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 العامةالفنیة  المواصفاتو المتطلبات األمنیةأوالً: 

  أنظمة المراقبة التلفزیونیة •

 المواصفات العامة 1.1 

 :المستخدمة بالمراقبة التلفزیونیة الكامیرات 1.1.1
 . یجب أن تكون ملونة.1

مخفیة وفي حالة تعذر ذلك یجب الحصول على موافقة خاصة من وغیر للعیان . یجب أن تكون ظاھرة 2
 مؤسسة تنظیم الصناعة األمنیة.

 . یجب أن تكون الكامیرات مخصصة للتطبیقات األمنیة فقط ومصنعة لتعمل لفترات طویلة دون توقف.3

في أو أن توضع  IP66الخارجیة، یجب أال یقل تصنیفھا عن  األماكنفي   الكامیرات تركیب. عند 4
ومالئمة للعمل في ظروف البیئة الخلیجیة  IP66حاویة مخصصة لكامیرات المراقبة ال یقل تصنیفھا عن 

 متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدالت الغبار.

أي كامیرا  في Wide Dynamic Range WDR. یشترط أن تتوفر خاصیة مدى التباین الواسع 5
 WDRتقل نسبة التباین  وأال مباشر أو منعكس من أسطح صقیلھ تواجھ مصدر ضوء طبیعي أو صناعي

 .. او ما یعادلھ110dBعن 

 للمواقع التي تختلف فیھا االنارة وفقا للوقت  Auto Iris. استخدام خاصیة الحدقة المتباینة 6

 مع القدرة على التحول IR Cut Filter. یشترط توفر خاصیة تنقیة الضوء من األشعة تحت الحمراء 7
 الذاتي إلى التصویر اللیلي األحادي اللون عند تالشي الضوء المرئي.

. یجب استخدام كامیرات بخاصیة التحكم عن بعد في ضبط التقریب و وضوح الرؤیة عند تركیب 8
 امتار فما فوق. 4الكامیرات على ارتفاع 

إال بعد  ستخدامھااال یجوز  محظورة الصوت في الكامیرا (وھي خاصیة التقاط. عند وجود خاصیة 9
 الحصول على موافقة من مؤسسة تنظیم الصناعات األمنیة).

 :المستخدمة بالمراقبة التلفزیونیة أجھزة التسجیل      2.1.1
 . یجب استخدام أجھزة التسجیل الرقمیة فقط.1

) ٢و( ) العرض الحي١. یجب أن تكون قادرة على القیام بالوظائف األساسیة الثالثة في آن واحد وھي (2
 ) عرض التسجیالت السابقة، دون تراجع أداء أي من ھذه الوظائف أو تأثرھا سلباً.٣و( التسجیل

 لقطة في الثانیة لكل كامیرا. ٢٥ال یقل عدد اللقطات في الثانیة للعرض الحي عن أن یجب . 3

ة واحدة أو مدة مطلوبة سواء لكامیر ة. یجب توفیر میزة نسخ لبعض أو جمیع المقاطع المسجلة وألی4
لمجموعة أو لجمیع الكامیرات المرتبطة بجھاز التسجیل، وتحویلھا إلى وسائط الخزن القیاسیة وأن تكون 

 . مكن عرضھا بوسائل العرض القیاسیةصیغة النسخ قیاسیة أیضا بحیث ی
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من مدة عرض نفس التسجیل  ١/١٠. أن تكون أقصى مدة لنقل التسجیل إلى الوسیط القیاسي ھي 5
 سرعة االعتیادیة.بال

لتسھیل الوصول إلى المشاھد المطلوبة بسرعة وببساطة  ذات الكفاءة. یجب توفیر وسائل البحث الفعالة 6
ومنھا البحث من خالل التحدید المركب لكل من التاریخ والوقت مع تحدید الكامیرات المشمولة بالبحث 

بشكل متزامن. وتوفیر خاصیة العرض  ویكون عرض نتائج البحث لجمیع الكامیرات المشمولة بالبحث
 والبطيء وباالتجاھین التقدمي والعكسي للزمن.السریع 

 ما معین  . یجب توفیر خاصیة التسجیل المستمر وغیر المستمر (غیر المستمر ھو المرتبط بحدث7
غیر أنظمة كشف الدخالء). في حالة التسجیل  مجسماتالكالحركة أو إشارة من جھاز خارجي مثل 

لحدث بمدة ال تقل عن عشر ل السابقة والالحقةستمر، یجب أن یكون الجھاز قادراً على تسجیل المشاھد مال
) ثواني. ویجب أن تتوفر ھذه الخواص بحیث یمكن تشغیلھا لجمیع الكامیرات المرتبطة بجھاز ١٠(

 التسجیل وبشكل منفرد (أي یمكن تشغیلھا لكل كامیرا على حدى).

