة. .1

 .   Full HD 1080pيجب أال تقل دقة الكاميرا  .2

( دون إستخدام أو تفعيل  السرعة الثابتة لنقل البيانات Variable Bit Rateيجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات ) .3

(Fixed Bit Rate)   .مع عدم تحديد حد اقصى للسرعه 

ألمنية القياسية العاملة في السوق أو قادرة على االرتباط المباشر مع النظم يجب أن تكون متوافقة مع جميع برامج إدارة األنظمة ا .4

 القياسية المعروفة. 

 . 48dBدي بي  ٤٨أن ال تقل نسبة اإلشارة إلى الضوضاء عن   .5

 

 التسجيل نظمةأ - 2.3

 . Full HD 1080pأن ال تقل دقة التسجيل عن  .1

في حالة العرض المتعدد على شاشة  وفي حالة العرض المنفرد لكاميرا واحدة  Full HD 1080p عن ال تقل دقة العرض الحي  .2

 لكل كاميرا  CIF2واحدة، وال يقل عن 

 كلية من نظام التسجيل  . السعة الاضافية من   ٪ ٢٠ يجب أن يتم احتساب .3

 

 أجهزة العرض - 3.3

 . Full HD 1080p. أن تكون شاشات العرض ذات دقة ال تقل عن 1

 

 التوصيالت   4.3

يجب أن تكون النوعية المستخدمة تحوي الحد األدنى من جودة النحاس العالية  ( و twisted pairs) حيث تستخدم األزواج الملتوية .1

 ( غير مسموح بها.ى بالنحاسالحديد المغط. الكابالت )النحاس مغطى األلومنيوم( و )CAT 6المعروفة بـ 

 بشرط عدم تأثر جودة الصورة واإلشارة سلباً."  Range Extenders" ال مانع من استخدام موسعات المدى  .2

 لإلقفال  ةقابلال الحاويةيجب تأمين جميع وصالت النظام ضد العبث أو االنقطاع العرضي. قد يكون هذا عن طريق وضع  .3

 الشبكة  - 5.3

بما يتناسب مع التصميم التقني ومتطلبات األنظمة األمنية. على أن   Topology.يمكن استخدام أي طريقة توصيل للبنية التحتية للشبكة  .1

 .المعنى باشتراطات الشبكات (  8صفحة رقم   1.5  البند رقم  ) اتإلشتراطل مطابقةكون ت

 نظام الشبكات .كلية من السعة الاضافية من   ٪ ٢٠ يجب أن يتم احتساب .2
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 المواصفات العامة الفصل الثاني

   بالدخولأنظمة التحكم  -1

 دفاع المدني.االدارة العامة للأن تكون قابلة للتكامل مع جميع منظومات اإلنذار بالحريق المعتمدة من  .1

 أن تكون مركزية. .2

 أن تكون قادرة على التعامل مع األنظمة التماثلية والرقمية. .3

 القفل:أليات - 1-1

 أن تكون ذاتية الفتح عند الطوارئ ويسمح باستخدام األقفال الكهرومغناطيسية أو الكهروميكانيكية.   -1

 أن تكون ذاتية القفل عند الطوارئ وفقط كهروميكانيكية إذا تم تركيبها على األبواب التالية:   -2

 .الخزائن ذات المحتويات الثمينةو الخزائن المالية •

 . لمواد الخطرةالخزائن ذات ا •

 واالدوية المقيدة.خزائن المواد المخدرة  •

 . األسلحة والذخائر مستودعات •

 . أماكن االحتجاز والحجر •

بخاصية الفتح اليدوي في   أي مكان يستخدم األقفال الذاتية القفل عند الطوارئ ويحتمل أن يقوم أشخاص بتشغيله، يجب أن يكون القفل -3

 حاالت الطوارئ وأن تكون هذه الخاصية مقتصرة اإلستخدام على جهة المنطقة المحصنة من القفل. 

 

 أجهزة التعرف - 2.1 

 كافة وسائل التعريف التالية تعد مقبولة: .1

 ،PIN Numberلوحة الرقم السري   •

 . اإللكترونية المتصلة والال متصلةالتعريف اإللكتروني مثل بطاقات التعريف  •

على أن يكون إما قارئ البصمة أو شبكية العين أو شبكة األوعية الدموية وال يجوز استخدام أي قارئ آخر  بايومتركس  ال  قارئ •

 الخطية المسبقة. مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةدون موافقة 

 السري منفرداً.  رمز المرورال يقبل االعتماد على  .2

 ال يجوز االعتماد على أجهزة التعرف الالسلكية.  .3
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 التوصيالت - 3.1

 .مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةال يجوز استخدام الوصالت الالسلكية دون الحصول موافقة  .1

 ( تعتبر من الكابالت غير المسموح بها.بالنحاسالمغطى  الحديدكابالت )النحاس مغطى األلومنيوم( و ) .2

 يجب تأمين جميع الوصالت الداخلية للنظام ضد العبث أو التلف .3

 يجب أن تكون جميع الكابالت مخفية أو توجيهها في االحتواء الكهربائية )البالستيك داخليا، والمعادن المجلفنة خارجيا( .4

لنظام والرسومات والجداول  يجب أن تتوافق جميع مخططات اويجب أن تكون جميع الكابالت مرقمة وتسمى وتحدد في كال الطرفين.  .5

 مع ما هو مثبت من أجهزة بالفعل

 يجب أن يتم تثبيت جميع الكابالت والتوصيالت بموجب المعايير ذات الصلة بنوع الكابل، وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية.  .6

 

 لوحة التحكم  - 4.1

  ٤عملها عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لمدة ال تقل عن يجب أن تزود جميع لوحات التحكم ببطارية احتياطية تضمن استمرار  •

 ساعات.

 . IT Networkيجب أن تكون األنظمة مبنية على أساس االتصال عبر الشبكة الرقمية  •

التصال  المركزي وإكمال تحديث البيانات عند عودة ا  بنظام التحكممزودة بالقدرة على حفظ جميع العمليات داخلياً عند انقطاع االتصال   •

 ذاتياً.

 

 برنامج اإلدارة والسيطرة - 5.1  

 .يجب ان تعمل على المنصات المختلفة وانظمة التشغيل  •

 أن يحتفظ بتفاصيل سجل الدخول والخروج لجميع األجهزة المرتبطة لمدة ال تقل عن سنة.  •

 . اَمن  في مكان   enrolment stationتعريف الدخال واليجب أن يتم تركيب محطة إ •

 أن يحتوي على خارطة إلكترونية تفاعلية للسيطرة على األنظمة.يجب  •

الخاصة بكل أجزاء أنظمة السيطرة على المداخل والتي تتيح التكامل الفعال مع   (SDK) يجب توفير أدوات التطوير البرمجية الكاملة •

 أي أنظمة أخرى. 
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أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء. 2  

 نظام من الجيل الثالث كحد أدنىيجب ان تكون جميع أجزاء ال -  1.2

 :حساسات    2.2

 يجب أن يغطي مجال الحساسات المناطق المحمية بحيث أن ال تكون هنالك منطقة يمكن اختراقها إليقاف النظام األمني أو تعطيله •

 (موجات المايكروويفيجب استخدام مجسات كشف الحركة ذات التقنيات المزدوجة )بواسطة األشعة تحت الحمراء  •

 كشف االهتزاز حساساتيجب استخدام  •

 كشف الحفر بمثقاب حساساتيجب استخدام  •

 كسر الزجاج حساساتيجب استخدام  •

دامها في حالة حدوث أي طارئ بحيث يكون على مستوى يسهل أزرار ومفاتيح طلب النجدة ويتم توفيرها للمعنيين بالمنشأة الستخ •

 استخدامه وغير ظاهر للعيان.

  حصن(مإغالق الباب )العادي وال  حساس •

 أجهزة التنبيه واإلنذار المرئي والمسموع  -3.2

 اإلنتباه.مزودة بمكبر صوت عالي متخصص ومزود بمصباح وميض متقطع يلفت جهاز التنبيه ) صوتي ومرئي(،  يجب تركيب  •

يعمل على تشغيله في حالة قطع سلك التوصيل  (UPS)احتياطي مزود بمصدر طاقة  جهاز التنبيه ) صوتي ومرئي(كون ييجب أن  •

 ساعات.  8بلوحة التحكم لمدة ال تقل عن  

 خارج. تكون مسموعة ووميضها مرئي من اللر تم 1من بعد  dBA  110حد األدنى   جهاز التنبيه ) صوتي ومرئي(يجب تركيب  •

 التوصيالت - 4.2

مؤسسة تنظيم الصناعة  إال بعد الحصول على موافقة    للحساساتيجب أن تكون التوصيالت سلكية وال يجوز استخدام التوصيل الالسلكي   •

 الخطية المسبقة. االمنية

 (. ZONEعلى حدى بلوحة التحكم واإلنذار وبنطاق واحد ) حساسيجب توصيل كل  •

 مخصصة. (  Conduits) يجب تمديد جميع أسالك النظام بحوافظ  •
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 يجب عدم تركيب أجهزة االنذار خارج المنشاة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار.   •

يلها في حالة قطع التيار الكهربائي لمدة ال تقل عن  يعمل على تشغ  (UPS)احتياطي    طاقة  يجب أن يكون النظام بالكامل مزود بمصدر •

 ساعات.  ٨

 ( تعتبر من الكابالت غير المسموح بها.بالنحاسالمغطى  الحديدكابالت )النحاس مغطى األلومنيوم( و ) •

 .طرفي الكيبلوتحدد في  ، وتسمى ،يجب أن تكون جميع الكابالت مرقمة •

 اجهزة االنذار المركبة . والجداول مع  جميع مخططات النظام والرسومات تتطابقيجب أن  •

 بموجب المعايير ذات الصلة، وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية. البيانيهيجب تثبيت جميع الوصالت  •

 

 لوحات التحكم واإلنذار - 5.2

 . مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية يجب أن تكون لوحة التحكم بنظام اإلنذار معتمدة من قبل  •

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية •

 على موقع التركيب. بما يدل(  ويتم تسميته ZONEعلى حدى بنطاق منفصل ) حساسيجب برمجة كل  •

 .ؤسسة تنظيم الصناعة االمنية مأن تتوفر فيها أجهزة اإلتصال المعتمدة من قبل  •

 أن تكون موصولة بنظام التحكم باإلنارة في المنشأة بحيث تقوم بتشغيل اإلنارة في الموقع عند اإلنذار.  •

 يجب تركيب لوحة التحكم في مكان آمن وغير ظاهر للعيان ويصعب الوصول إليها.  •

 و الخروج.اباب الدخول أن تكون بقرب ويجب تركيب لوحة المفاتيح بعيداً عن لوحة التحكم  •

( بحيث تطلق إشارة اإلنذار عند تعرض Tamperيجب أن تكون جميع أجزاء أنظمة اإلنذار ذات خاصية كشف التخريب أو التالعب ) •

 أي جزء منها للفتح أو اإلزالة أو قطع االتصال أو انقطاع التزويد بالطاقة الكهربائية. 

( عن دقيقة واحدة، وفي حالة الحاجة إلى وقت أطول يجب Disarmالية نظام اإلنذار )يجب أن ال يتجاوز الوقت المخصص لتعطيل فع •

 الخطية المسبقة. مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةالحصول على موافقة 

 ( محاوالت متتالية.٣يجب أن ال يتجاوز عدد المحاوالت الخاطئة لتعطيل فعالية نظام اإلنذار عن ثالث ) •

 عيل نظام اإلنذار بعد انتهاء الدوام أو إخالء المبنى.على المسؤول بالمنشأة تف •

 الفورية لنداء الشرطة عند ورود أي انذار.  والحضور  االستجابةبعلى المسؤول بالمنشأة  •
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 الفصل الثالث : الضوابط التشغيلية

 ضوابط التشغيلية. ال -1

 المتطلبات التشغيلية للصورة

 التعاريف - 1.1

 : هو المنظر التي تلتقطه الكاميرا و يتم عرضه على شاشة العرض  مدى رؤية الكاميرا •

    .متر متمثل بجسم إنسان أو هدف اختباري قياسي 1.6: هو مقياس رؤية الجسم بارتفاع الهدف القياسي •

 بالمترعند الهدف القياسي  (pixel)بكسل: هو احتساب عدد كثافة عناصر الصورة •

 مم  330× 160 رقام لمركبة بمقاس هي رؤية لوحة أ رؤية لوحة األرقام: •

، ويستخدم لدراسة التعابير على وجه األشخاص )األهداف( لهذا يجب أن يكون الوجه هو الجزء األهم من الصورة. يجب أال التفتيش - 2.1

رة الهدف  " في المتر وعليه يتناسب حجم صوبكسل"  1000٪ وال تقل كثافة عناصر الصورة )بكسل( عن 400يقل حجم صورة الهدف عن 

 المئوية مع دقة التصوير المستخدمة وكما يلي:

• Full HD 1080p : 400  ٪ 

ويشترط إن يتم تركيب الكاميرا أمام الشخص )الهدف( تماماً بحيث يكون مركز الصورة هو البقعة بين العينين لــ "الهدف القياسي"  •

درجات يميناً أو يساراً وزاوية عمودية ال  10ال تزيد عن متر. يمكن تركيب الكاميرا بزاوية أفقية  1.6والذي يكون معدل طوله 

 درجات أعلى أو أسفل خط األفق. 10تزيد عن 

 ، ويستخدم للتعرف على األشخاص )األهداف( الغير معرفين سابقا وذلك أثناء دخولهم المنشأة. لذا يجب أن يكونالتعرف - 3.1   

 ٪ لحجم الرؤية في شاشة العرض  120الوجه هو الجزء األهم من الصورة. يجب أال يقل حجم صورة الهدف عن                       

 " في المتر.   بكسل"  300وفي الحاالت االستثنائية وبموافقة المؤسسة ال تقل كثافة عناصر الصورة عن                        

ً ويشترط إن يتم تركيب الكاميرا أمام الشخص )الهدف • ً أو  45يمكن تركيب الكاميرا بزاوية أفقية ال تزيد عن  ،( تماما درجة يمينا

 درجة أعلى أو أسفل خط األفق.  20يساراً وزاوية عمودية ال تزيد عن 

في هذه الكاميرات التي تستخدم للتعرف مهما  Wide Dynamic Range WDRكما يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع  •

 . 110dBعن  WDRبها. وأن ال تقل نسبة التباين كان موقع تركي

 ويستخدم لتمييز ومتابعة األشخاص )األهداف( المعرفين سابقاً. لهذا يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو   التمييز، - 4.1

 في شاشة العرض وفي٪ لحجم الرؤية 50الجزء  األهم من الصورة. وعليه يجب أال يقل حجم صورة الهدف عن                  

 " في المتر.  بكسل"  125الحاالت االستثنائية وبموافقة المؤسسة ال تقل كثافة عناصر الصورة  عن                  

  45متر من أي زاوية يميناً أو يساراً وزاوية عمودية ال تزيد عن  1.6على أن يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 

 درجة أعلى خط األفق. 

 وتستخدم للسيطرة وتوجيه الحشود والتجمعات ومراقبات الفعاليات العامة لألشخاص. لهذا يجب أن يكون كامل الجسم  ، المعاينة   - 5.1

 ٪ لحجم الرؤية في شاشة  25ة. يجب أال يقل حجم صورة الهدف عن والمحيط القريب هو الجزء األهم من الصور              

 " في المتربكسل"  62.5العرض وفي الحاالت االستثنائية وبموافقة المؤسسة ال تقل كثافة عناصر الصورة عن               
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متر من أي زاوية يميناً أو يساراً وزاوية عمودية ال تزيد عن    1.6إن يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله     ويمكن   

 درجة أعلى خط األفق إال إذا تم تحديد غير ذلك.  45

 يجب أن يكون كامل الجسم  ، وتستخدم لكشف الفعاليات األساسية مثل طبيعة الحركة واالتجاه والمظهر العام. لهذا  الرصد -  6.1

 ٪ لحجم الرؤية في  10والمحيط المتوسط البعد هو الجزء األهم من الصورة. يجب أال يقل حجم صورة الهدف عن                    

 المتر. " فيبكسل"  30شاشة العرض وفي الحاالت االستثنائية وبموافقة المؤسسة ان ال تقل كثافة عناصر الصورة عن                    

متر من أي زاوية يميناً أو يساراً وزاوية عمودية ال   1.6ويمكن إن يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله                    

 درجة أعلى خط األفق. 75تزيد عن 

 وتستخدم لكشف تواجد األهداف دون تمييز وذلك ألغراض اإلنذار المبكر. لهذا يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط المراقبة،  - 7.1

 ٪ لحجم الرؤية في شاشة العرض  5الواسع والبعيد هو الجزء األهم من الصورة. يجب أال يقل حجم صورة الهدف عن                    

 " في المتر.بكسل"  12.5ستثنائية وبموافقة المؤسسة ال تقل كثافة عناصر الصورة عن وفي الحاالت اال                    

متر من أي زاوية يميناً أو يساراً وأي زاوية عمودية    1.6ويمكن إن يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله                     

 أعلى خط األفق. 