الیوم لكل  من ٪٧٠التسجیل غیر المستمر والمرتبط بالحركة بمعدل ال یقل عن . الحد األدنى لضبط 8
 یوم. ٣١یقل عن  وأاللقطات في الثانیة لكل كامیرا  ١٠كامیرا، وال یقل عن 

السعة التخزینیة ألجھزة التسجیل بحیث تفي بمتطلبات ضبط التسجیل مع زیادة  احتسابأن یتم  یجب .9
 .احتیاطیة ٪٢٠

 یتقبل الجھاز إضافة أجھزة تخزین طرفیة لغرض زیادة السعة التخزینیة الكلیة.أن یجب . 10

الكامیرا والوقت والتاریخ الحقیقیین بشكل واضح  اسم. یجب أن یكون الجھاز قادراً على عرض 11
الكامیرا معبراً وداالً  اسمودون التأثیر على المشھد. (یفضل أن یقبل النظام الحروف العربیة). ویكون 

 لى الموقع الذي تراقبھ الكامیرا وأال تكون رموزاً مبھمة لیس لھا معنى لغوي.ع

. یجب أن تتوفر فیھ خاصیة التسجیل الذاتي التلقائي في حالة إعادة تشغیل الجھاز بعد إطفائھ ألي 12
 أو االستخدامسبب. وأن تكون ھذه الخاصیة فعالة حتى لو لم یتم إطفاء الجھاز بشكل صحیح (مثل سوء 

 الخطأ عند اإلطفاء أو الصیانة أو تعرض الجھاز لحالة التوقف التشغیلي).

) فقط وال یتم قبول Variable Bit Rate. یجب تفعیل خاصیة السرعة المتغیرة في نقل البیانات (13
 ).Fixed Bit Rateالسرعة الثابتة لنقل البیانات (

 عند الطلب. لى المؤسسةبغیة تزویده ا) SDKأدوات التطویر البرمجي (توفیر . 14

 . ONVIF 2.0. ان یكون متوافق مع معاییر 15

 .للعرض الحي RTSP. أن یدعم العرض الحي من خالل بروتوكول 16

  NTP. ان یدعم خاصیة ضبط الوقت المركزي 17

  إنذار في حالة فشل قرص التخزین  . أن یدعم خاصیة إرسال18

ذلك في حالة عدم تفعیل إعادة كتابة ء قرص الصلب ونذار في حالة امتال. ان یدعم خاصیة اإل19
 المعلومات من جدید. 
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 تشغیل التسجیل.ن یدعم خاصیة إرسال حالة أیقاف و. ا20

 . ان یدعم خاصیة إرسال حالة تغییر جدولة التسجیل.21

 . ان یدعم خاصیة إرسال إنذار توقف او عطل كامیرة المراقبة.22

 دخول المستخدم للجھاز مع تحدید المستخدم. . ان یدعم خاصیة إرسال حالة23

 . ان یدعم خاصیة إرسال إشارة نبض اشتغال الجھاز.24

بمختلف  (ویندوز). القدرة على التعرف والتخزین على وسائط التخزین المتوافقة مع نظام التشغیل 25
 سعاتھا.

ى برامج عرض . یراعى أن تكون ملفات التسجیل ذات صیغ قیاسیة یمكن عرضھا مباشرة عل26
 .)ویندوز(الوسائط المتعددة المتوفرة في نظام تشغیل 

یر قیاسیة، یجب غ . في حال وجود صیغ ملفات تسجیل خاصة باألنظمة أو المصنع أو مشفرة أو27
 القیاسي. )ویندوز(توفیر برامج عرضھا على حواسیب تعمل بنظام 

 :أجھزة العرض      3.1.1
ى أقل تقدیر أمام كل مشغل ألنظمة األمن، ال یقل حجم أي منھا عن . یجب أن تتوفر شاشتي عرض عل1

 بوصة. ٢١

عدد الشاشات الالزمة  احتساب. یجب توفیر شاشات عرض جداریة في غرف العملیات ویجب أن یتم 2
ً للجزء رقم  واالعتیادیةلعرض الكامیرات ومراعاة الكامیرات الحرجة  (مواصفات الشاشات) في  2وفقا

 ة.ھذه الوثیق

 . یجب أن تكون مخصصة للمراقبة ولیست شاشات للعرض التلفزیوني.3

. یجب أن تكون جمیع الشاشات ذات مواصفات تشغیلیة عالیة تتناسب مع التشغیل المستمر لفترات 4
 سنوات متواصلة. ةثالثال تقل عن توقف ولمدة طویلة دون 

 :التوصیالت             4.1.1
 یالت بعیدة عن العبث والتالعب والتوصیل غیر المصرح بھ.. یجب أن تكون جمیع التوص1

 ذات جودة عالیة. وموصالت كبسكابالت  استخدام. یجب 2

 . یجب مراعاة الجانب الشكلي عند التوصیل وتجنب التوصیالت الظاھرة قدر اإلمكان.3

معدة یب معدنیة . یجب حمایة التوصیالت الظاھرة بواسطة أنابیب بالستیكیة للبیئة الداخلیة واناب4
 خصیصاً لمد األسالك. مصنعةوالخارجیة  لبیئةخصیصاً لإلستخدام في ا

 جمیع أطراف األسالك.بوتسمیة التوصیالت  تعریفو . یجب ترقیم5

. یجب أن تتطابق جمیع المخططات والرسومات وجداول األجھزة وجداول األسماء وجداول 6
 .تلك األجھزة المثبتة بالواقعالتوصیالت مع 
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 .الخطیة المسبقة االتصاالت الالسلكیة إال بموافقة المؤسسة استخدامر . یحظ7

. یجب إتباع المعاییروالشروط الھندسیة والتقنیة القیاسیة العالمیة في تمدید وتركیب وترقیم وإدارة 8
 التوصیالت. 

 :الشبكة       5.1.1
 للمنظومات األمنیة.. یجب أن یتم إنشاء وتركیب شبكة خاصة مستقلة ومكرسة فقط 1

بحیث تتجنب نقاط التوقف الرئیسیة المنفردة التي  واالستدامة. یجب أن تتمتع الشبكة بخصائص الوفرة 2
 ال بدیل لھا.

ثانوي یحل محلھ عند  احتیاطيمجھز بخط  Backbone. یجب أن یكون التوصیل الرئیسي للشبكة 3
 توقفھ أو تعرضھ للقطع.

 ذا النظام على كافة وسائل مراقبةعلى أن یحتوي ھ NMSإدارة الشبكات  . یجب تجھیز الشبكة بنظام4
 200تجاوز عدد األجھزة المرتبطة بالشبكة عن  ااذ عمل الشبكة وتحدید التوقفات واإلبالغ الذاتي عنھ

 .جھاز

إذا تجاوز عدد األجھزة  Clustersوعناقید  Segments. یجب مراعاة تقسیم الشبكة إلى قطع 5
 .Big Flat Networkجھاز لتجنب تشكیل شبكة كبیرة مستویة  ٢٠٠بالشبكة عن المرتبطة 

 معاً. IPv6و  IPv4. یجب أن تكون الشبكة متوافقة مع نظم العنونة واإلدارة القیاسیة الحالیة 6

 :تزوید الطاقة     6.1.1
، UPSر منقطعة . یجب تزوید أنظمة األمن بالطاقة من خالل أجھزة مصادر الطاقة الكھربائیة الغی1

 دقیقة. ٣٠التیار الرئیسي ولمدة ال تقل عن  انقطاعتكون قادرة على تشغیل األنظمة ذاتیاً عند  بحیث

، أما UPS. یجب أن یتم ربط جمیع أجھزة التسجیل في أنظمة المراقبة التلفزیونیة على أجھزة الـ  2
في المالحق  UPSا على أجھزة الــ باقي أجھزة أنظمة المراقبة التلفزیونیة، فأنھ یتم تفصیل ربطھ

 المتخصصة.

بعملیة  UPSبحیث تقوم أجھزة الـ  UPS. یجب تحقیق التكامل بین أجھزة التسجیل وأجھزة الـ 3
عن العمل حال وصول نسبة المتبقي من بطاریات مخزون الطاقة  ألجھزة التسجیل التوقف اآلمن الذاتي

 الشحن الكلي.  من ٪25إلى مستوى  UPSالكھربائیة في الـ  

 :التحكم واإلدارة والسیطرة     7.1.1
كامیرا  64في أي أنظمة مراقبة تلفزیونیة ترتبط بھا  VMS. یجب توفیر برامج إدارة نظام المراقبة 1