 باتقراءة أرقام لوحات المرك   - 8.1

 الوسائل اإللكترونية الذاتية . أ

 .مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية أن يتم تركيب النظام المعتمد لدي 

 الوسائل البصرية  .ب

وتستخدم لتقديم صورة واضحة تمكن المشغل من قراءة لوحة تسجيل المركبات بدقة. لهذا يجب أن يكون ارتفاع الحروف واألرقام  .1

٪ لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحاالت االستثنائية وبموافقة المؤسسة  20الظاهرة )الهدف( على الشاشة كامالً وأال يقل عن  

 " في المتر.  بكسل"  400رة عن  ان ال تقل كثافة عناصر الصو

 درجة.  30درجة أعلى خط األفق وزاوية أفقية ال تزيد عن  30ويمكن إن يتم تركيب الكاميرا كي تراقب بزاوية ال تزيد عن  .2

 . مواصفات الشاشات2

 المواصفات العامة 1.2

 365-24/7أن تكون مصممة للعمل المتواصل طوال السنة واألشهر واأليام  •

 . Full HD 1080pأن ال تقل دقة العرض فيها عن   •

 سم في شاشة العرض  x 6.7 12ان ال يقل حجم الصورة للكاميرا الواحدة عن قياس  •

يتطلب نشاطها توفير غرفة عمليات وتقل يجب توفير شاشات عرض لعرض جميع الكاميرات و يستثني من ذلك المنشئات التي ال  •
أجهزة حيث يمكن توفير شاشة واحده مع توفير جهاز تنقل بين األجهزة  4او عدد أجهزة التسجيل عن  64 عن عدد الكاميرات بها

(KVM) 
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 الشاشات في محطات التشغيل 2.2

 بوصة.  21أن ال يقل قياس الشاشة عن  •

 ( .WORK STATIONتشغيل ) لكل محطة 2أن ال يقل عدد الشاشات عن   •

,  16:9, 4:3أن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض لمساحة التصوير في الكاميرات ) •

16:10 ) , 

 شاشات العرض الجدارية 3.2

 ملم.  4أن ال يزيد سمك اإلطار الخارجي للشاشة عن  •

 ميرات المطلوب عرضها(.أن تسمح بالتحكم في أنماط العرض )عدد الكا •

  أن تسمح بعرض البيانات والخرائط. •

شاشة العرض الجدارية بشكل مستمر.  وتشمل كاميرات المداخل، طاوالت االستقبال    قلبيجب أن يتم عرض الكاميرات المهمة في   •

و المساعده، مناطق نزول الركاب، بهو المصاعد والساللم بالطوابق الرئيسية، البهو الرئيسي و أي كاميرات أخرى يراها المسؤول  

 مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية .األمني مهمة او حسب توجيهات 

تم عرض الكاميرات االعتيادية في المساحات الطرفية من شاشة العرض بشكل مجموعات كاميرات متسلسلة على أن ال يجب أن ي •

مجموعات على أن تعود بعدها الدورة المتسلسلة إلى   6ثانية وأن ال يتجاوز عدد المجموعات عن    60يتجاوز وقت الدورة الكلية عن  

 (. ي مصفوفة من الكاميرات المختلفة والمرتبة لتشغل مساحة العرض في الشاشةتعريف المجموعة ه أول مجموعة كاميرات. )

 االتصال عن بعد  متطلبات - 3 

 المعتمد من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية .توصيل نظام المراقبة التلفزيونية بنظام فيديو جارد  •

 بنظام محطة اإلنذار المركزي. ناعة االمنية المعتمد من قبل مؤسسة تنظيم الص توصيل أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء •

 .  مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية توصيل أنظمة التسجيل اإللكتروني ألرقام لوحات المركبات بنظام سيتي رينج المعتمد لدي  •

 أمن المحيط الخارجي . - 4

 المصدات األمنية المضادة للمركبات  1.4

 وهي تعتمد على المعيارين  ،لمنع محاولة االختراقتستخدم لضبط حركة المركبات وصدها  1.1.4

• PAS68:2013 .معايير االصطدام ألنظمة مصدات المركبات 

• PAS69:2013  .دليل اختيار وتركيب واستخدام أنظمة المصدات األمنية 
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 من ناحية الشكل، تكون بأشكال وأنماط مختلفة مصممة لهذا الغرض وتشمل: 2.1.4

 األسوارالقوية •

 (،Bollards) االمنيةاألوتاد  •

 (،Road Blockers) الطرقحواجز  •

 (Planter Boxesصناديق وحاويات الغرس والزرع ) •

 .الطريق ةتجهيزات حرم •

 والنوافير. األحواض المائية  •

 .األعمدة مهما كان استعمالها •

 والمسطحات المائية.عناصر المناظر الطبيعية مثل الصخور والمرتفعات والكثبان  3.1.4

 من ناحية التشغيل فهي:

المصدات القابلة للسيطرة، أي التي يمكن إبطال عملها )من خالل تحريكها أو طيها أو سحبها( بشكل مؤقت لغرض السماح  •

 . بمرور المركبات من خاللها، ثم إعادتها إلى وضعيتها األولى، ويتم ذلك بطرق يدوية أو آلية

 تي تكون حاجزاً دائماً غير قابل لإلزالة المؤقتة.المصدات الثابتة، أي ال •

 أعاله مستوفياً للشروط التالية:( 2.1.4البند )يجب أن يكون أي مصد أمني ورد ذكره في  .1

لمواصفات العالمية من جهات مخولة بذلك، وأن  لمطابقة اختبار المصدات القابلة للسيطرة، يجب أن تكون حاصلة على شهادة  •
يتم اعتماد و توثيق هذه الشهادة في مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية حسب الضوابط المعمول بها لهذا الغرض، مع مراعاة الحد  

 (. 1.4البند )األدنى الواجب تحقيقه من قوة تحمل الصدمة في  

مطابقة المواصفات العالمية من جهات مخولة بذلك، وأن يتم اعتماد اختبار المصدات الثابتة، إما أن تكون حاصلة على شهادة  •
وتوثيق هذه الشهادة في مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية حسب الضوابط المعمول بها لهذا الغرض. أو أن يتم تقديم الحسابات 

تصميم وتنفيذ هذه المصدات، صادرة من استشاري مختص ، مع مراعاة الحد األدنى الواجب  الهندسية الكاملة التي تم بموجبها
 (.1.4البند )تحقيقه من قوة تحمل الصدمة في 

مواقع وتصميم وحسابات المصدات بجميع الالخطية المسبقة على  مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةيجب الحصول على موافقة  •
 انواعها لكل مشروع.

 ة تحمل صد المركباتتصنيف قو  2.4

 خفيفة 1.2.4

 كلغم  1500وزن المركبة:  •

 Rigid Axle 1صفة المركبة: خفيفة ثنائية الدفع مع محور عجالت متصل  •

 ساعة  \كلم  110سرعة االصطدام:   •

 درجة  90زاوية االصطدام:  •

 متر  1.7مسافة اإلختراق:  •
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 متوسطة  2.2.4

 كلغم  7500وزن المركبة:  •

 Rigid Axle 2صفة المركبة: متوسطة رباعية الدفع مع محوري عجالت متصل  •

 ساعة \كلم  80سرعة االصطدام:   •

 درجة  90زاوية االصطدام:  •

 متر  2مسافة اإلختراق:  •

 

 شديدة 3.2.4

 كلغم 32000وزن المركبة:  •

 Rigid Axle 4صفة المركبة: ثقيلة سداسية الدفع مع أربع محاور عجالت متصل  •

 ساعة \كلم  80  سرعة االصطدام: •

 درجة  90زاوية االصطدام:  •

 متر  2.5مسافة اإلختراق:  •

 شروط وضوابط أخرى     3.4

 اإلدارة والتشغيل  1.3.4

يجب تواجد موظف مسؤول بشكل مستمر يكون ملماً باستخدام وتشغيل األنظمة وتنفيذ كافة العمليات التشغيلية كالنسخ والبحث  •

أجزاء األنظمة بكفاءة. ويكون هذا الموظف مسؤوال أيضا عن ضمان حسن تشغيل األنظمة واإلبالغ وتحميل المقاطع والتعامل مع  

 الفوري عن أي عطل حسب اإلجراءات المتبعة.

عند المداخل الرئيسية كلها وداخل   مؤسسسة تنظيم الصناعة االمنيةيجب وضع الفتات وعالمات تحذيرية قياسية معتمدة لدى  •

 نظمة مراقبة تلفزيونية.المصاعد تنبه بوجود أ

يجب توفير سجل لكل عملية نسخ بحيث يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بعملية النسخ ومن قام بها ومكان حفظها أو المستلم  •

 لها حسب النموذج المعتمد.

ون جميع األجزاء يجب أن يكون الوقت والتاريخ الذي تعمل به جميع األنظمة األمنية حقيقي وصحيح ومطابق للواقع، وأن تك •

مؤسسة المختلفة لألنظمة متزامنة وتعمل على تحديث قيمة الوقت والتاريخ بشكل  آلي ومتوافق مع النظم المتعلقة العاملة في 

 .تنظيم الصناعة االمنية
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 اإلنارة األمنية   2.3.4

 يجب أن تكون المشاهد التي تقع ضمن نطاق رؤية كاميرات المراقبة مضائه بالكامل وخالية من أي أجزاء مظلمة.   •

يجوز استخدام اإلنارة األمنية الغير مرئية للعين )األشعة تحت الحمراء( في المناطق المحيطة الثانوية التي ال تستخدم بشكل  •

للمراقبة بالكاميرات بحيث تغطي هذه اإلنارة مدى رؤية كاميرات المراقبة وأنه  رئيسي أو حيث يكون الضوء المرئي غير كاف 

 .ال ينعكس أي ضوء لألشعة تحت الحمراء في الكاميرا

 ال يجوز أن ينتج عن استخدام اإلنارة األمنية أي تأثير سلبي على سالمة اآلخرين )مثل تأثير اإلنارة على رؤية السائقين(.  •

 قبول الصورة  3.3.4

تكون الصورة واضحة ويمكن تفسير وقراءة مضمونها بسهولة من قبل المراقب وتمييز الخطوط المستقيمة دون وجود يجب أن  •

 أية  تشوهات للصورة. 

 يجب أن تكون الصورة مستقرة وال تهتز حتى في ظروف الرياح المتوسطة السرعة.  •

جب جزءاً من الصورة، وسيتم اعتبار الصورة غير مقبولة يجب أن يكون حقل الرؤية للكاميرا متاحاً وخالياً من العوائق التي تح •

٪ من إجمالي مساحة الصورة. على أن  يكون مركز الصورة خالي من أي حجب أو عوائق،  5إذا تجاوزت نسبة الحجب 

 ٪ من إجمالي مساحة الصورة. 5وأطراف الصورة ال تتجاوز الـ  

 المحافظة وديمومة األنظمة االمنية 4.3.4

ميع أجهزة التسجيل الرقمي في أماكن مؤمنة ونظيفة وخاضعة للمراقبة المستمرة وأن يكون الوصول إليها يجب أن يتم تركيب ج •
محدود على األفراد المخولين فقط ومنع العبث بها. وان المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير سجل مستدام ومدقق يحتوي  

تركيب هذه األجهزة. كما أن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التبليغ تفاصيل الدخول والخروج والفعاليات التي تتعلق بمكان 
الفوري عند حدوث أي عارض يحول دون عمل األنظمة األمنية وأن يتم إبالغ كل من مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية بواسطة  

 يانة الرسمي والمسجل لدى المؤسسة.رسالة إلكترونية وشركة الصيانة المسجلة بواسطة وسائل التبليغ المتفق عليها في عقد الص

يجب أن تكون جميع توصيالت أنظمة األمن مستقلة ومكرسة فقط لخدمة أنظمة األمن، وال يجوز أن تكون هذه التوصيالت جزءاً  •
لتأمينه من شبكة توصيالت خارجية وال يجوز االرتباط بها إال إذا كان االرتباط ألغراض التكامل وعندها يجب توفير جدار ناري  

 بعد الحصول على موافقة  خطية مسبقة من مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية.

يجب تركيب جميع األجزاء الفعالة من شبكة المعلومات التي تخدم المنظومات األمنية في أماكن مؤمنة ونظيفة وأن يكون الوصول   •
التقسيم والتوزيع الرئيسية أو الثانوية أو الرفوف  سواء كانت غرف إليها محدود على األفراد المخولين فقط ومنع العبث بها )

(. وأن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير سجل مستدام ومدقق يحتوي تفاصيل الدخول والخروج والفعاليات المخصصة
ي عارض يحول  التي تتعلق بمكان تركيب هذه األجهزة. كما أن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التبليغ الفوري عند حدوث أ

دون عمل األنظمة األمنية وأن يتم إبالغ كل من مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية بواسطة رسالة إلكترونية وشركة الصيانة المسجلة  
 بواسطة وسائل التبليغ المتفق عليها في عقد الصيانة الرسمي والمسجل لدى المؤسسة. 

ل وسائل احتواء خاصة باألسالك كاألنابيب والقنوات المعلقة يجب أن تكون جميع األسالك والتوصيالت غير ظاهرة وداخ •
 واألوعية المدفونة وغيرها. يمنع ان تكون األسالك مكشوفة.

يجب أن تكون مقابس الكهرباء التي تجهز أنظمة األمن وأجهزتها الطرفية من كاميرات ومسيطرات وغيرها محمية ضد العبث  •
 لتجنب اطفائها عمداً.

 

 

 



 

 V3.1          -االصدار رقم:

 2020/ 01/01:-    تاريخ االصدار

 
 

                                                                                                                             Page 23 of 74 
 

 

احتمال تعرض البناية أو المنشأة للصواعق، يجب حماية األنظمة األمنية بالكامل ضد الصواعق والشحنات المرتدة   في حالة وجود •
 من التوصيالت األرضية. 

يجب أن يكون تركيب األجهزة والمعدات األمنية في أماكن مؤمنة بعيداً عن تعرضها للعبث والتخريب أو تعرضها للحوادث مثل  •
 أو االصطدام بها.سقوط األشياء عليها 

إذا اقتضت ظروف التركيب أن تثبت األجهزة والمعدات األمنية في متناول األشخاص القياسيين )أي األشخاص بمعدل طول قامة   •
متر ، فإنه يجب أن تكون هذه األجهزة والمعدات األمنية مزودة  2.5متر وغير مزودين بتجهيزات إضافية( أقل من  1.6

 حسب التصنيف العالمي القياسي.  IK10بخصائص الحماية من العبث والتخريب وبميزات مقاومة الصدمات بحيث ال تقل عن 

 الصيانة والتطوير وتعديل األنظمة األمنية  5.3.4

وأن يتضمن العقد برنامج   مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية  منشأة بابرام عقد صيانة سنوي مع إحدى الشركات المسجلة في  تلتزم ال •
 االستجابة والشروط الجزائية القانونية عند اإلخالل بها. وأن المنشأة مسؤولة عن تبليغ المؤسسة عند تعثر تنفيذ بنود عقد الصيانة. 

منشأة ومقدم خدمة الصيانة والتركيب بتوفير سجل مستدام وبإبالغ المؤسسة عند القيام بأي عمل أو  يلتزم كل من المستخدم أو ال •
 إجراء أو فعالية تؤدي إلى تغيير كلي أو جزئي ولو بسيط شامالً دون حصر ما يلي: 

  تصميم األنظمة األمنية. .1

 مواصفات أو مكونات األنظمة األمنية. .2

 ة األمنية.ترتيب وتعريف وبرمجة أجهزة األنظم .3

 خرائط المكان الذي تراقبه األنظمة األمنية. .4

 مستويات اإلنارة التي تؤثر على األنظمة األمنية. .5

 وجود أو إضافة عوارض تعوق عمل األنظمة األمنية. .6

 توسيع أو تقليص المنشأة من ناحية المباني والمساحات وإضافة أو دمج المباني أو الرخص التجارية. .7

 مداخل أو مخارج أو أسوار أو مناطق مفتوحة إلى المساحات العامة الخارجية. إضافة أو إلغاء  .8

 تغيير في النشاطات أو األعمال.  .9

 وجود مشاريع أو منشئات مجاورة لها تأثير على األنظمة األمنية. .10

 أي إجراء آخر لم يتم ذكره هنا لكن له أثر في كفاءة أو شمولية أو فعالية عمل األنظمة األمنية. .11

وأن يقوم مقدمو الخدمة بتحديث معلومات  مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية مرخص من قبل يكون كامل طاقم الصيانة الفني  يجب أن .12
 طواقمهم الفنية بشكل مباشر ومستمر لدى المؤسسة. 

 المحظورات  6.3.4

مؤسسة يحظر استخدام كاميرات بخاصية التحريك والتقريب على األماكن التي تتمتع بالخصوصية إال بعد الحصول على موافقة   •
 .تنظيم الصناعة االمنية 

 .مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةيحظر استخدام كاميرات مخفية إال بعد الحصول على موافقة  •

مؤسسة  مدى رصدها عن حدود المنشأة المعنية إال بعد الحصول على موافقة  يحظر تركيب كاميرات خارجية على السطح يزيد •
 .تنظيم الصناعة االمنية
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 .  مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةيحظر تركيب واستخدام كاميرات بخاصية التقاط الصوت إال بعد الحصول على موافقة  •

  الحاالت االستثنائية 7.3.4

 نشأة لها أكثر من نشاط، يجب تطبيق الحد األقصى من المتطلبات عليها. في حالة وجود مرافق أو أماكن مشتركة في م •

( هو الحد األدنى من المواصفات والمتطلبات التي يجب االلتزام بها، وال يجوز بأي  النظم الوقائيةدليل كل ما هو مذكور في ) •
حال من األحوال أن يتم التجهيز أو التركيب أو التنفيذ بمواصفات أو متطلبات أقل من الحد األدنى. وال يجوز عدم التقيد بأي بند 

 .مؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةمن بنودها إال بموافقة رسمية من 

أن تفرض أي إجراء أمني إضافي أو خدمة أمنية أو دراسة أو تحليل أو تقييم أو مواصفات أو  لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية  •
 متطلبات أو تصميم أو تعديل على التصاميم األمنية والهندسية والمعمارية حسب مقتضيات الحالة األمنية وحسب ما تراه مناسباً.

جهزة والمعدات األمنية في فقدان الميزات المعتمدة من الدفاع المدني مثل األبواب المقاومة للحريق  ال يجوز أن يتسبب تركيب األ •
 أو المنافذ الخدمية المخصصة لمنع انتشار اللهب والحرائق وغيرها من التجهيزات التخصصية وال يجوزعرقلة مركباتها.

 جودة العمل والتركيب 8.3.4

نية الغير مرتبة، إذ يجب القيام بالتركيب ضمن الضوابط الشكلية القياسية من ناحية إخفاء ال يجوز تشويه المنظر بالمنظومات األم •
 األسالك أو تغليفها واستخدام قواعد تثبيت مصنعة خصيصا لغرض تثبيت المعدات األمنية.

 الغرض.  يجب ترقيم وتعليم جميع التوصيالت واألسالك من الجهتين بعالمات وأرقام قياسية ومصنعة خصيصا لهذا   •

يجب مراعاة إجراءات السالمة وعدم تعريض األفراد والممتلكات للضرر وااللتزام بوضع العالمات التحذيرية واإلرشادية لتفادي   •
 إيذاء اآلخرين. 
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المتطلبات األمنية والمواصفات الفنية الخاصة  الباب الثاني :  

 - الفنادق وما في حكمها :  -1

 -تشمل الفنادق وما في حكمها ما يلي:    - 1.1

 فندق فئة الخمس نجوم  -أ

 فندق فئة األربع نجوم -ب

 فندق فئة الثالث نجوم  -ت

 فندق النجمتين  -ث

 فندق فئة النجمة الواحدة  -ج

 نزل -ح

 فندق عائم -خ

 منتجع -د

 بيوت العطالت -ذ

 - الشقق الفندقية وتشمل :  -ر

 فخمة .1

 سياحية .2

 مدرجة .3

 -: المواصفات والمتطلبات الفنية:  2.1

 -توفير كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية: 

 على جميع مداخل المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية. . 1

 على جميع طاوالت االستقبال بحيث تكون صورة الشخص في مدى مقياس رؤية التمييز. . 2

 ساحة أبواب المصاعد لكافة الطوابق في مدى مقياس رؤية التمييز.في  . 3

داخل المصاعد في مدى مقياس رؤية التمييز بزاوية تظهر رقم الطابق واستخدام عدسة بزاوية واسعة بحيث تغطي جميع اجزاء  . 4

 المصعد. 

 نى في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية.على جميع أبواب مخارج الطوارئ بالطابق االرضي والمواقف والمؤدية لخارج المب . 5

 على جميع ابواب مخارج الطوارئ بين الطوابق في مدى رؤية التمييز . 6

 على مداخل ومخارج المركبات للمنشأة في مدى مقياس رؤية التمييز. . 7
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 على غرف حفظ األمانات والحقائب في مدى مقياس رؤية التمييز. . 8

على جميع المداخل المؤدية إلى البارات والمراقص والنوادي الليلية وأبواب صاالت االحتفاالت في مدى مقياس رؤية التعرف على  . 9

 الهوية. 

 على جميع مداخل مراكز رجال األعمال في مدى مقياس رؤية التمييز. . 10

 .       داخل مراكز رجال االعمال في مدى رؤية الرصد. 11

 مناطق التفريغ والتحميل في مدى مقياس رؤية الرصد. على جميع  . 12

 على منطقة نزول وصعود الزوار من المركبات في مدى مقياس رؤية الرصد.  . 13

 على جميع ممرات التي تطل عليها الغرف في مدى رؤية الرصد.  . 14

 تركيب كاميرات على اجهزة الصراف اآللي في مدى رؤية التمييز. . 15

الممرات الخارجية بمدى مقياس روية الرصد وتكون جميع الكاميرات مجهزة بخاصية االشعة دون الحمراء بمدى رؤية  على جميع  . 16

 الكاميرا اثناء الليل. 

الوحدات السكنية التي لها مدخل خلفي مطل على حديقة او حوض يجب تغطية االماكن العامة خارج المنطقة المخصصة لهذه الوحدات  . 17

 رؤية الرصد. السكنية بمدى 

 على الممرات التي تضم مطاعم او محالت تجارية بمدى رؤية الرصد  . 18

 على المداخل من المطاعم والمقاهي والمحالت التي لها مدخل خارجي وهي من ضمن حدود المنشأة بمدى رؤية التعرف على الهوية.   . 19

 على مسارات مواقف السيارات في مدى رؤية الرصد.  . 20

 البهو أو الردهة الرئيسية في مدى رؤية الرصد. في منطقة  . 21

 في منطقة مجمع اسطوانات الغاز في مدى رؤية التمييز. . 22

 في مدخل غرفة الكهرباء في مدى رؤية التمييز . 23

 في غرفة خزانات المياه في مدى رؤية التمييز. . 24

 يف في مدى رؤية التمييزعلى المداخل المؤدية الى وحدات معالجة الهواء النقي لنظام التكي . 25

 على خزانات وقود المولدات االحتياطية في مدى رؤية الرصد.  . 26

تركيب كاميرات قراءة ارقام السيارات التلقائية المعتمدة من المؤسسة على مداخل المركبات للمنشاة )في حال وجود أكثر من مدخل :  3.1

 -تركيب الكاميرات على المواقع التالية(: 

 مخارج مركبات المنشأة مداخل و . 1

 مداخل ومخارج مواقف المركبات . 2

 مداخل ومخارج مناطق إنزال الركاب  . 3
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 يوما لجميع الكاميرات. 31االحتفاظ بالتسجيل الرقمي لمدة ال تقل عن  .1

 . 1080Pال تقل جودة التسجيل والكاميرات عن  .2

 الثانية لكل كاميرا.يجب ضبط وضعية التسجيل بما ال يقل عن عشر صور في  .3

 االحتفاظ بنظام المراقبة التلفزيونية وادارته بمكان تتوفر به تغطية لشبكات المحمول. .4

 توفير نظام سجل المكالمات الواردة والصادرة وبين الوحدات الداخلية لمدة ال تقل عن ستة أشهر.  .5

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .6

 -الخمسة واالربع والثالثة نجوم والشقق الفندقية الفخمة والسياحية توفير:يجب على الفنادق  .7

 

 -نظام الكتروني لدخول الغرف تتوفر به الميزات التالية:  4.1

 حركة.  3000سجل الدخول والخروج على القفل بما ال يقل عن  . أ

 ستة أشهر. ربط جميع االقفال بنظام مركزي واالحتفاظ بسجالت الحركة لمدة ال تقل عن  .ب

 توفير غرفة مراقبة تلفزيونية مستقلة مغلقة وغير مكشوفة من الخارج. 5.1  

 يجب على الفنادق الخمسة واالربع والثالثة نجوم والشقق الفندقية الفخمة والسياحية استخدام نظام المراقبة التلفزيونية الرقمية فقط.  . أ

  - احية :يجب توفير المتطلبات التالية على الشقق الفاخرة والسي 6.1

 توفير الحراسة االمنية على مدار الساعة   . أ

 توفير مدير عمليات امنية او مشرف أمني على مدار الساعة  .ب

 -:  يجب توفير المتطلبات التالية على الفنادق الخمسة واألربعة نجوم والفنادق التي تحددها اإلدارة المختصة 7.1

بالكاميرات وإدارتها مزودة بكل وسائل االتصال بالحراس والمسؤولين بالفندق وجهات يجب توفير غرفة عمليات خاصة للتحكم  . أ

 الطوارئ واإلنقاذ واإلسعاف وجميع وسائل المساعدة إلدارة النظام األمني أو التحكم فيه مع توفير مراقب انظمة امنية.

 يجب توفير مدير أمني  .ب

 ر الساعةيجب توفير مدير عمليات امنية او مشرف أمني على مدا .ت

 يجب توفير الحراسة األمنية على مدار الساعة   .ث

 يجب توفير العنصر النسائي في الحراسة.  .ج
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  - مراكز التسوق :   -2

 -تشمل مراكز التسوق األنشطة االقتصادية التالية:  -1.2

 مركز تسوق . أ

 مجمع تجاري  .ب

 -المواصفات والمتطلبات الفنية:  -2.2

 -ثابتة بالمواقع التالية: يجب تركيب كاميرات ملونة 

 جميع مداخل المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .1

 جميع طاوالت المساعدة واالستقبال بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز. .2

 في ساحة أبواب المصاعد في مدى رؤية التمييز. .3

وية تظهر رقم الطابق وتستخدم العدسة بزاوية واسعة بحيث تغطي جميع اجزاء داخل المصاعد في مدى مقياس رؤية التمييز بزا .4

 المصعد. 

 جميع مواقع أجهزة الصراف اآللي والهواتف العمومية وأجهزة شحن الهواتف العمومية في مدى رؤية التمييز. .5

 على منطقة الصعود والنزول من الساللم والساللم الكهربائية بمدى رؤية التمييز.  .6

 يع أبواب مخارج الطوارئ بالطابق االرضي والمواقف المؤدية لخارج المبنى في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية. على جم .7

 على جميع ابواب مخارج الطوارئ بين الطوابق في مدى رؤية التمييز. .8

 على مداخل ومخارج المركبات في مدى مقياس رؤية التمييز. .9

 تخزين المشتريات المؤقت في مدى مقياس رؤية التمييز.على غرف حفظ األمانات والحقائب وخدمة  .10

تركيب كاميرات قراءة ارقام السيارات التلقائية المعتمدة من المؤسسة على مداخل المركبات )في حال وجود أكثر من مدخل( تركيب  .11

 الكاميرات على المواقع التالية:  

 مداخل ومخارج المركبات  . أ

 المركباتمداخل ومخارج مواقف  .ب

 مداخل ومخارج مناطق نزول وصعود الركاب. .ت

 مدخل ومخرج منطقة التحميل والتفريغ .ث

 جميع مناطق التفريغ والتحميل في مدى رؤية الرصد.  .12

 منطقة نزول وصعود الزوار من المركبات في مدى رؤية الرصد. .13

 على جميع الممرات )للزوار والخدمة( في مدى رؤية الرصد.  .14
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 الجلوس في مدى رؤية الرصد على اماكن   .15

 على ممرات المصليات في مدى رؤية الرصد  .16

 تركيب كاميرات داخل مصلى الرجال في مدى رؤية الرصد  .17

 على مسارات مواقف السيارات في مدى رؤية الرصد.  .18

 في منطقة البهو أو الردهة الرئيسية في مدى رؤية الرصد.  .19

ود في مدى رؤية الرصد باالضافة إلى تركيب كاميرات بخاصية التقريب على الساحات الخارجية واماكن العروض وتجمعات الحش .20

 و التحريك.

 في منطقة تخزين الغاز المسال ومواقع التعبأة في مدى رؤية التمييز. .21

 على مدخل غرفة الكهرباء في مدى رؤية التمييز .22

 ؤية الرصد  على مدخل غرفة خزانات المياه بمدى رؤية التمييز أو على خزانات المياه في مدى ر .23

على المداخل المؤدية الى وحدات معالجة الهواء النقي لنظام التكييف بمدى رؤية التمييز أو على وحدات معالجة الهواء النقي لنظام  .24

 التكييف بمدى رؤية الرصد. 

 على خزانات وقود المولدات االحتياطية مدى رؤية الرصد  .25

 . 1080Pيل والكاميرات عن يجب استخدام النظام الرقمي فقط وال تقل جودة التسج .26

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .27

يجب توفير غرفة عمليات خاصة للتحكم بالكاميرات وإدارتها مزودة بكل وسائل االتصال بالحراس والمسؤولين وجهات الطوارئ  .28

 ير مراقب انظمة امنيةواإلنقاذ واإلسعاف وجميع وسائل المساعدة إلدارة النظام األمني أو التحكم فيه مع توف

 يجب توفير مدير أمني  .29

 يجب توفير مدير عمليات او مشرف أمني على مدار الساعة  .30

 يجب توفير الحراسة األمنية على مدار الساعة.  .31

 يجب توفير العنصر النسائي في الحراسة خالل فترة الدوام الرسمي. .32

  -المتطلبات األمنية الخاصة:    3.2

 يجب تركيب موانع اختراق المركبات المعتمدة ثابتة او متحركة أمام البوابات الرئيسية ومناطق تجمع او تواجد الرواد والزوار.    .1

 يجب توفير حراسة ثابتة على مناطق أو ممرات تجمع محالت الذهب والمجوهرات والسلع الثمينة .2

 -الحاالت الخاصة:  4.2

توح بما معناه غير معروفة المداخل ومناطق البهو يمكن استخدام طريقة كثافة العنصورة بعد الحصول  في حال تكون المنشأة ذات طابع مف

 على موافقة المؤسسة الخطية. 
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 - الحدائق الترفيهية:  -3

 -تشمل الحدائق الترفيهية األنشطة االقتصادية التالية:   - 1.3

 حديقة مالهي . أ

 حديقة العاب مائية .ب

 -المواصفات والمتطلبات الفنية:  - 2.3

 -يجب تركيب كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية: 

 جميع مداخل المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .1

 جميع طاوالت المساعدة واالستقبال بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز. .2

 مدى رؤية التمييزفي ساحة أبواب المصاعد في  .3

 داخل المصاعد في مدي مقياس رؤية التمييز بزاوية تظهر رقم الطابق. .4

 جميع مواقع أجهزة الصراف اآللي والهواتف العمومية في مدى رؤية التمييز. .5

 على منطقة صعود والنزول من الساللم والساللم الكهربائية في مدى رؤية التمييز.  .6

 لطابق االرضي والمواقف المؤدية لخارج المبنى في مدى مقياس رؤية التعرف على الهوية. على جميع أبواب مخارج الطوارئ با .7

 على جميع ابواب مخارج الطوارئ بين الطوابق في مدى رؤية التمييز. .8

 على مداخل ومخارج المركبات في مدى مقياس رؤية التمييز .9

 جميع مناطق التفريغ والتحميل في مدى رؤية الرصد.  .10

 د الزوار من المركبات في مدى رؤية الرصد.منطقة نزول وصعو .11

 على جميع الممرات )للزوار والخدمة( في مدى رؤية الرصد.  .12

 على اماكن الجلوس في مدى رؤية الرصد.  .13

 على ممرات المصليات في مدى رؤية الرصد.  .14

 تركيب كاميرات داخل مصلى الرجال في مدى رؤية الرصد.  .15

 لرصد. على مسارات مواقف السيارات في مدى رؤية ا .16

 في منطقة البهو أو الردهة الرئيسية في مدى رؤية الرصد.  .17

 في الساحات الخارجية وأماكن العروض وتجمعات الزوار في مدى رؤية الرصد  .18

 في منطقة تخزين الغاز المسال ومواقع التعبأة في مدى رؤية التمييز. .19
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 على مدخل غرفة الكهرباء في مدى رؤية التمييز .20

 في مدى رؤية التمييز. في غرفة خزانات المياه .21

 على المداخل المؤدية الى وحدات معالجة الهواء النقي لنظام التكييف في مدى رؤية التمييز .22

 على خزانات وقود المولدات االحتياطية في مدى رؤية الرصد  .23

 تركيب كاميرات قراءة ارقام السيارات التلقائية المعتمدة من المؤسسة على:   .24

 مداخل ومخارج المركبات للمنشأة  . أ

 داخل ومخارج مواقف المركبات .ب

 مناطق نزول وصعود الركاب. .ت

 منطقة التحميل والتفريغ. .ث

 . 1080Pجب ان ال تقل جودة التسجيل والكاميرات عن  يجب استخدام النظام الرقمي فقط  .25

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .26

رات وإدارتها مزودة بكل وسائل االتصال بالحراس والمسؤولين وجهات الطوارئ  تحكم بالكامييجب توفير غرفة عمليات خاصة لل  .27

 واإلنقاذ واإلسعاف وجميع وسائل المساعدة إلدارة النظام األمني أو التحكم فيه مع توفير مراقب انظمة امنية.

 يجب توفير مدير أمني  .28

 الساعة يجب توفير مدير عمليات او مشرف أمني على مدار  .29

 يجب توفير الحراسة األمنية على مدار الساعة.  .30

 يجب توفير العنصر النسائي في الحراسة خالل فترة الدوام الرسمي. .31

 

  -المتطلبات األمنية الخاصة:  - 3.3

 الزوار.   يجب تركيب موانع اختراق المركبات المعتمدة ثابتة او متحركة أمام البوابات الرئيسية ومناطق تجمع او تواجد الرواد و

 

 -:  الحاالت الخاصة -    4.3

في حال تكون المنشأة ذات طابع مفتوح بما معناه غير معرف المداخل ومناطق البهو يمكن استخدام طريقة كثافة العنصورة بعد الحصول   .1

 على موافقة المؤسسة 

   -في الحدائق المائية يجب تركيب كاميرات في مدى التمييز مع تركيب نظام تحكم بالدخول على المواقع التالية:  .2

 غرف حفظ المواد الكيماوية . أ

 غرف معالجة مياه االحواض  .ب
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 - المؤسسات المالية والنقدية:  - 4

 -تشمل المؤسسات المالية والنقدية األنشطة االقتصادية التالية:  -   1.4

 مصرف تجاري . أ

 بيع وشراء العمالت األجنبية  .ب

 بيع وشراء شيكات المسافرين .ت

 تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعمالت األجنبية .ث

 -المواصفات والمتطلبات الفنية:  - 2.4

 -بالمواقع التالية: يجب توفير كاميرات ملونة ثابتة 

 جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .1

 جميع صناديق وطاوالت تداول النقد بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز. .2

 جميع الخزائن في مدى رؤية التمييز. .3

 منطقة البهو في مدى رؤية الرصد.  .4

 أجهزة الصرف اآللي كافةً.بداخل  .5

 جميع أجهزة الصرف اآللي بالمنشأة في مدى رؤية التمييز. .6

 غرف حفظ األمانات في مدى رؤية التمييز. .7

 . أفقي   درجة  110المنطقة الخارجية للمنشأة بمدى رؤية المراقبة على ان ال تقل زاوية رؤية الكاميرا عن   .8

 UPSر الطاقة الكهربائية الغير منقطع يجب ربط جميع الكاميرات وأجهزة التسجيل بمصد .9

 يجب ضبط وضعية التسجيل بما ال يقل عن عشر صور في الثانية لكل كاميرا. .10

 يوما لجميع الكاميرات.  31يجب االحتفاظ بالتسجيل لمدة ال تقل عن   .11

 يوما لكاميرات الصراف اآللي.  75يجب االحتفاظ بالتسجيل لمدة ال تقل عن   .12

   -إنذار بالمنشأة بالشروط التالية: تركيب نظام  يجب  - 3.4

 بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء.  (   14صفحة رقم     2رقم  البند) تطبيق متطلبات ومعايير المواصفات العامة  .1

 تعطيله.يجب أن يغطي مجال الحساسات المناطق المحمية بحيث ال تكون هنالك منطقة يمكن اختراقها إليقاف النظام األمني أو  .2

 يجب تأمين جميع واجهات المنشأة الزجاجية بحساسات كسر الزجاج أو حساسات رصد الحركة.  .3

 يجب تزويد المداخل الرئيسية والفرعية ومخارج الطوارئ إن وجدت بمفاتيح مغناطيسية أو كاشف للحركة.  .4
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 يجب تزويد الخزانة بمجس اهتزاز أو مجس كاشف الحركة.  .5

والبائع والمدير بمفتاح طلب النجدة الستخدامه في حالة حدوث أي طارئ، بحيث يكون على مستوى يسهل  يجب تزويد الصراف  .6

 استخدامه وغير ظاهر للعيان.