 أجھزة تسجیل فأكثر. ٤فأكثر أو عدد 

 عددة.. یجب توفر خواص تأمین السیطرة والتحكم من خالل كلمات المرور السریة وبصالحیات مت2

 .فقط جاھزة وفعالة ومكرسة لھذه المھام Workstations. یجب أن تكون محطات التحكم والسیطرة 3
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. عند الحاجة إلى تكامل منظومات مختلفة مع المنظومات األمنیة (مثل تكامل منظومات المراقبة 4
أنظمة إدارة  خداماست) یجب BMSالتلفزیونیة مع السیطرة على المداخل مع اإلنذار مع إدارة المباني 

 الخطیة المسبقة على ذلك.بعد موافقة المؤسسة  PSIMالمعلومات األمنیة 

 

 :مواصفات المنظومات التماثلیة 2.1

 الكامیرات 2.1.1
 . یجب أن تكون ملونة.1

 التماثلي.على النظام  FullHD1080p. یجب أال تقل دقة الكامیرا 2

 .PALظام األلوان المعتمد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة . یجب أن یتوافق نظام األلوان فیھا مع ن3

 .48dBدي بي  ٤٨. أن ال تقل نسبة اإلشارة إلى الضوضاء عن 4

 :أجھزة التسجیل .2.1.2
 .FullHD1080p. ال تقل دقة التسجیل عن 1

وال یقل عن لكل كامیرا في حالة العرض المتعدد على شاشة واحدة،  2CIF. ال تقل دقة العرض الحي عن 2
FullHD1080p .في حالة العرض المنفرد لكامیرا واحدة 

 . یجب أن یحتوي جھاز التسجیل خاصیة الربط مع الشبكات المعلوماتیة الرقمیة.3

 :أجھزة العرض  2.1.3
 .PAL.یجب أن تكون ذات نظام ألوان FullHD1080p. أن تكون شاشات العرض ذات دقة ال تقل عن 1

للصور والمشاھد المعروضة بحیث تتطابق معھا أذ یجب عرض  Aspect Ratioازن نسبة األبعاد . یجب أن تراعي تو2
 16:9أیضاً، وبنفس األسلوب للصور والمشاھد ذات النسبة  4:3على شاشة لھا نفس النسبة  4:3الصور والمشاھد ذات النسبة 

 ى شاشات تماثلھا بنسبة األبعاد.یجب أن تعرض عل، باإلضافة الى أنھ وغیرھا من النسب القیاسیة األخرى

 :التوصیالت 2.1.4
لنقل اإلشارة التماثلیة لكامیرات المراقبة التلفزیونیة، یجب أن تكون  Coaxial Cablesاألسالك المحوریة  استخدام. عند 1

 .) وأن تكون من النحاس بالكاملRG59, RG6, RG11أوم (مثل  ٧٥ھذه األسالك ذات ممانعة مقدارھا 

یجب أن تكون  التلفزیونیة،لنقل اإلشارة التماثلیة لكامیرات المراقبة  Coaxial Cablesاألسالك المحوریة  استخدام. عند 2
عالیة  Crimping Type BNCأوم، وأن تكون  ٧٥ذات ممانعة  Termination Connectorsالتوصیالت الطرفیة 

 الجودة.

أو لنقل إشارة  Balanced Signalل اإلشارة التماثلیة المتوازنة لنق Twisted Pairsاألسالك المزدوجة  استخدام. عند 3
، یجب أن تكون من النحاس وأن ال تقل عن Serial Portالسیطرة والتوجیھ للكامیرات المتحركة خالل التوصیل التسلسلي 

Cat6. 
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 :الشبكة .2.1.5
ات المتعلقة بالشبكات وكما ھو مفصل في . عند التوصیل بشبكة رقمیة ألي سبب كان، یجب مراعاة التوصیات والمتطلب1

1.1.5 

 :التحكم واإلدارة والسیطرة .2.1.6
 ٤كامیرا فأكثر أو عدد  64في أي أنظمة مراقبة تلفزیونیة تماثلیة ترتبط بھا  VMS. یجب توفیر برامج إدارة نظام المراقبة 1

 أجھزة تسجیل فأكثر.