 يجب تركيب لوحة التحكم في مكان آمن غير ظاهر للعيان ويصعب الوصول إليها. .7

 إلنذار ويفضل تركيبها بالقرب من باب الدخول.يجب عدم تركيب لوحة مفتاح تشغيل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام ا .8

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية. .9

 يجب عدم تركيب أجهزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار.  .10

 متواصلة. ساعة  8يجب تزويد لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الوميض الضوئي ببطارية احتياطية تعمل لمدة  .11

 يجب ان تكون جميع اجزاء أنظمة اإلنذار ذات خاصية كشف التخريب أو التالعب.  .12

 على المسؤول بالمنشأة تفعيل نظام اإلنذار بعد االنتهاء من دوام العمل وإخالئه للمنشأة. .13

سالمة الموقع في حالة ورود إنذار  على المسؤول بالمنشأة االستجابة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع المنشأة للمعاينة والتأكد من  .14

 باالقتحام أو السرقة. 

 يجب أن يقوم جهاز اإلنذار بالتشغيل الفوري لنظام اإلضاءة بالمنشأة في حال حدوث إنذار أو اقتحام للمنشاة.  .15

 -متطلبات عامة:   - 4.4

 يجب توفير حراسة أمنية خالل فترة الدوام الرسمي   .1

 )فيديو جارد(يجب تركيب نظام المراقبة المركزي  .2

يجب تركيب شباك حديدي ثابت على جميع الفتحات الخارجية )التي هي ليست في منطقة المعروضات كنوافذ غرف الخدمات  .3

 والحمامات وغرف التهوية(. 

 يجب تركيب ستائر حديدية تغلق بعد انتهاء دوام العمل الرسمي.   .4

ة لالختراق مثبتة باإلطار الخارجي، على الواجهات الزجاجية للمنشأة يجب استخدام زجاج مقاوم لالختراق أو استخدام أفالم مقاوم .5

 دقائق.    3بحيث يعرقل اختراق الزجاج لمدة ال تقل عن 

 يجب تركيب اقفال مقاومة للخلع والثقب والقص ومفاتيح تأمين عالية الجودة للستائر الحديدية   .6

 ويصل الى السقف يجب ان يكون الزجاج الفاصل بين الموظف والعميل مرتفع  .7

 يجب تركيب نظام تحكم بالدخول على مناطق الكاشير والغرف التابعة لها. .8
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 - صناعة وبيع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة:   - 5

 تشمل صناعة وبيع المعادن الثمينة واألحجار الكريمة األنشطة االقتصادية التالية:

 تجارة الذهب والمعادن الثمينة المشغولة. .1

 رة السبائك المعدنية.تجا .2

 تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة.  .3

 تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة.  .4

 عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة. .5

 صناعة المصوغات من الذهب والمعادن الثمينة. .6

 صناعة المجوهرات الثمينة. .7

 صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة. .8

 . إصالح المجوهرات والمصوغات والحلي .9

 -المواصفات والمتطلبات الفنية:  -1.5 

 -يجب تركيب كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية: 

 كافة مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بمدى رؤية التعرف على الهوية.  .1

 طاوالت العرض والبيع بمدى رؤية التمييز. .2

 صناديق النقد بمدى رؤية التمييز. .3

 التمييز.الخزنة بمدى رؤية  .4

 جميع طاوالت وصناديق العرض التي تمتد خارج حدود المنشأة أو التي تعرض بموقع آخر بمدى رؤية التمييز.  .5

 درجة.   110المنطقة الخارجية للمنشأة بمدى رؤية المراقبة على ان ال تقل زاوية رؤية الكاميرا عن   .6

 منطقة البهو بمدى رؤية المراقبة. .7

 UPSزة التسجيل بمصدر الطاقة الكهربائية الغير منقطع يجب ربط جميع الكاميرات وأجه .8

 يجب ضبط وضعية التسجيل بما ال يقل عن عشرة صور في الثانية لكل كاميرا.  .9

 يوماً لجميع الكاميرات.  31يجب االحتفاظ بالتسجيل لمدة ال تقل عن   .10
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  -يجب توفير نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالية:  -   2.5

 بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء.  ( 14صفحة رقم   2رقم  ) البند بيق متطلبات تط .1

تغطية جميع المناطق بحساسات الحركة شاملة وغير مقتصرة على المناطق المحمية والمكاتب ومناطق اإلدارة المتصلة بالمحل   .2

 عطيله.مباشرة بحيث ال تكون هنالك منطقة يمكن اختراقها إليقاف النظام األمني أو ت

 يجب تأمين جميع واجهات المنشأة الزجاجية بحساسات كسر الزجاج. .3

 يجب تزويد المداخل الرئيسية والفرعية ومخارج الطوارئ إن وجدت بمفاتيح مغناطيسية أو كاشف للحركة.  .4

 يجب تزويد الخزانة بمجس اهتزاز أو مجس كاشف الحركة.  .5

النجدة الستخدامه في حالة حدوث أي طارئ بحيث يكون على مستوى يسهل  يجب تزويد الصراف والبائع والمدير بمفتاح طلب  .6

 استخدامه وغير ظاهر للعيان.

 يجب تركيب لوحة التحكم في مكان آمن غير ظاهر للعيان ويصعب الوصول إليها. .7

 اب الدخول. عدم تركيب لوحة مفتاح تشغيل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ويفضل تركيبها بالقرب من ب .8

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية.   .9

 عدم تركيب أجهزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار.  .10

 ساعة متواصلة.  8يجب تزويد لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الوميض الضوئي ببطارية احتياطية تعمل لمدة  .11

 ام اإلنذار بعد االنتهاء من دوام العمل وإخالئه للمنشأة. على مسؤول المنشأة تفعيل نظ .12

على مسؤول المنشأة االستجابة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع المنشأة للمعاينة والتأكد من سالمة الموقع في حالة ورود إنذار  .13

 باالقتحام أو السرقة. 

 شأة في حال حدوث إنذار أو اقتحام للمنشاة. يجب أن يقوم جهاز اإلنذار بالتشغيل الفوري لنظام اإلضاءة بالمن .14

 -العامة: المتطلبات  -   3.5

 يجب توفير حراسة أمنية خالل فترة الدوام الرسمي للمواقع التي تحتوي على قطع تزيد قيمتها عن مليون درهم.   .1

 يجب تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .2

ت الخارجية )التي هي ليست في منطقة المعروضات كنوافذ غرف الخدمات يجب تركيب شباك حديدي ثابت على جميع الفتحا .3

 والحمامات وغرف التهوية(. 

 يجب تركيب ستائر حديدية تغلق بعد انتهاء الدوام الرسمي.   .4

منشأة يجب استخدام زجاج مقاوم لالختراق أو استخدام أفالم مقاومة لالختراق مثبتة باإلطار الخارجي، على الواجهات الزجاجية لل .5

 دقائق.    3بحيث يعرقل اختراق الزجاج لمدة ال تقل عن 

 استخدام نظام حجب الرؤية األمني بعد الحصول على موافقة المؤسسة )اختياري(. .6

 يجب تركيب اقفال مقاومة للخلع والثقب والقص ومفاتيح تأمين عالية الجودة للستائر الحديدية.  .7
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 دور السينما والمسارح  - 6

 -تشمل دور السينما والمسارح األنشطة االقتصادية التالية:  و

 .دار عرض األفالم السينمائية . أ

 . المسارح .ب

 -المواصفات والمتطلبات الفنية:  - 1.6

 -يجب تركيب كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية: 

 ميع مداخل المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية. ج .1

 والت المساعدة واالستقبال والبيع بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز.جميع طا .2

 في غرف حفظ االموال في مدى رؤية التمييز .3

داخل المصاعد في مدى مقياس رؤية التمييز بزاوية تظهر رقم الطابق وتستخدم عدسة بزاوية واسعة بحيث تغطي جميع اجزاء  .4

 المصعد. 

 المصاعد في مدى رؤية التمييزفي ساحة أبواب  .5

 جميع مواقع أجهزة الصراف اآللي والهواتف العمومية في مدى رؤية التمييز. .6

 في منطقة صعود والنزول من الساللم والساللم الكهربائية بمدى رؤية التمييز.  .7

 س رؤية التعرف على الهوية.على جميع أبواب مخارج الطوارئ بالطابق االرضي والمواقف والمؤدية لخارج المبنى في مدى مقيا .8

 على جميع ابواب مخارج الطوارئ بين الطوابق في مدى رؤية التمييز. .9

 ممرات المنشاة في مدى رؤية الرصد  .10

 . للمسارح فقط  مناطق الجلوس والعروض في مدى رؤية الرصد .11

 على مداخل ومخارج المركبات للمنشأة في مدى مقياس رؤية التمييز .12

 التفريغ والتحميل في مدى رؤية الرصد. جميع مناطق  .13

 منطقة نزول وصعود الزوار من المركبات في مدى رؤية الرصد. .14

 على مسارات مواقف السيارات في مدى رؤية الرصد.  .15

 البهو أو الردهة الرئيسية في مدى رؤية الرصد.  . أ

 منطقة مجمع اسطوانات الغاز في مدى رؤية التمييز. .ب

 رصد ممرات المصليات في مدى رؤية ال .ت

 تركيب كاميرات داخل مصلى الرجال في مدى رؤية الرصد  .16
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تركيب كاميرات قراءة ارقام السيارات التلقائية المعتمدة من المؤسسة )في حال وجود اكثر من مدخل يتم تركيب النظام على المواقع  .17

 -التالية(:

 مداخل ومخارج المركبات للمنشأة  .18

 مداخل ومخارج مواقف المركبات .19

 ل الركاب.مناطق إنزا .20

 يوما لجميع الكاميرات. 31يجب االحتفاظ بالتسجيل الرقمي لمدة ال تقل عن  .21

 على النظام الرقمي.   1080Pيجب ان ال تقل جودة التسجيل والكاميرات عن  .22

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .23

 توفير غرفة مراقبة تلفزيونية مستقلة مغلقه وغير مكشوفة من الخارج  .24

 فير الحراسة األمنية خالل فترة الدوام الرسمي.يجب تو .25

 يجب توفير العنصر النسائي في الحراسة خالل فترة الدوام الرسمي. .26

 المجمعات الهامة  -7

  تشمل المجمعات الهامة و 

 اي تجمع لوحدات سكنية او مكتبية   . أ

 يشمل ذلك المباني واالبراج ومجمعات الفلل  .ب

  -المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية: 1.7 - 

 -يجب تغطية المناطق التالية بأنظمة مراقبة تلفزيونية ثابتة على النحو اآلتي:  .1

 على جميع مداخل المنشاة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .2

ل وخارج المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى التعرف على جميع مخارج الطوارئ الرئيسية والفرعية التي تؤدي الى داخ .3

 على الهوية.  

 في جميع مناطق البهو في مدى رؤية الرصد.  .4

 في جميع مناطق بهو المصاعد بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز. .5

 في جميع مناطق االستقبال بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز  .6

مقياس رؤية التمييز بزاوية تظهر رقم الطابق واستخدام عدسة بزاوية واسعة بحيث تغطي جميع اجزاء  داخل المصاعد في مدى .7

 المصعد. 

 على مخارج الطوارئ بين الطوابق في مدى رؤية التمييز. .8

 على الممرات المؤدية الى الوحدات السكنية في مدى رؤية الرصد. .9
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 التمييز.على جميع مداخل النوادي الصحية في مدى رؤية   .10

 على جميع احواض السباحة في مدى رؤية الرصد.  .11

 على جميع مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى قياس رؤية قراءة لوحة االرقام.  .12

 على مسارات مواقف السيارات في مدى رؤية الرصد  .13

 ركيب كاميرات خارجية حول محيط المبنى بمدى رؤية الرصد.  .14

 .يوم لجميع الكاميرات 31االحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن  .15

 يجب تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد((       .16

 الحراسة االمنية   2.7

  يجب توفير الحراسة األمنية لجميع المباني واألبراج ومجمعات الفلل ويستثنى من ذلك المباني التي تستخدم للسكن فقط بإجمالي عدد وحدات 

 .وحدة سكنية 50يقل عن 

 المراقبة المركزية )فيديو جارد( تركيب نظام  3.7

ط  يجب تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( لجميع المباني واألبراج ومجمعات الفلل ويستثنى من ذلك المباني التي تستخدم للسكن فق

 وحدة سكنية 50بإجمالي عدد وحدات يقل عن  

 - سكنات العمال : -8

  -المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية:  1.8

 -يجب تغطية المناطق التالية بأنظمة مراقبة تلفزيونية ثابته على النحو اآلتي:  .1

 على جميع مداخل المنشاة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .2

خل وخارج المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى التعرف على جميع مخارج الطوارئ الرئيسية والفرعية التي تؤدي الى دا  .3

 على الهوية.

 في جميع مناطق البهو في مدى رؤية الرصد.  .4

 في جميع مناطق بهو المصاعد والساللم بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز. .5

عدسة بزاوية واسعة بحيث تغطي جميع اجزاء داخل المصاعد في مدى مقياس رؤية التمييز بزاوية تظهر رقم الطابق وتستخدم  .6

 المصعد. 

 في جميع مناطق االستقبال بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز  .7

 على مخارج الطوارئ بين الطوابق في مدى رؤية التمييز. .8

 في جميع ممرات المبنى في مدى رؤية الرصد.  .9

 على جميع مداخل النوادي الصحية في مدى رؤية التمييز. .10
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 على جميع احواض السباحة في مدى رؤية الرصد.  .11

 على جميع مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى قياس رؤية قراءة لوحة االرقام.  .12

 على مسارات مواقف السيارات في مدى رؤية الرصد  .13

 على المحيط الخارجي للمباني من الخارج بمدى رؤية الرصد.  .14

 على الساحات الخارجية في مدى رؤية الرصد   .15

 يوم لجميع الكاميرات 31الحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن ا .16

 يجب تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .17

 يجب توفير الحراسة األمنية  .18

 -صاالت عرض األعمال الفنية : -9

 -تشمل صاالت عرض االعمال الفنية األنشطة االقتصادية التالية:  

 صالة لعرض األعمال الفنية •

 -المواصفات والمتطلبات الفنية:  -  1.9

 -يجب تركيب كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية:  .1

 جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على هوية الشخص.  .2

 جميع طاوالت واالستقبال والعرض وساحات العرض بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد.  .3

 ى طاوالت التحصيل بمدى رؤية التمييز .عل .4

 مداخل ومخارج المركبات للمنشأة في مدى رؤية قراءة لوحة األرقام.  .5

 في منطقة البهو أو الردهة الرئيسية في مدى رؤية الرصد.  .6

 يوما لجميع الكاميرات 31يجب االحتفاظ بالتسجيل الرقمي لمدة ال تقل عن  .7

 -أة التي تحتوي على قطعة تزيد قيمتها عن مليون درهم: المتطلبات األمنية الخاصة للمنش -  2.9

   -توفير نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالية:  .1

يجب تأمين تغطية مجال الحساسات المناطق المحمية والمكاتب ومناطق االدارة المتصلة بالمنشأة مباشرة بحيث ال تكون هنالك منطقة  .2

 مني أو تعطيله.يمكن اختراقها إليقاف النظام األ

 يجب تأمين جميع واجهات المنشأة الزجاجية بحساسات كسر الزجاج أو حساسات رصد الحركة.  .3

 يجب تزويد المداخل الرئيسية والفرعية ومخارج الطوارئ إن وجدت بمفاتيح مغناطيسية أو كاشف حركة.  .4

 يجب تزويد الخزانة بمجس اهتزاز أو مجس كاشف الحركة.  .5
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والبائع والمدير بمفتاح طلب النجدة الستخدامه في حالة حدوث أي طارئ، بحيث يكون على مستوى يسهل  يجب تزويد الصراف  .6

 استخدامه وغير ظاهر للعيان.

 يجب تزويد كتيب لوحة التحكم في مكان آمن غير ظاهر للعيان ويصعب الوصول إليها.  .7

 ظام اإلنذار ويفضل تركيبها بالقرب من باب الدخول.يجب عدم تركيب لوحة مفتاح تشغيل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بن .8

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية. .9

 يجب عدم تركيب أجهزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار.  .10

 ساعات متواصلة.  8لمدة يجب تزويد لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الوميض الضوئي ببطارية احتياطية تعمل  .11

 يجب تركيب وتوصيل جميع الحساسات بخاصية كشف قطع السلك أو التيار او التالعب بها.   .12

 على المسؤول بالمنشأة تفعيل نظام اإلنذار بعد االنتهاء من الدوام وإخالء المنشأة. .13

المنشأة للمعاينة والتأكد من سالمة الموقع في حالة ورود إنذار  على المسؤول بالمنشأة االستجابة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع  .14

 باالقتحام أو السرقة. 

 توفير حراسة امنية اثناء الدوام الرسمي. .15

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد(  .16

 -  :المستودعات -10

  -المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية:   1.10

  -يجب تركيب كاميرات بالمواقع التالية: 

 تركيب كاميرات ثابتة على جميع المداخل في مدى رؤية التعرف على الهوية. .1

 يجب تركيب كاميرات على مخارج الطوارئ إن وجدت في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .2

 تركيب كاميرات على طاوالت االستقبال في مدى رؤية التمييز .3

 داخل المركبات ومخارجها في مدى رؤية قراءة ارقام المركباتتركيب كاميرات على م .4

 تركيب كاميرات لتغطية منطقة التحميل والتفريغ في مدى رؤية الرصد  .5

 تركيب كاميرات ثابتة لتغطية ممرات الرفوف في مدى رؤية الرصد  .6

 تركيب كاميرات حول محيط المستودع في مدى رؤية الرصد.  .7

 -نظام اإلنذار:  -   2.10

 -قامة نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالية: يجب إ

 يجب تأمين جميع المناطق والغرف التي تحتوي على نوافذ بالمنشأة بمجسات كشف الحركة. .1

 يجب تزويد المداخل ومخارج الطوارئ بمفاتيح مغناطيسية. .2
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 إليها.يجب تركيب لوحة التحكم في مكان آمن غير ظاهر للعيان ويصعب الوصول  .3

 يجب عدم تركيب لوحة مفتاح تشغيل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ويفضل تركيبها بالقرب من باب الدخول. .4

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية. .5

 يجب عدم تركيب أجهزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار.  .6

 ساعات متواصلة.  8ة التحكم وصفارة اإلنذار أو الوميض الضوئي ببطارية احتياطية تعمل لمدة يجب تزويد لوح .7

 يجب تركيب وتوصيل جميع الحساسات بخاصية كشف قطع السلك أو التيار.   .8

 على المسؤول بالمنشأة تفعيل نظام اإلنذار بعد االنتهاء من الدوام وإخالء المنشأة. .9

بة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع المنشأة للمعاينة والتأكد من سالمة الموقع في حالة ورود إنذار  على المسؤول بالمنشأة االستجا .10
 باالقتحام أو السرقة. 

 يجب أن يقوم جهاز اإلنذار بالتشغيل الفوري لنظام اإلضاءة بالمنشأة في حال حدوث إنذار أو اقتحام للمنشاة.  .11

 رد(تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جا  .12

 - الثمينة:  مستودعات المواد الخطرة و -11

  -المتطلبات لنظام المراقبة التلفزيونية: 

 يجب تركيب كاميرات بالمواقع التالية:-  1.11

 تركيب كاميرات ثابتة على جميع المداخل في مدى رؤية التعرف على الهوية. .1

 التعرف على الهوية. يجب تركيب كاميرات على مخارج الطوارئ إن وجدت في مدى رؤية  .2

 تركيب كاميرات على طاوالت االستقبال في مدى رؤية التمييز .3

 تركيب كاميرات على مداخل المركبات ومخارجها في مدى رؤية قراءة ارقام المركبات .4

 تركيب كاميرات في منطقة التحميل والتفريغ في مدى رؤية الرصد .5

 في مدى رؤية الرصد تركيب كاميرات ثابتة في المنطقة الداخلية للمستودع  .6

 تركيب كاميرات ثابتة في ممرات الرفوف في مدى رؤية الرصد .7

 حول محيط المستودع في مدى رؤية الرصد.  .8

 يجب تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .9

 -اإلنذار:  نظام 2.11  - 

 -يجب تركيب نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالية: 

 المناطق والغرف التي تحتوي على نوافذ بالمنشأة بمجسات كشف الحركة.يجب تأمين جميع  .1

 يجب تزويد المداخل ومخارج الطوارئ بمفاتيح مغناطيسية. .2
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 يجب تركيب لوحة التحكم في مكان آمن غير ظاهر للعيان ويصعب الوصول إليها. .3

 إلنذار ويفضل تركيبها بالقرب من باب الدخول.يجب عدم تركيب لوحة مفتاح تشغيل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام ا .4

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية. .5

 يجب عدم تركيب أجهزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار.  .6

 ساعات متواصلة.  8يجب تزويد لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الوميض الضوئي ببطارية احتياطية تعمل لمدة  .7

 يجب تركيب وتوصيل جميع الحساسات بخاصية كشف قطع السلك أو التيار.   .8

 على المسؤول بالمنشأة تفعيل نظام اإلنذار بعد االنتهاء من الدوام وإخالء المنشأة. .9

لموقع في حالة ورود إنذار  على المسؤول بالمنشأة االستجابة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع المنشأة للمعاينة والتأكد من سالمة ا .10

 باالقتحام أو السرقة. 

 يجب أن يقوم جهاز اإلنذار بالتشغيل الفوري لنظام اإلضاءة بالمنشأة في حال حدوث إنذار أو اقتحام للمنشاة.  .11

  -متطلبات اخرى لمستودعات المواد الخطرة:  - 3.11

 رؤية التمييزتوفير كاميرات على باب حاويات التخزين المواد الخطرة في مدى  . أ

 -مصانع المواد الخطرة: -12

  -لنظام المراقبة التلفزيونية:  المتطلبات 1.12 

  -يجب تركيب كاميرات بالمواقع التالية:  .1

 تركيب كاميرات ثابتة على جميع المداخل في مدى رؤية التعرف على الهوية. .2

 على الهوية. يجب تركيب كاميرات على مخارج الطوارئ إن وجدت في مدى رؤية التعرف  .3

 تركيب كاميرات على طاوالت االستقبال في مدى رؤية التمييز .4

 تركيب كاميرات على مداخل المركبات ومخارجها في مدى رؤية قراءة ارقام المركبات .5

 تركيب كاميرات لتغطية منطقة التحميل والتفريغ في مدى رؤية الرصد  .6

 ي مدى رؤية الرصد تركيب كاميرات ثابتة لتغطية المنطقة الداخلية للمصنع ف .7

 تركيب كاميرات ثابتة لتغطية الممرات في مدى رؤية الرصد  .8

 تركيب كاميرات حول محيط المصنع في مدى رؤية الرصد.  .9

 تركيب كاميرات على ابواب حاويات التخزين في مدى رؤية التمييز .10
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 - نظام اإلنذار:  2.12

 -التالية: يجب تركيب نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط 

 يجب تأمين جميع المناطق والغرف التي تحتوي على نوافذ بالمنشأة بمجسات كشف الحركة. .1

 يجب تزويد المداخل ومخارج الطوارئ بمفاتيح مغناطيسية. .2

 يجب توفير مفتاح طلب النجدة الستخدامه في حالة حدوث أي طارئ، بحيث يكون على مستوى يسهل استخدامه وغير ظاهر للعيان .3

 تركيب لوحة التحكم في مكان آمن غير ظاهر للعيان ويصعب الوصول إليها.يجب  .4

 يجب عدم تركيب لوحة مفتاح تشغيل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ويفضل تركيبها بالقرب من باب الدخول. .5

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية. .6

 اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار. يجب عدم تركيب أجهزة  .7

 يجب تزويد لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الوميض الضوئي ببطارية احتياطية. .8

 يجب تركيب وتوصيل جميع الحساسات بخاصية كشف قطع السلك أو التيار.   .9

 م وإخالء المنشأة.على المسؤول بالمنشأة تفعيل نظام اإلنذار بعد االنتهاء من الدوا .10

على المسؤول بالمنشأة االستجابة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع المنشأة للمعاينة والتأكد من سالمة الموقع في حالة ورود إنذار   .11
 باالقتحام أو السرقة. 

 للمنشاة. يجب أن يقوم جهاز اإلنذار بالتشغيل الفوري لنظام اإلضاءة بالمنشأة في حال انطالق إنذار أو اقتحام  .12

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد(  - .13
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 - محطات الوقود: -13

  -المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية:   1.13

  -تركيب كاميرات تصويرية موزعة على النحو التالي: 

 الرصد تركيب كاميرا ثابتة في مواقع خطوط تزويد المركبات بالوقود في مدى رؤية  .1

 تركيب كاميرا ثابتة في مواقع تزويد المحطة بالوقود في مدى رؤية الرصد  .2

 تركيب كاميرات قراءة االرقام التلقائي المعتمد من المؤسسة على مداخل المحطة ومخارجها .3

 يجب تركيب كاميرات ثابتة في مواقف السيارات في مدى رؤية الرصد  .4

 لمياه الخارجية في مدى رؤية التمييزيجب تركيب كاميرات ثابتة على مداخل دورات ا .5

 تركيب كاميرا ثابتة على مدخل المتجر بحيث تكون صورة الزائر في مدى التعرف على الهوية .6

 تركيب كاميرا ثابتة على طاولة صندوق الدفع في مدى رؤية التمييز. .7

 تركيب كاميرا ثابتة على موقع جهاز الصراف اآللي في مدى رؤية التمييز. .8

 يوم لجميع الكاميرات. 31االحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن  .9

 ( صور في الثانية. 10( صورة في الثانية والكاميرات الداخلية عن ) 25أال تقل سرعة تسجيل الكاميرات الخارجية عن ) .10

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد(  .11

 - محالت خدمات االنترنت : -14

 .ت التي تقوم بتقديم خدمات االنترنت للجمهور والتي تحوز على نشاط خدمات االنترنتخدمات االنترنت تشمل المنشآ

 

 -المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية:   1.14

  -يجب تركيب كاميرات ثابتة موزعة على النحو التالي: 

 يجب تركيب كاميرات ثابتة على جميع المداخل في مدى رؤية التعرف على الهوية. .1

 يجب تركيب كاميرا ثابتة في موقع استخدام أجهزة الحاسب اآللي في مدى رؤية الرصد.  .2

 يجب تركيب كاميرات في مناطق الجلوس واالنتظار في مدى رؤية الرصد.  .3

 يجب تركيب كاميرات على طاوالت االلعاب في مدى رؤية الرصد.  .4

 مييز.يجب تركيب كاميرا ثابتة على طاولة صندوق الدفع في مدى رؤية الت .5

 يوم لجميع الكاميرات. 31االحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن  .6

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .7
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 - التخزين: -15

 -تشمل خدمات التخزين األنشطة االقتصادية التالية:  

 خدمات التخزين الذاتي  . أ

 تأجير الخزائن لحفظ الودائع الثمينة .ب

   -:  تعاريف 1.15

 الخزائن: هي المنطقة إلي تحتوي على الخزائن الحديدية وتكون محاطة بجدار إسمنتي.منطقة  .1

 منطقة المخازن: هي المنطقة التي تحتوي على مجموعة من المخازن.  .2

 منطقة االستقبال واالنتظار: هي المنطقة التي يتم استقبال الزبائن فيها والتعامل معهم أو قاعة االنتظار لتقديم الخدمات لهم  .3

 نطقة االطالع: وهي المنطقة التي يقوم المشترك باالطالع على حاجاته بخصوصية وتكون ضمن المنطقة المحمية. م .4

 منطقة التأمين: هي المنطقة التي تفصل منطقة الخزائن عن باقي المناطق وتكون هي المنفذ الوحيد لها. .5

 -المواصفات العامة للمنشآت:   2.15

 تأجير الخزائن لحفظ الودائع الثمينة على التقسيمات التالية:يجب أن تحتوي منشآت خدمات 

 منطقة االستقبال واالنتظار. •

 منطقة الخزائن.  •

 منطقة االطالع. •

 منطقة التأمين. •

 منطقة اإلدارة.  •

 يجب أن تحتوي منشآت خدمات التخزين الذاتي على التقسيمات التالية:

 منطقة االستقبال واالنتظار. •

 المخازن.منطقة  •

 منطقة اإلدارة.  •

 يجب أن تحتوي منطقة التأمين على بابين على األقل يفتحان بالتناوب حيث ال يمكن فتح باب إال بعد إغالق األخر.  .1

 يجب أن تحتوي األبواب على أقفال كهربائية تعمل لفتح األبواب عند تزويدها بالكهرباء. .2

 في حال انقطاع الكهرباء على النحو التالي:  يجب أن يكون هناك طاقة احتياطية لتشغيل األنظمة  .3

 ساعات.   8نظام اإلنذار  •

 ساعات.  8نظام المراقبة التلفزيونية  •

 ساعات. 8نظام األبواب  •
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 -مواصفات نظام المراقبة التلفزيونية:   3.15

 توفير كاميرات ملونة ثابتة على:

 التعرف على الهوية. على جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ في مدى رؤية  .1

 في منطقة االستقبال في مدى رؤية التمييز. .2

 في منطقة البهو في مدى رؤية الرصد.  .3

 في منطقة التأمين في مدى رؤية التمييز. .4

 في مناطق الخزائن وتشمل جميع المساحات في مدى ال يقل عن رؤية الرصد.   .5

 في منطقة االطالع في مدى رؤية الرصد.  .6

 يوماً.   90يجب االحتفاظ بالتسجيل لمدة ال تقل عن   .7

 يجب التسجيل بسرعة ال تقل عن عشر صور في الثانية. .8

 - نظام اإلنذار:  - 4.15

 بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء. (  14 صفحة 2رقم  ) البندتطبيق متطلبات  .1

 يجب أن تحتوي غرفة الخزائن على أجهزة كشف الحركة واالهتزاز.  .2

 يجب أن يحتوي الباب الرئيسي على مفاتيح مغناطيسية. .3

 يجب أن تحتوي منطقة االستقبال ومنطقة التأمين وغرفة الخزائن على كاشف الحركة.  .4

 يجب توفير مفتاح طلب المساعدة أو الطوارئ في طاولة االستقبال ومكتب المدير والحارس األمني.   .5

 - اإلجراءات والمتطلبات األمنية:   - 5.15

 توفير حراسة على مدار الساعة   .1

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .2

 يجب اخذ بيانات مستأجر الخزنة مع صورة اثبات الشخصية )كالهوية او جواز السفر( .3

 يجب أن يكون هناك نظام للتأكد من هوية مستخدم الخزنة.  .4

 -يجب إلزام جميع المستأجرين بعقود يتم االلتزام فيها بما يلي:  .5

 عدم تخزين أي مواد ضاره أو ممنوعة. .6

 و قابلة لالنفجار. عدم تخزين أي مواد سريعة االشتعال أ .7

 عدم تخزين مواد مسروقة أو تم الحصول عليها نتيجة جريمة.   .8
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 - :) االيداع االلى (  التخزين االَلي   -16

 -تشمل خدمات التخزين اآللي لألنشطة االقتصادية التالية: و 

 خدمات التخزين الذاتي  . أ

 تأجير الخزائن لحفظ الودائع الثمينة .ب

 السابقة والتي تعتمد على التخزين اآللي من خالل خزائن آلية وتتم جميع المعامالت بها دون تدخل بشري.جميع األنشطة  

  -تعاريف:  1.16

 منطقة الخزائن: هي المنطقة التي تحتوي على الخزائن الحديدية وتكون محاطة بجدار إسمنتي. .1

 ائن فيها والتعامل معهم أو قاعة االنتظار لتقديم الخدمات لهم  منطقة االستقبال: واالنتظار: هي المنطقة التي يتم استقبال الزب .2

 منطقة االطالع: وهي المنطقة التي يقوم المشترك باالطالع على حاجاته بخصوصية وتكون في ضمن المنطقة المحمية.  .3

 -المواصفات العامة للمنشآت:   - 2.16

 يمات التالية:يجب أن تحتوي منشآت خدمات التخزين الذاتي التلقائي على التقس

 منطقة االستقبال واالنتظار. . أ

 منطقة المخازن. .ب

 منطقة اإلدارة.  .ت

 يجب أن تحتوي األبواب على أقفال كهربائية تعمل لفتح األبواب عند تزويدها بالكهرباء فقط. .1

 يجب أن تكون هناك طاقة احتياطية لتشغيل األنظمة في حال انقطاع الكهرباء على النحو التالي:   .2

 ساعات.   8اإلنذار نظام  . أ

 ساعات.  8نظام المراقبة التلفزيونية  .ب

 ساعات. 8نظام األبواب  .ت

 -نظام المراقبة التلفزيونية:  - 3.16 

 تركيب كاميرات ملونه ثابتة على:

 على جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .1

 التمييز.على طاولة االستقبال في مدى رؤية  .2

 في منطقة البهو في مدى رؤية الرصد.  .3

 على مدخل صيانة الخزائن واي منفذ يؤدي اليها في مدى رؤية التعرف على الهوية.   .4

 تركيب كاميرات في منطقة االطالع في مدى رؤية الرصد.  .5

 يوم.   90يجب االحتفاظ بالتسجيل لمدة ال تقل عن   .6

 نية.صور في الثا 10يجب التسجيل بسرعة ال تقل عن  .7
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 - نظام اإلنذار:  - 4.16

 بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء.   ( 14  صفحة رقم  2رقم  ) البندتطبيق متطلبات  .1

 (.seismicيجب أن تحتوي غرفة الخزائن على أجهزة كشف الحركة واالهتزاز ) .2

 يجب أن يحتوي الباب الرئيسي على مجس للباب.  .3

 الخزائن وأي مدخل مؤدي لها على مجس للباب.يجب أن يحتوي الباب الصيانة لمنطقة  .4

 يجب أن تحتوي منطقة االستقبال ومنطقة التأمين على كاشف الحركة. .5

 يجب توفير مفتاح طلب المساعدة أو الطوارئ في طاولة االستقبال ومكتب المدير والحارس األمني.   .6

-اإلجراءات والمتطلبات األمنية:   165.  

 توفير حراسة على مدار الساعة   .1

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .2

 يجب اخذ بيانات مستأجر الخزنة مع صورة اثبات الشخصية )كالهوية او جواز السفر(.  .3

 يجب أن يكون هناك نظام للتأكد من هوية مستخدم الخزنة.  .4

 -يجب إلزام جميع المستأجرين بعقود يتم االلتزام فيها بما يلي:  .5

 ممنوعة. عدم تخزين أي مواد ضاره أو .6

 عدم تخزين أي مواد سريعة االشتعال أو قابلة لالنفجار.  .7

 عدم تخزين مواد مسروقة أو تم الحصول عليها نتيجة جريمة.   .8

 - محالت بيع وشرائح الهاتف اإللكترونية : -17

 تشمل جميع المنشآت التجارية والتي لديها تصريح بيع شرائح الهاتف اإللكترونية. 

 -المتطلبات األمنية والفنية:   1.17

 توفير طاولة / طاوالت مخصصة لبيع شرائح الهاتف اإللكترونية. .1

 -يجب توفير كاميرات ملونة ثابتة على طاولة / طاوالت المخصصة لبيع شرائح الهاتف اإللكترونية كما يلي: .2

 بحيث تكون صورة الشخص المشتري في مدى رؤية التعرف على الهوية.  . أ

 ورة الشخص المشتري في مدى رؤية التمييز. بحيث تكون ص .ب

 يوم لجميع الكاميرات. 31االحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن  .3

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .4
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 - صاالت الرماية :  – 18

 -تشمل األنشطة االقتصادية التالية: 

 صالة رماية . أ

 نادي رماية .ب

 -الفنية: المواصفات والمتطلبات   1.18

 - يجب تركيب كاميرات ملونة ثابتة في المواقع التالية:  .1

 على جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية. .2

 التمييز.على جميع طاوالت النقد واالستقبال وتسليم األسلحة والذخيرة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية  .3

 داخل مستودع السالح والذخيرة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز .4

 على جميع المرامي بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد   .5

 على مداخل ومخارج مواقف المركبات في مدى رؤية قراءة ارقام المركبات .6

 في ممرات مواقف المركبات في مدى رؤية الرصد   .7

 ت المياه في مدى رؤية الرصد في ممرات دورا .8

 في كافة الممرات بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد   .9

 يوما لجميع الكاميرات. 31يجب االحتفاظ بالتسجيل الرقمي لمدة ال تقل عن  .10

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .11

 استخدام برنامج اندية الرماية  .12

 - محالت تجارة السلع الثمينة: -19

 درهم فما فوق.  10000مل جميع المنشآت التجارية والتي تبيع قطع ثمينة تصل قيمتها الى تش

 -المتطلبات األمنية والفنية:   1.19

   -يجب توفير كاميرات ملونة ثابتة على:  .1

 جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .2

 النقد بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز على طاوالت  .3

 على جميع طاوالت العرض بحيث تكون صورة الشخص مدى رؤية الرصد  .4

 تغطية ساحة المحل بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد   .5
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 يوم لجميع الكاميرات. 31االحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن  .6

 رد(تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جا .7

   -ألف درهم يجب توفير نظام انذار حسب ما يلي:  100في حال عرض المنشأة لمعروضات تفوق قيمتها  .8

 بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء. (  14صفحة رقم   2رقم  البند )تطبيق متطلبات  .9

بالمنشأة مباشرة بحيث ال تكون هنالك منطقة  يجب أن يغطي مجال الحساسات المناطق المحمية والمكاتب ومناطق االدارة المتصلة  .10
 يمكن اختراقها إليقاف النظام األمني أو تعطيله.

 يجب تأمين جميع واجهات المنشأة الزجاجية بحساسات كسر الزجاج أو حساسات رصد الحركة.  .11

 . يجب تزويد المداخل الرئيسية والفرعية ومخارج الطوارئ إن وجدت بمفاتيح مغناطيسية أو كاشف حركة .12

 يجب تزويد الخزانة بمجس اهتزاز أو مجس كاشف الحركة.  .13

يجب تزويد الصراف والبائع والمدير بمفتاح طلب النجدة الستخدامه في حالة حدوث أي طارئ، بحيث يكون على مستوى يسهل   .14
 استخدامه وغير ظاهر للعيان.

 يجب تركيب لوحة التحكم في مكان آمن غير ظاهر للعيان ويصعب الوصول إليها. .15

 يجب عدم تركيب لوحة مفتاح تشغيل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ويفضل تركيبها بالقرب من باب الدخول. .16

 يجب توصيل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزية. .17

 يجب عدم تركيب أجهزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الوميض الضوئي وصفارات اإلنذار.  .18

 كم وصفارة اإلنذار أو الوميض الضوئي ببطارية احتياطية.يجب تزويد لوحة التح .19

 يجب تركيب وتوصيل جميع الحساسات بخاصية كشف قطع السلك أو التيار او التالعب بها.   .20

 على المسؤول بالمنشأة تفعيل نظام اإلنذار بعد االنتهاء من الدوام وإخالء المنشأة. .21

االنتقال إلى موقع المنشأة للمعاينة والتأكد من سالمة الموقع في حالة ورود إنذار  على المسؤول بالمنشأة االستجابة لنداء الشرطة ب .22
 باالقتحام أو السرقة. 

 - محالت المتاجر الكبيرة والمتنوعة:  -20

 -تشمل األنشطة االقتصادية التالية:

 متجر اقسام •

 السوبرماركت •

 -المتطلبات األمنية والفنية:   1.20

  -يجب توفير كاميرات ملونة ثابتة على : 

 جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .1

 على طاوالت النقد بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز  .2
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 على جميع طاوالت العرض بحيث تكون صورة الشخص مدى رؤية الرصد  .3

 لمحل او ممرات أرفف العرض بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد تغطية ساحة ا .4

 يوم لجميع الكاميرات. 31االحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن  .5

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد( .6

 - محالت بيع األدوات العسكرية والصيد: -21

 -تشمل األنشطة االقتصادية التالية:  

 األدوات العسكريةمحالت بيع  . أ

 محالت بيع أدوات الصيد .ب

 -المواصفات والمتطلبات الفنية:    1.21

 -يجب تركيب كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية:  .1

 جميع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .2

 بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز.جميع طاوالت النقد واالستقبال والبيع  .3

 على جميع مناطق التخزين بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد  .4

 تغطية ساحة المحل بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد   .5

 يوما لجميع الكاميرات. 31يجب االحتفاظ بالتسجيل الرقمي لمدة ال تقل عن  .6

 ي )فيديو جارد(تركيب نظام المراقبة المركز .7

 استخدام برنامج اندية الرماية   .8

 

 -تأمين وحماية دور العبادة: -22

 -يجب ان تتوفر المتطلبات والمواصفات التالية:  

 -يجب تركيب كاميرات ملونة ثابتة بالمواقع التالية:  1.22

 على جميع مداخل المنشأة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على الهوية.  .1

 جميع مخارج الطوارئ الرئيسية والفرعية التي تؤدي الى داخل او خارج المنشأة في مدى رؤية التعرف على الهوية. على  .2

 في جميع مناطق العبادة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد  .3

 في المنطقة المحيطة بدار العبادة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد  .4

 طة بمالحق دار العبادة بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية الرصد في جميع المناطق المحي .5
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 في جميع مواقف المركبات في مدى رؤية الرصد  .6

 في جميع مناطق بهو المصاعد والساللم بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التمييز .7

 على جميع مداخل ومخارج مواقف المركبات في مدى قياس رؤية لوحة األرقام  .8

 يوم   31االحتفاظ مدة تسجيل ال تقل عن   .9

 استخدام كاميرات مزودة بخاصية األشعة دون الحمراء للمناطق المظلمة والكاميرات الخارجية  .10

 - محالت تأجير المركبات: -23

  -المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية:   1.23

  -تركيب كاميرات ملونة على النحو التالي: 

 شاة ومخارج الطوارئ في مدى رؤية التعرف على الهوية  على مداخل المن .1

 على طاولة االستقبال وتحرير العقود في مدى رؤية التمييز  .2

 في المنطقة العامة للمنشاة في مدى رؤية الرصد.  .3

 يوم لجميع الكاميرات. 31االحتفاظ بمدة تسجيل ال تقل عن  .4

 تركيب نظام المراقبة المركزي )فيديو جارد(. .5

 - تأمين وحماية المركبات: -24

  -يشمل تامين وحماية المركبات ما يلي:  

 مركبات نقل المواد الخطرة  . أ

 مركبات نقل األلعاب النارية .ب

 مركبات نقل المتفجرات .ت

 مركبات نقل المحروقات .ث

 مركبات نقل الغاز المسال  .ج

 مركبات السفاري السياحية  .ح

 مركبات التأجير .خ

 حافالت التأجير .د

 الركاب بسيارات فخمةمركبات نقل  .ذ

 ( المعتمدة من المؤسسة وتجديدها بشكل سنوي.secure pathعلى جميع المركبات تركيب أنظمة الحماية والتأمين ) 
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   -خدمات نقل األموال والمواد الثمينة: -25

 -المعايير والشروط الفنية التي يجب توافرها في مركبات نقل االموال: ، مواصفات مركبات النقل  

مصفحة بالكامل من جميع الجهات لمقاومة أي هجوم محتمل أو أي طارئ أو حريق بشرط أال تقل درجة التصفيح عن مستوى   1.25 

(B4.وفقاً للمعايير العالمية أو ما يعادلها )  

2.25   ً  - إلى ثالث أقسام على النحو التالي: أن تكون المركبة مقسمة داخليا

 قسم أمامي للسائق + المعاون وقسم في الوسط للحارس المساعد والقسم الخلفي )الخزانة(.   .1

 أن تكون األقسام التي يتواجد بها الحراس مكيفة ومزودة بمقاعد مالئمة وأحزمة أمان لكل فرد بالمركبة.  .2

الخروج )الباب الجانبي( باإلضافة إلى األبواب األمامية بشرط أال تستخدم إال في حاالت يجب أن يتم استخدام باب واحد فقط للدخول و .3

 الطوارئ.  

 درجة بالعين المجردة.   200أن تكون الرؤية األمامية لطاقم المركبة ال تقل عن درجة الرؤية   .4

كم في حالة  100ال يقل عن مسافة يجب أن تكون جميع الدواليب مزودة بإطار مطاطي داخلي لضمان استمرارها بالمسير بما  .5

 تعرض اإلطارات للثقب أو التلف.  

 سم(.  x 60سم  60يجب أن ال تقل قياسات فتحة االخالء عن ) .6

 يجب أن تكون أقفالها آمنة وال يمكن فتحها بالطرق العادية او العبث فيها.  .7

ام التبادل )نظام التبادل: ال يفتح باب الخزنة في حالة  يجب أن تكون جميع األبواب متصلة بنظام قفل موحد إلكتروميكانيكي يعمل بنظ .8

 وجود أي باب آخر مفتوح للقسم الخلفي(

 يجب أن تكون مفصالت األبواب من الداخل  وذات متانة عالية.   .9

 يجب أن يكون قفل الخزنة مزود بمفتاح رقمي قارئ للبصمة يمكن فتحه من خالل البطاقة التعريفية ولوحة رقمية.  .10

يجب أن يرتبط نظام تشغيل المحرك بنظام الدخول إلى المركبة وبنظام تشغيل إلكتروني يعمل من خالل البطاقة التعريفية ولوحة   .11

 رقمية. 

 يجب أن تكون المركبة مزودة بنظام تحديد االحداثيات الجغرافية لموقع المركبة المعتمد من قبل المؤسسة. .12

 موقع المركبة بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة.  يجب أن يرتبط نظام التحديد الجغرافي ل .13

يجب أن تحتوي المركبة على جهاز إنذار عن السرقة أو االقتحام ويكون زر طلب المساعدة في متناول السائق ومعاونه ومتصل   .14

 بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة.  

 اشتراطات نظام المراقبة المرئية:   - 3.25

 بة مزودة بما ال يقل عن خمس كاميرات مراقبة كاآلتي: يجب أن تكون المرك .1

 °.  110في االمام: تغطي المنطقة األمامية للمركبة بزاوية ال تقل عن  .2

 °.   110في الخلف: تغطي المنطقة الخلفية للمركبة بزاوية ال تقل عن .3
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 داخل المقصورة الوسطى لتغطية باب الخزنة وباب الدخول والخروج.   .4

 °.  90في الزاوية اليمنى واليسرى للمركبة لتغطية جوانب المركبة بزاوية ال تقل عن   .5

 صورة في الثانية. 25( بسرعة FULL HD 1080Pيجب التسجيل بوضوح ال يقل عن ) .6

 . IP66يجب ان ال تقل مواصفات الكاميرات عن  .7

 اشتراطات جهاز التسجيل  - 4.25

 مقدرة الجهاز على التسجيل والعرض واستخراج التسجيل بآن واحد. .1

 تركيب شاشة عرض الكاميرات جميعها في مدى نظر السائق والمعاون. .2

 حفظ جهاز التسجيل في مكان نظيف وآمن من السرقة أو التخريب او العبث. .3

 يجب ان يكون الجهاز مصمم خصيصا للمركبات. .4

 ( SSDيكون مجهزا بقرص حفظ صلب )يجب ان  .5

 يجب توصيل النظام بالبطارية االحتياطية للمركبة. .6

 يوم.  31يجب حفظ التسجيل لمدة ال تقل عن  .7

 يجب ان تكون جميع كابالت النظام في حوافظ آمنة.  .8

يجب أال يتعدى وزن المركبة بعد التصفيح األوزان المقررة من الشركة المصنعة للمركبة وفي حالة زيادة الوزن عن الحد المسموح  .9
 به يجب أن يتم تعديل جميع المواصفات الميكانيكية للمركبة للتوافق مع الوزن الجديد.  

جئة والبسيطة في المركبة مثل )مصباح يدوي، قفازات، معدات أن تكون المركبة مجهزة بمعدات الطوارئ لمواجهة األعطال المفا .10
 سالمة واالسعافات األولية.. إلخ.(،

 أي معدات او تجهيزات اخرى تطلبها المؤسسة المختصة.  .11

   -مركبات أجهزة السحب األَلي المتحركة :  – 26 

 السحب اآللي المتحركةأوالً: المعايير والشروط الفنية التي يجب توافرها في مركبات أجهزة 

 أن تكون المركبة مقسمة داخلياً إلى قسمين على النحو التالي:  1.26

 قسم أمامي للسائق المعاون والقسم الخلفي )الخزانة(.  .1

 أن تكون األقسام التي يتواجد بها الحراس مكيفة ومزودة بمقاعد مالئمة وأحزمة أمان لكل فرد بالمركبة.  .2

لي فقط من جميع الجهات لمقاومة اي هجوم محتمل أو أي طارئ او حريق بشرط أال تقل درجة  يتم تصفيح غرفة جهاز السحب اآل .3

 ( وفقاً للمعايير العالمية أو ما يعادلها. B2التصفيح عن مستوى )

في حاالت يجب أن يتم استخدام باب واحد فقط للدخول والخروج )الباب الجانبي( باإلضافة إلى األبواب األمامية بشرط أال تستخدم إال   .4

 الطوارئ.  

 بالعين المجردة.   200أن تكون الرؤية األمامية لطاقم المركبة ال تقل عن درجة الرؤية   .5
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كم في حالة  110يجب أن تكون جميع الدواليب مزودة بإطار مطاطي داخلي لضمان استمرارها بالمسير بما ال يقل عن مسافة  .6

 تعرض اإلطارات للثقب او التلف.  

سم( ويجب أن تكون أقفالها أمنة وال يمكن فتحها بالطرق العادية او العبث  60سم * 60 يجب أال تقل قياسات فتحة االخالء عن ) .7

 فيها. 

يجب أن تكون جميع األبواب متصلة بنظام قفل موحد إلكتروميكانيكي يعمل بنظام التبادل )نظام التبادل: ال يفتح باب الخزنة في حالة   .8

 وجود أي باب آخر مفتوح للقسم الخلفي(

 يجب أن تكون مفصالت األبواب من الداخل وذات متانة عالية.   .9

 لي من خالل البطاقة التعريفية. إمكانية فتح قفل غرفة جهاز الصراف اآل .10

يجب أن يرتبط نظام تشغيل المحرك بنظام الدخول إلى المركبة وبنظام تشغيل إلكتروني يعمل من خالل البطاقة التعريفية ولوحة   .11

 رقمية. 

 يجب أن تكون المركبة مزودة بنظام تحديد االحداثيات الجغرافية لموقع المركبة المعتمد من المؤسسة.   .12

 يرتبط نظام التحديد الجغرافي لموقع المركبة بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة األمنية. يجب أن  .13

 -اشتراطات نظام تعقب المركبات :   2.26

   مؤسسة تنظيم الصناعة االمنية استخدام النظام المعتمد من قبل  .1

 موصول بنظام تشغيل المركبة بحيث يمكن إيقاف المركبة عن بعد .   .2

 -اشتراطات نظام الدخول للمركبة:   3.26

يجب أن تحتوي المركبة على جهاز إنذار ضد السرقة أو االقتحام ويكون زر طلب المساعدة في متناول السائق ومعاونه ومتصل   .1
 بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة األمنية.

 ان تكون جميع كابالت النظام في حوافظ آمنة يجب .2

-اشتراطات نظام المراقبة المرئية:   4.26  

  -كاميرات مراقبة كاآلتي:  7يجب أن تكون المركبة مزودة بما ال يقل عن  .1

 °.  110في االمام: تغطي المنطقة األمامية للمركبة بزاوية ال تقل عن  .2

 °.   110وية ال تقل عنفي الخلف: تغطي المنطقة الخلفية للمركبة بزا .3

 داخل المقصورة الوسطى لتغطي باب الخزنة وباب الدخول والخروج.   .4

 °.  90في الزاوية اليمنى واليسرى للمركبة لتغطي جوانب المركبة بزاوية ال تقل عن   .5

 فوق جهاز السحب اآللي    .6

 في جهاز السحب اآللي حسب القانون  .7

 صورة في الثانية. 25( بسرعة FULL HD 1080Pيجب التسجيل بوضوح ال يقل عن ) .8

 . IP66يجب ان ال تقل مواصفات الكاميرات عن  .9
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 -اشتراطات جهاز التسجيل:   5.26

 مقدرة الجهاز على التسجيل والعرض واستخراج التسجيل بآن واحد. .1

 تركيب شاشة عرض الكاميرات جميعها في مدى نظر السائق والمعاون. .2

 وآمن من السرقة أو التخريب او العبث.حفظ جهاز التسجيل في مكان نظيف  .3

 يجب ان يكون الجهاز مصمم خصيصا للمركبات. .4

 ( SSDيجب ان يكون مجهزا بقرص حفظ صلب ) .5

 يجب توصيل النظام بالبطارية االحتياطية للمركبة. .6

 يوم.  31يجب حفظ التسجيل لمدة ال تقل عن  .7

 يجب ان تكون جميع كابالت النظام في حوافظ آمنة.  .8

يجب أال يتعدى وزن المركبة بعد التصفيح األوزان المقررة من الشركة المصنعة للمركبة، وفي حالة زيادة الوزن عن الحد المسموح  .9
 به يجب أن يتم تعديل جميع المواصفات الميكانيكية للمركبة للتوافق مع الوزن الجديد.  

اجئة والبسيطة في المركبة مثل )مصباح يدوي، قفازات، معدات أن تكون المركبة مجهزة بمعدات الطوارئ لمواجهة األعطال المف .10
 سالمة واالسعافات األولية(

 يجب توفير إضاءة كافية حول المركبة وجهاز السحب اآللي.   .11

 يجب توفير المواصفات التالية في جهاز السحب اآللي:  6.25

 ان يكون باب تغذية األموال من الخلف.  .1

 ة. ان يكون مثبت على ارضية المركب .2

 ان يكون الجزء الظاهر من جهاز السحب اآللي هو لوحة المستخدم فقط وتكون باقي األجزاء مخفية.    .3

( سم بين طرف المدخل الخلفي وجهاز السحب اآللي مع وجود باب آمن إلغالق المنطقة في حالة  21يجب ترك مسافة ال تقل عن ) .4

 حركة المركبة.  

 ؤسسة. أي معدات او تجهيزات اخرى تطلبها الم .5

 - نقل المبالغ المالية وتسليمها: -27

  -على جميع شركات نقل األموال والمتعاملين معها االلتزام باآلتي: 

 استالم وتسليم المبالغ النقدية باألكياس المؤمنة والمغلقة بالرقم التسلسلي.   .1

 يجب أن تتم عملية االستالم والتسليم عند العميل في موقع آمن ومراقب بالكاميرات لتسجيل تلك العملية.  .2

 تأكد كال الطرفين المسلم والمستلم من سالمة الرزمة واحكام غلقها والتسلسل الرقمي لها.   .3

 كيس األموال فقط.  يمنع على موظف شركة نقل األموال عد االموال قبل استالمها ويكتفي بدوره في نقل  .4
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يجب أن يتم فتح الكيس في مركز النقد فقط من قبل الموظف المختص وتحت مراقبة الكاميرا بعد التأكد من سالمة الكيس ورقم  .5
 التسلسل األمني لقفل الكيس.  

في حال وجود أي خرق أو اتالف في الكيس تتحمل شركة نقل األموال المسؤولية عن نقصان أي أموال عما ورد من العميل من   .6
 اإلجمالي بالكيس. المبلغ 

في حالة سالمة الكيس واختالف المبلغ عما ذكر من قبل العميل فعلى شركة نقل األموال إعالم العميل حاال او تزويده بتصوير عرض  .7
 عملية فتح الكيس مع سالمة الكيس والرقم التسلسلي.  

 - مركز عمليات المراقبة األمنية:   -28 

 -صفات التالية: يجب ان تتوفر المتطلبات والموا 1.28

 ( قدم مربع وتزداد مساحتها وفقا لما تراه اإلدارة المختصة. 300يجب أال تقل غرفة العمليات مساحتها عن ) .1

 يجب أن تعمل غرفة العمليات يومياً على مدار الساعة طوال أيام السنة.   .2

 ويزاد هذا العدد حسب مساحة الغرفة وأنظمتها.يجب أال يقل عدد العاملين بالغرفة عن شخصين باإلضافة إلى مسئول الغرفة  .3

 ساعات يوميا. 8يجب أال تزيد فترة المناوبة عن   .4

 توفير وسيلة اتصال بين غرفة العمليات وأفراد األمن وفقا لمواقعهم. .5

 إمكانية ربط غرفة العمليات بالشرطة.  .6

 الدفاع المدني.  –اإلسعاف   –خط ساخن مع الشرطة  .7

 م أمني ونظام إنذار مرتبط مع الشرطة. تأمين غرفة العمليات بنظا .8

 ساعات.   8يجب توفير مصدر طاقة احتياطي لألنظمة الحاسوبية يعمل بالبطارية لمدة ال تقل عن   .9

يجب ربط مصدر الطاقة الرئيسي للغرفة بمولد احتياطي للطاقة يعمل تلقائيا في حاالت الطوارئ عند انقطاع الكهرباء بحيث يقوم  .10
 ت واألجهزة الموجودة بالغرفة. بتشغيل جميع المعدا

 يجب مطابقة الوقت في كافة األجهزة  الموجودة في الغرفة بالوقت الفعلي. .11

 توفير أنظمة السالمة. .12

 وجود عقد صيانة لكافة أجهزة غرفة العمليات. .13

 البد من وجود خطة إخالء وخطة طوارئ معروفة من قبل العاملين بغرفة العمليات. .14

 -حيز كافيا لما يلي: مراعاة توفير مساحات أو  .15

 مساحة لألجهزة. •

 مساحة لموظفي غرفة السيطرة. •

 مساحة للشاشات الكبيرة )إذا لزم األمر(. •

 مساحة كافية للصيانة.  •

 مساحة للخدمات.  •

 أال تحتوي على نوافذ تكشف تفاصيل العمل لمن هو خارجها. .16
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 أن يكون مكانها مؤمناً من الهجوم أو االختراق.  .17

 قنوات تسليك إضافية. أن يكون لها  .18

 حماية منافذ التسليك من الزواحف والقوارض وكل ما يمكن أن يؤدي إلى قطع أو تلف التوصيالت. .19

 استخدام األثاث المخصص للفترات الطويلة.  .20

 مراعاة إخفاء األسالك والتوصيالت. .21

 وضع أجهزة التسجيل وملحقاتها وأسالكها داخل حاويات آمنة. .22

 ية جميع الفعاليات داخل غرفة التحكم بمستوى مقياس رؤية الرصد وضع كاميرات مراقبة لتغط .23

 -يمنع القيام باإلعمال التالية في غرفة العمليات:  .24

 التدخين.  . أ

 األكل. .ب

 استخدام األنظمة أو الغرفة ألغراض ال تخدم المهام األمنية. .ت

 التصوير من الهواتف المحمولة  .ث
 

 - عسكرية:نقل وإستيراد وتصدير المركبات المصفحة أو ال -29

 تعبئة استمارة طلب نقل أو استيراد أو تصدير المركبات المصفحة أو العسكرية   .1

 نوع التصفيح(  –نوع المركبة  –رقم الشاصي   –توفير رسالة من مصنع التصفيح متضمنة )عدد المركبات  .2

 توفير االوراق الجمركية للمركبة  .3

السفارة / القنصلية او رسالة عدم ممانعة من السفارة / القنصلية للجهة الطالبة  توفير رسالة المستخدم النهائي للمركبة مصدقة من  .4

 للمركبة مع تصديق الختم من وزارة الخارجية 

 توفير رسالة عدم ممانعة من لجنة السلع الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير من وزارة الخارجية. .5

 ات العسكرية.توفير رسالة عدم ممانعة من وزارة الدفاع وذلك للمركب .6

 الفعاليات العامة   -30

 -واجبات راعي الفعالية:  1.30

 االستعانة لتأمين الفعالية بمقدم خدمة معتمد ومسجل لدى اإلدارة المختصة.  .1

 التعاقد على توفير عدد كاف من الحراس يتناسب مع حجم ونوع ومكان الفعالية وما تطلبه اإلدارة المختصة.  .2

 باإلشارات واللوحات التوجيهية لموقع الخدمات والمداخل والمخارج. تزويد مقدم الخدمة  .3

 توفير سيارة إسعاف في الفعالية التي يزيد عدد مرتاديها عن ألفين شخص.  .4

 التقيد بالمتطلبات األمنية من اإلدارة المختصة في تصريح إقامة الفعالية. .5
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 -واجبات مقدم الخدمة األمنية لتأمين الفعالية:  2.30

 إرسال كشف بأسماء الحراس أو القائمين بتنظيم الفعالية الى اإلدارة المختصة قبل تاريخ بدء الفعالية بأسبوع كحد أقصى. يجب  .1

يجب االجتماع مع جميع القائمين على حراسة الفعالية وشرح مهمة كل شخص منهم وتوضيح خطة تأمين الفعالية وخطط الطوارئ  .2

 واء من الشرطة أو راعي الفعالية.وجميع التعليمات الخاصة بالفعالية س

يجب تسجيل المعلومات بشأن جميع الحوادث والقضايا التي قد تحدث في الفعالية وحفظها بحيث تكون جاهزة لتقديمها لإلدارة  .3

 المختصة عند الطلب. 

 اضح على صدورهم. يجب التأكد من أن جميع منظمي أمن الفعالية يحملون الرخصة األمنية معهم ويجب أن تكون معلقة بشكل و .4

 يجب توفير الحراس ومنظمي أمن الفعالية في مكان الفعالية بوقت كاف. .5

 يجب توفير وسيلة اتصال بين نقاط الحراسة في مكان الفعالية.  .6

 يجب توفير العنصر النسائي لتنظيم أمن الفعالية أو الحراسة.  .7

 يجب توفير مكان خاص وآمن للمحفوظات واألشياء المفقودة. .8

 توفير زي خاص أو شعار لكل فعالية. يجب  .9

 الفعاليات األمنية   - 31

 تشمل الفعاليات االمنية كال من: 1.31

 المعارض االمنية . أ

 المؤتمرات االمنية .ب

 الندوات االمنية .ت

 المحاضرات االمنية .ث

 الدورات االمنية  .ج

 ورش العمل االمنية .ح

 يشترط في المتحدث او المدرب في الفعالية االمنية االتي: 2.31

 ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير مرتكب ألي جريمة تخل باألمانة والشرف .1

 ان يكون حاصل على مؤهل علمي ال يقل عن دبلوم.  .2

 سنوات  5ان تكون لدية خبرة في المجال االمني ال تقل عن  .3

 االمنية االتي:  يشترط في اقامة الندوات والدورات 3.31

 حصول المتحدث او المتدرب على الموافقة االمنية  .1

 الحصول على الموافقة االمنية للمادة التدريبية او محاور البحث في الفعالية االمنية  .2
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 يشترط في المعارض االمنية االتي:  4.31

 حصول منظم المعرض على الموافقة االمنية  .1

 منع بيع االجهزة والمعدات والبرامج المحظورة او المقيدة  .2

 المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة االمنية لمتحدث او مدرب في فعالية امنية:   5.31

 استمارة تسجيل متحدث او مدرب لفعالية امنية  .1

 السيرة الذاتية لمقدم الطلب  .2

 جواز السفرصورة من  .3

 المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة االمنية إلقامة معرض امني:  6.31

 استمارة طلب اقامة فعالية امنية   .1

 كشف بأسماء الشركات المشاركة في الفعالية االمنية  .2

 قائمة بالمعدات واالجهزة والبرامج التي سوف تعرض من قبل الشركات .3

 بيانات الزائرين للمعرض االمني .4

 المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة االمنية إلقامة دورة او ندوة امنية:  - 7.31

 استمارة طلب اقامة فعالية امنية   .1

 كشف بأسماء المحاضرين المشاركين في الفعالية االمنية  .2

 المادة العلمية او محاور النقاش في الفعالية االمنية .3

 .الفعالية األمنيبيانات المشاركين والحضور في  .4

 

 الحصول على التراخيص للشركات والمؤسسات   -32

  2018( لسنة 12بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 2018( لسنة 1( من القرار رقم )6يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة )

مؤسسات باإلضافة الى التالي وذلك تبعاً لنوع النشاط بشأن تنظيم الصناعة األمنية في امارة دبي بخصوص إصدار الترخيص للشركات وال

 التجاري األمني المطلوب:

 تركيب األجهزة والمعدات األمنية:   1.32

 توفير مهندس أنظمة أمنية معتمد من المؤسسة.  .1

 ( فني أنظمة أمنية معتمد من المؤسسة. 2توفير عدد ) .2

 اضافة نشاط تجارة األجهزة والمعدات األمنية .3
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 المسح التقني:  خدمات 2.32

 توفير مخزن مهيأ أو التخزين في إحدى المخازن المعتمدة من المؤسسة. .1

 االلتزام بإجراءات القيام بعمليات المسح االمني التقني. .2

 خدمات الحراسة العامة، وخدمات أمن الفعاليات والحراسات الشخصية، وخدمات نقل األموال والمواد الثمينة:  3.32

 توفير مدير أمني معتمد من المؤسسة.  •

 خدمات االستشارات األمنية:  4.32

 توفير مستشار أو خبير أمني معتمد من المؤسسة.  .1

 االشكال ألي رخصة تجارية اخرى تحتوي على االنشطة االمنية التالية: عدم امتالك أطراف الرخصة وباي شكل من  .2

 تجارة االجهزة والمعدات االمنية . أ

 تركيب معدات واجهزة االمنية .ب

 خدمات تدريب األمني:  5.32

 أمني معتمد من المؤسسة.  علي االقل  ( مدرب2توفير عدد ) .1

 توفير موقع مهيأ باألنظمة االمنية حسب الشروط. .2

 ريب الكالب األمنية:مركز تد  6.32

 توفير مدير أمني معتمد من المؤسسة.  .1

 توفير موافقة بلدية دبي على موقع التدريب .2

 مركز التحكم والسيطرة:  7.32

 توفير مركز عمليات المراقبة األمنية حسب المواصفات والمتطلبات االمنية. .1

 توفير مراقب أنظمة أمنية معتمد من المؤسسة على مدار الساعة.  .2

 خدمات أنظمة تعقّب السيارات: 8.32

 توفير مركز عمليات المراقبة األمنية حسب المواصفات والمتطلبات االمنية. .1

 توفير مراقب أنظمة أمنية معتمد من المؤسسة على مدار الساعة.  .2

 توفير موافقة هيئة تنظيم االتصاالت على الترخيص وعلى أجهزة تعقب المركبات .3

 كزية:خدمات الربط بالمحطة المر 9.32

 توفير مركز عمليات المراقبة األمنية حسب المواصفات والمتطلبات االمنية. .1

 توفير مراقب أنظمة أمنية معتمد من المؤسسة على مدار الساعة.  .2

 توفير االنظمة الالزمة حسب شروط نشاط خدمات الربط بالمحطة المركزية .3
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 تجهيز وإعداد مركبات النقل اآلمن: 10.32

 أمني مهيأ حسب متطلبات مستودعات المواد الخطرة والثمينة.توفير نظام  •

 االلتزام بشروط نقل واستيراد وتصدير المركبات المصفحة أو العسكرية. •

 تجارة المركبات الخاصة للنقل اآلمن: 11.32

 توفير نظام أمني مهيأ حسب متطلبات مستودعات المواد الخطرة والثمينة.   

 طرة:خدمات نقل المواد الخ 12.32

 توفير نظام تعقب لمركبات المواد الخطرة وذلك حسب متطلبات تامين وحماية المركبات باألنظمة المعتمدة بالمؤسسة

 خدمات حراسة المنشآت السياحية: 13.32

 توفير مدير أمني معتمد من المؤسسة. 

 عدات واألجهزة األمنية:صناعة األجهزة األمنية، وصناعة المعدات واألدوات األمنية، خدمات تأجير الم 14.32

 توفير نظام أمني مهيأ حسب متطلبات المستودعات.   

 خدمات الحراسة البحرية وخدمات تأمين األندية البحرية: 15.32

 توفير مدير أمني معتمد من المؤسسة. 

 خدمات التخزين األمن: 16.32

 توفير نظام أمني مهيأ حسب متطلبات خدمات التخزين.  

   - لألفراد: صلتراخي الحصول على ا -33

  2016( لسنة  12بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )  2018( لسنة  1( من القرار رقم )14يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة ) 

أو الوظيفة األمنية   بشأن تنظيم الصناعة األمنية في امارة دبي بخصوص إصدار الترخيص لألفراد باإلضافة الى التالي وذلك تبعاً لطبيعة العمل

 المطلوبة:

 .  مستشار أمني  1.33

 ( سنوات . 10وخبرة أمنية ال تقل عن )يجب أن يكون حاصل على مؤهل علمي دبلوم وما فوق  .1

 .   سنه  60وال يزيد عن  سنة 30يجب ان ال يقل السن عن   .2

 التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية .  كوادر االمنيةتدريب المن مركز اجتياز اختبار المستشار االمني يجب  .3

 مستشار أمني تقني .   2.33

خبرة و  ميكانيكية  او  ،    اتصاالت،  بكالريوس هندسة الكترونية ، كهروميكانية ، تقنية المعلومات    مؤهل جامعي  يجب أن يكون حاصل .1

 التقني )عشرة( سنوات في المجال األمني 10أمنية ال تقل عن 

 . سنة 30ن  يجب ان ال يقل السن ع .2

 التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية .  كوادر االمنيةتدريب المن مركز اجتياز اختبار المستشار االمني يجب  .3
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 خبير أمني: - 3.33

 )خمسة عشرة( سنوات في المجال األمني 15يجب أن يكون لديه خبرة أمنية ال تقل عن  .1

 سنة   30يجب ان ال يقل السن عن   .2

 التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية . كوادر االمنيةتدريب المن مركز اجتياز اختبار خبير االمني يجب  .3

 :تقني  خبير أمني 4.33

 التقني )خمسة عشرة( سنوات في المجال األمني 15يجب أن يكون لديه خبرة ال تقل عن  .1

 سنة   30يجب ان ال يقل السن عن   .2

 التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية .  كوادر االمنيةتدريب المن مركز قني اجتياز اختبار خبير االمني التيجب  .3

 مدرب أمني:  - 5.33

 يجب أن يكون حاصل على مؤهل علمي دبلوم سنتين وما فوق .1

 ( سنوات في المجال األمني5يجب أن يكون لديه خبرة أمنية ال تقل عن ) .2

 سنة  60سنة وال يزيد عن  25يجب ان ال يقل السن عن   .3

 التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية .  كوادر االمنيةتدريب المن مركز  يمدرب االمنلالدورة االمنية ل اجتياز .4

 رئيس االدارة االمنية:  - 6.33

 يجب أن يكون حاصل على مؤهل علمي دبلوم سنتين وما فوق  .1

 ( سنوات في المجال األمني7يجب أن يكون لديه خبرة أمنية ال تقل عن ) .2

 سنة  60سنة وال يزيد عن  25ال يقل السن عن   يجب ان .3

 التابع  كوادر االمنيةتدريب المن مركز  لرئيس االدارة االمنيةالدورة االمنية  اجتياز .4

 ( مشرفي امن. 5( مدراء أمن وعدد )2( مدراء عمليات أو عدد )3( مدراء أمن وعدد )2يجب ان يدير ما ال يقل عن عدد ) .5

 مدير أمني:   - 7.33

 كون حاصل على مؤهل علمي دبلوم سنتين وما فوقيجب أن ي .1

 ( سنوات في المجال 7يجب أن يكون لديه خبرة أمنية ال تقل عن ) .2

 سنة  60سنة وال يزيد عن  25يجب ان ال يقل السن عن   .3

 التابع  كوادر االمنيةتدريب الاالمن من مركز  مدراء اجتياز دورة يجب  .4
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 مدير عمليات أمنية:   - 8.33

 يكون حاصل على مؤهل علمي دبلوم سنتين وما فوقيجب أن  .1

 ( سنوات في المجال 5يجب أن يكون لديه خبرة أمنية ال تقل عن ) .2

 سنة  60سنة وال يزيد عن  25يجب ان ال يقل السن عن   .3

 كوادر االمنية.تدريب اليجب أن تكون شهادة الدورة االمنية لمدير العمليات األمنية من مركز  .4

 مشرف أمني:   - 9.33

 جب أن يكون حاصل على مؤهل علمي شهادة الثانوية العامةي 1

 ( سنوات في المجال االمني 5خبرة ال تقل عن ) 2

 سنة  60سنة وال يزيد عن  25يجب ان ال يقل السن عن   3

 كوادر االمنية.تدريب اليجب أن تكون شهادة الدورة االمنية للمشرف األمني من مركز  4

 مهندس أنظمة أمنية:  - 10.33

 اتصاالت،  الكترونية ، كهروميكانية ، تقنية المعلومات    هندسةيكون حاصل على مؤهل علمي شهادة بكالوريوس تخصص )يجب أن   .1

 ( ميكانيكيةاو ، 

 سنة  60سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .2

 كوادر االمنية.تدريب اليجب أن تكون شهادة الدورة االمنية لمهندس االنظمة األمنية من مركز  .3

 فني أنظمة أمنية: - 11.33

 مؤهل علمي دبلوم سنتين وما فوق .1

 سنة  60سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .2

 ( سنوات بالعمل كفني أنظمة أمنية.3خبرة ال تقل عن )  .3

 كوادر االمنية.تدريب الفني األنظمة األمنية من مركز ليجب أن تكون شهادة الدورة االمنية  .4

   مساعد فني أنظمة أمنية - 12.33

 وما فوق مدة عامفي اسساسيات الكهرباء او االليكترونيات يجب أن يكون حاصل على مؤهل  .1

 سنة  60سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .2

 كوادر االمنية.تدريب اليجب أن تكون شهادة الدورة االمنية لمساعد فني األنظمة األمنية من مركز  .3
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 :واالشياء الثمينة س نقل أموالحار -13.33

 مؤهل علمي الصف العاشر وما فوق. .1

 سنة  60سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .2

 يجب أن تكون شهادة الدورة االمنية لحارس نقل اموال من مركز تدريب الكوادر االمنية. .3

 الكوادر االمنية التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية .يشترط أجتياز اختبار اللغة االنجليزية المعتمد قبل مركز تدريب  .4

 من مركز تدريب الكوادر االمنية .  اللياقة البدنية اجتياز اختبار .5

مركز تدريب الكوادر االمنية التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية  شهادة االسعافات االولية لحراس األمن من الحصول علي يجب  .6

 . 

 كافحة الحرائق معتمدة من قبل ادارة الدفاع المدني. يجب ان تكون شهادة م .7

 حارس أمني:-  14.33

 مؤهل علمي الصف العاشر وما فوق. .1

 سنة  60سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .2

شهادة الدورة االمنية لحارس أمن من مركز تدريب الكوادر  يجتاز دورة حراس االمن التاسيسية يمتحن الحارس وإصدار يجب أن  .3
 . االمنية

 يشترط أجتياز اختبار اللغة االنجليزية المعتمد قبل االلحاق بالدورة . .4

 أشهر  3يجب أن تكون شهادة اللياقة البدنية صالحة لمدة   .5

 مركز تدريب الكوادر االمنية التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية يجب أن تكون شهادة االسعافات االولية لحراس األمن من  .6

 يحب ان تكون شهادة مكافحة الحرائق معتمدة من قبل ادارة الدفاع المدني .7

 من أكاديمية شرطة دبي .  ( POD)  الهمم أصحابالتعامل مع شهادة  .8

 سائق مركبة نقل أموال: 15.33

 مؤهل علمي الصف العاشر وما فوق .1

 سنة  55سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .2

 يجب أن تكون شهادة الدورة االمنية لحارس أمني من مركز تدريب الكوادر االمنية. .3

 أشهر  3لحة لمدة  يجب أن تكون شهادة اللياقة البدنية صا .4

 مركز تدريب الكوادر االمنية التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية يجب أن تكون شهادة االسعافات االولية لحراس األمن من  .5

 يحب ان تكون شهادة مكافحة الحرائق معتمدة من قبل ادارة الدفاع المدني .6
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 :  مراقب أنظمة أمنية - 16.33

 وما فوق.مؤهل علمي الصف العاشر  .1

 سنة 60سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .2

 .التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنية  يجب أن تكون شهادة الدورة االمنية لمراقب أنظمة أمنية من مركز تدريب الكوادر االمنية .3

 أشهر  3يجب أن تكون شهادة اللياقة البدنية صالحة لمدة   .4

 .معتمدة من مركز تدريب الكوادر االمنية التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةاالولية لحراس األمن  يجب أن تكون شهادة االسعافات   .5

 يحب ان تكون شهادة مكافحة الحرائق معتمدة من قبل ادارة الدفاع المدني .6

 خبرة ال تقل عن سنة في المجال االمني .7

 : منظم أمن فعالية - 17.33

 . رسالة عدم ممانعة من الكفيل .1

 سارية المفعول. اقامة .2

 من مركز تدريب الكوادر االمنية.لمنظم الفعالية يجب أن تكون شهادة الدورة االمنية  .3

 .معتمدة من مركز تدريب الكوادر االمنية التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة االمنيةيجب أن تكون شهادة االسعافات االولية لحراس األمن   .4

 قبل ادارة الدفاع المدنيان تكون شهادة مكافحة الحرائق معتمدة من  .5

 من أكاديمية شرطة دبي .  ( POD)  أصحاب الهممالتعامل مع شهادة  .6

 :  خفير أمني - 18.33

 سنة  60سنة وال يزيد عن  21يجب ان ال يقل السن عن   .1

 يجب أن تكون شهادة الدورة االمنية للخفير األمني من مركز تدريب الكوادر االمنية. .2

 .مكافحة الحرائق معتمدة من قبل ادارة الدفاع المدنيان تكون شهادة  .3
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 الفنية المصطلحات

1.  AC Alternating Current 

2.  AGC Automatic Gain Control 

3.  AHD 
Analogue High Definition.  A standard for transmission of high 
definition analogue video developed by Nextchip 

4.  ALC Automatic Level Control 

5.  Ambient Light General light level of a given area or scene. 

6.  Bit (b) Binary Digit 

7.  ANPR / ALPR 
Automatic Number Plate Recognition / Automatic Licence Plate 
Recogntion 

8.  Aperture The area of the lens that collects or gathers the light. 

9.  Aspect Ratio 
Is the vertical to the horizontal image size especially used in sensor 
terminology. 
Example: Aspect Ration HD = 16:9 

10.  
Automatic Iris 

 
A lens that automatically adjusts to the varying lighting conditions to 
allow the correct amount of light to fall upon the imaging device. 

11.  BALUN 
Balance/Unbalance 
A device that converts a balanced video signal (e.g. as used on 
twisted pair) line to an unbalanced signal (e.g. as used on coax). 

12.  Back Focus 
Mechanical adjustment on a box camera that moves the imaging 
sensor in relation to the lens in order to compensate for different back 
focal lengths of lenses 

13.  BLC 
Back Light Compensation.  Compensates for high light levels behind 
the target to enable otherwise silhouetted objects of interest to be 
seen in more detail 

14.  BNC 
Bayonet Neill–Concelman 
A connector for coaxial cable that is most commonly used for VSS 
installations. 

15.  Byte (B) A unit of 8 Bits. 

16.  CBR Constant Bit Rate 

17.  CCD 
Charge Coupled Device 
Sensor type found in VSS Cameras 

18.  CCTV Closed Circuit Television 

19.  
Characteristic 

Impedance 

The Characteristic Impedance of a coaxial cable is the impedance 
which would be measured on an infinite length of un-terminated open 
circuit cable.  When cables used are less than an infinite length a 
resistor of the same value has to be substituted to ensure matching 
and maximum power transfer.  Coaxial cables used in CCTV are 

designed to have a Characteristic Impedance of 75 . 
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20.  Chroma Burst 
Is a reference signal included in an analogue video signal after the 
horizontal synchronisation line pulse to synchronise the chrominance 
component of the signal. 

21.  
Chrominance 

(C) 
The part of a colour video signal that carries all the colour information. 

22.  CIF 
Common Intermediate Format.  A measurement of image resolution 
equal to 352 x 288 pixels 

23.  C-Mount 

A mounting standard for box camera lenses.  The lens flange surface 
to the focal point is 17.5mm.  A C-mount lens can be used on a CS 
fitting camera when an adaptor ring (5mm) is fitted, or if the camera 
has sufficient back focus adjustment. 

24.  CMOS 
Complementary Metal Oxide Semiconductor 
Sensor type found in VSS Cameras 

25.  CODEC 
Compressor/Decompressor 
Device that compresses and decompresses digital signals 

26.  
Colour 

Correction Filter 

Also known as an IR Cut Filter is used to prevent IR light reaching the 
image sensor of a camera in order to make the colour video produced 
by the camera appear the same as seen by the human eye.  Failure 
to remove IR light from colour images causes the video to look 
washed out and have a pink tint. 

27.  
Composite 

Video 
The complete analogue SD or HD video signal. The video signal 
comprises video and synchronising pulses. 

28.  Compression 

Techniques are used in surveillance systems to reduce the file sizes. 
Typical compression formats used for video are: MJPEG, MPEG-4, 

Wavelet, H.264 & H.265.  The quality of video images will decrease 
as the amount of compression increases. 
 

29.  CS-Mount 
A mounting standard for box camera lenses.  The lens flange surface 
to the focal point is 12.5mm.  A CS-mount lens may not be used on a 
C fitting camera as it will be impossible to focus it. 

30.  dB 
Decibel. Is a logarithmic ratio between two signals. It is not a unit of 
measurement 

31.  DC Direct Current 

32.  DC (or DD) Iris 
An automatic iris lens controlled by the camera using DC voltage 
levels 

33.  DDN 
Digital Day Night 
A digital change from Colour to Monochrome without a removable IR 
cut filter. 

34.  DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 
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35.  DNR 
Dynamic Noise Reduction 
A digital video processing technique that measures the noise (image 
artifacts) in the picture and automatically reduces it. 

36.  DOF 
Depth of Field 
The proportion of view that is in correct focus. 

37.  DSP 
Digital Signal Processor 
Allows intelligent manipulation of the video signal in the camera for 
features such as backlight compensation. 

38.  DVR Digital video recorder. 

39.  EI Electronic Iris 

40.  F/Number 
Is the ratio of the focal length to the effective diameter of the lens.  
The smaller the f/number the larger the aperture allowing more light 
to pass through. 

41.  fc 
Foot Candle 
Used in North America as the measurement of light. 
10 lux = approximately 1 foot candle (fc). 

42.  Focal Length 
The distance between the secondary principal point in the lens and 
the plane of the imaging device. The longer the focal length, the 
narrower is the angle of view. 

43.  Frame 
One video image.  For video to appear to be real-time a minimum of 
25 frames per second are required. 

44.  FTP 
File Transfer Protocol 
Used to transfer files over a network 

45.  Full HD A resolution of 1920x1080 pixels with an aspect ratio of 16:9 

46.  Gb/s 
Gigabits per second.  Speed of transmission digital information in 
billions of bits per second 

47.  GB Gigabyte, or one billion bytes or characters of information. 

48.  HD-CVI 
High definition composite video interface.  A standard for 
transmission of high definition analogue video developed by Dahua. 

49.  HDMI 
High definition multimedia interface, a connection standard for digital 
video displays 

50.  HD-TVI 
High definition transport video interface.  A standard for transmission 
of high definition analogue video developed by Techpoint. 

51.  HVR 
Hybrid Video Recorder 
A digital recording device that can take multiple inputs from IP and 
HD analogue cameras 

52.  IK Rating 

Impact Protection Rating 
international numeric classification for the degrees of protection 
provided by enclosures for electrical equipment against external 
mechanical impacts. 

53.  Illuminance 
The measurement of light in lumens per square metre. The unit of 
which is the Lux. 

54.  
Interlaced Scan 

(i) 
Where, in order to reduce bandwidth, a frame of video is transmitted 
as two fields of alternating odd and even lines (e.g. 1080i) 

55.  IR 

InfraRed 
These are wavelengths that are longer than that of red in the visible 
part of the spectrum. It can be invisible to human eyes, but people 
can feel it as heat. CCD and CMOS image sensors in cameras are 
sensitive to IR. 
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56.  
IR corrected 

lens 

A lens designed for use with visible and IR scene illumination with 
special optical coatings designed to make certain that images stay in 
focus when the scene illumination changes from visible to IR. 

57.  IP Internet protocol 

58.  IP rating 

Ingress Protection 
Used as an index of environmental protection against solids and 
liquids.  The minimum rating for external housings for cameras is 
IP66. 

59.  Iris 
The mechanism within a lens that is adjusted to vary the amount of 
light falling upon the imaging device. 

60.  kb/s 
Kilobits per second.  Speed of transmission digital information in 
thousands of bits per second. 

61.  kB Kilobyte, or one thousand bytes or characters of information. 

62.  MAC 
Media Access Control 
A unique identifier attached to network adapters (NICs) 

63.  Mb/s 
Megabits per second.  Speed of transmission digital information in 
millions of bits per second 

64.  MB 
Megabyte, or one million bytes or characters of information 1048576 
bytes. 

65.  LAN Local Area Network 

66.  LCD 
Liquid Crystal Display 
technology used for flat screen displays 

67.  LED Light Emitting Diode 

68.  Lux The unit of measurement of visible light intensity. 

69.  Mb Megabyte, or one million bytes or characters of information. 

70.  MP Megapixel 

71.  MTBF 
An abbreviation for Mean Time Between Failures, usually measured 
in hours. 

72.  ND Filter 

A filter that attenuates light evenly over the visible spectrum. It would 
be used to reduce the amount of light entering a lens and thus forcing 
the iris to open to its maximum. Used to simulate low lighting 
conditions so that the focus can be accurately set. 

73.  NTSC 
National Television Standards Committee 
Analogue Standard Definition Colour television system used mainly in 
North America and Japan. 

74.  NVR Network Video Recorder 

75.  OLED A display technology that uses organic polymer LEDs 

76.  ONVIF 
A specification that is used to facilitate interoperability between 
network security products from different manufacturers 

77.  OSD 
On Screen Display 
method of displaying set-up information such as time and date and/or 
instructions on a display monitor or directly onto a video stream. 

78.  PAL 
Phase Alternate Line 
Analogue Standard Definition Colour television system used in most 
of the world 

79.  P-Iris 

Precise Iris.   Unlike with a DC/DD Iris, the P-Iris lens makes it 

possible to set and maintain a precise iris opening, allowing the lens 
to be set to an aperture that optimizes the depth of field and 
minimizes diffraction. 

80.  PIXEL Picture Element 
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81.  PoC 
Power over coax 
Method of supplying power to analogue cameras from DVRs using 
the same coax cable as the video signal. 

82.  PoE 

Power over Ethernet 
Method of supplying power to the cameras from the network 
hardware within the same cable as the video signal (usually Cat5 or 6 
Ethernet cable) without the need for an external power source local to 
the camera. 

83.  Preset Position 
A pre-defined view or shot programmed into the memory of a PTZ 
camera allowing the camera to be quickly moved on command to 
show an area of interest, such as an entrance. 

84.  
Progressive 

Scan (p) 
Where a frame of video is created by the image sensor, and 
transmitted, line by line from top to bottom.  e.g. 1080p 

85.  PSU Power supply unit 

86.  PTZ 
A camera equipped with motors that allow it to be panned, tilted and 
zoomed using telemetry remote control. 

87.  RAID Redundant array of independent drives 

88.  Resolution 

Resolution is the measurement of the ability of equipment and 
systems to produce sharp pictures.  With digital images it is 
measured by the number of pixels making up the image (for example 
1920x1080) 

89.  RS485 
A method of transmitting data over twisted pair cables.  It is 
commonly used to send telemetry commands to analogue cameras 

90.  S/N Ratio 

Signal to Noise 
Measurement of the noise level in a signal expressed in dB (decibels) 
in a video signal values from 45dB to 60dB produce acceptable 
pictures. Less than 40db will produce noisy pictures. 

91.  Sensitivity 
Of a camera, usually specified in Lux, should be the amount of light 
falling upon an imaging device to produce a usable video signal. 

92.  TCP/IP Transmission control protocol/Internet protocol 

93.  TDN 

True Day Night 
With a removable infrared cut filter, a camera will operate in both low 
light levels and produce colour images where there is sufficient light 
levels. 

94.  Telemetry Commands transmitted to remotely control PTZ cameras 

95.  
Telemetry 
Protocol 

A command set (or language) for controlling PTZ cameras.  These 
protocols are often manufacturer specific. 

96.  UDP User Datagram Protocol 

97.  Ultra HD (4K) A resolution of with 3840 by 2160 pixels with an aspect ratio of 16:9 

98.  UPS 
Uninterruptible Power Supply 
A device to allow a system to keep running for a short period of time 
when the primary power is lost. 

99.  UTC 
Up The Coax. Refers to telemetry sent to a PTZ camera using the 
video coax. 

100.  UTP Unshielded Twisted Pair 

101.  VBR Variable Bit Rate 
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102.  VCA 

Video Content Analysis 
A lower cost variation of video analytics and is a method of using the 
camera’s built in video processing to determine certain criteria (often 
including ‘area detection’ or ‘cross line detection’), usually with the 
ability to change the recording quality, frame rate or resolution etc. or 
to trigger outputs such as external lighting. 

103.  VDA 
Video Distribution Amplifier.  A product that will take in single video 
signal and re-distribute it several pieces of equipment. 

104.  Video Analytics 

Video analytics is usually a separate software or hardware platform 
which will analyse the video stream and determine the scene. 
Depending on the complexity (and usually cost) almost any scenario 
can be recognised and appropriate responses can be activated, for 
example facial, person, vehicle recognition, and object removed or 
left, advanced motion detection. 
 

105.  VideoGuard 
A system that allows SIRA to monitor VSS systems in Dubai to check 
that they are configured and working correctly. 

106.  
VMD 

 
Video Motion Detection 

107.  VMS Video Management Software 

108.  VSS Video Surveillance Systems 

109.  WAN Wide Area Network 

110.  WDR 

Wide Dynamic Range 
It is a feature which included in some cameras enabling automatic 
compensation for very dark and very light areas of a scene, so is able 
to capture clear images of objects surrounded by a strong back light, 
while still keeping the background visible. 

 

 

 