 ,RS-232یتم عن طریق السمات التسلسلیة  Serial Portsذ التسلسلیة . التحكم بالكامیرات المتحركة من خالل المناف2
RS-422, RS-485 .مع مراعاة التوافق بین جمیع األجھزة والمعدات التماثلیة المرتبطة بھذه الشبكة التماثلیة التسلسلیة 

 :مواصفات المنظومات الرقمیة 3.1

 الكامیرات 3.1.1
 . یجب أن تكون ملونة.1

 . FullHD1080pدقة الكامیرا  . یجب أال تقل2

السرعة الثابتة  تفعیل  دون إستخدام أو) Variable Bit Rate. یجب تفعیل خاصیة السرعة المتغیرة في نقل البیانات (3
 .للسرعھ قصىمع عدم تحدید حد ا  )Fixed Bit Rateلنقل البیانات (

المباشر مع  االرتباطالقیاسیة العاملة في السوق أو قادرة على . یجب أن تكون متوافقة مع جمیع برامج إدارة األنظمة األمنیة 4
 النظم القیاسیة المعروفة.

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

 أجھزة التسجیل 3.1.2
 .FullHD1080pال تقل دقة التسجیل عن أن .1

لعرض المتعدد على شاشة واحدة، وال یقل عن لكل كامیرا في حالة ا 2CIFال تقل دقة العرض الحي عن أن  .2
FullHD1080p .في حالة العرض المنفرد لكامیرا واحدة 

 من العدد الذي صممت لھ. ٪٢٠ال یقل عن  ، بحیث أن.أن تكون قابلة للتوسع إلستیعاب زیادة في عدد كامیرات المراقبة3

 أجھزة العرض 3.1.3
 .FullHD1080pأن تكون شاشات العرض ذات دقة ال تقل عن .1

 التوصیالت  3.1.4
الحد األدنى من جودة  النوعیة المستخدمة تحويكون تحیث تستخدم األزواج الملتویة دون رادع لنظام الربط البیني یجب أن .1

 غیر مسموح بھا.(النحاس الصلب المغطى)  (النحاس مغطى األلومنیوم) والكابالت . cat6 المعروفة بـ عالیةالالنحاس 

 بشرط عدم تأثر جودة الصورة واإلشارة سلباً. Range Extendersموسعات المدى  استخدامع من ال مان.2

 یجب تأمین جمیع وصالت النظام ضد العبث أو االنقطاع العرضي. قد یكون ھذا عن طریق وضع، العلبة قابل لإلقفال.3
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 الشبكة 3.1.5
بما یتناسب مع التصمیم التقني ومتطلبات األنظمة  Topologyأي طریقة توصیل للبنیة التحتیة للشبكة  استخدامیمكن .1

جھاز  200المعنى باشتراطات الشبكات في حالة تركیب اكثر من  1.1.5.5 ئبالجزتطبیق اإلشتراط  على أن یكوناألمنیة. 
 على النظام.

 :أنظمة التحكم بالدخول .2

 :المواصفات العامة 2.1
 ظومات اإلنذار بالحریق المعتمدة من الدفاع المدني.أن تكون قابلة للتكامل مع جمیع من.1

 أن تكون مركزیة. .2

 أن تكون قادرة على التعامل مع األنظمة التماثلیة والرقمیة. .3

 :آلیات القفل 2.2
 األقفال الكھرومغناطیسیة أو باستخدامأن تكون ذاتیة الفتح عند الطوارئ ویسمح  1.2.2   

 الكھرومیكانیكیة.

 كون ذاتیة القفل عند الطوارئ وفقط كھرومیكانیكیة إذا تم تركیبھا على األبواب التالیة:أن ت 2.2.2 

 الخزائن المالیة، •

 الخزائن ذات المحتویات الثمینة، •

 الخزائن ذات المواد الخطرة، •

 الخزائن ذات المواد المخدرة والتخصصیة، •

 مشاجب األسلحة والذخائر، •

 والحجر، االحتجازأماكن  •

، یجب أن یكون القفل بخاصیة بتشغیلھ أشخاص یقومن یستخدم األقفال الذاتیة القفل عند الطوارئ ویحتمل أن أي مكا  3.2.2
 من القفل.  المنطقة المحصنةعلى جھة اإلستخدام الفتح الیدوي في حاالت الطوارئ وأن تكون ھذه الخاصیة مقتصرة 

 أجھزة التعرف 2.3
 

 :مقبولةتعد ف التالیة یوسائل التعر كافة .1

 ،PIN Numberلوحة الرقم السري  •

 التعریف اإللكتروني مثل بطاقات التعریف اإللكترونیة المتصلة والال متصلة، •
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أي  استخدامشبكة األوعیة الدمویة وال یجوز  شبكیة العین أو لقارئ البایولوجي على أن یكون إما قارئ البصمة أوا •
 .الخطیة المسبقة قارئ آخر دون موافقة المؤسسة

 على الرقم السري منفرداً. االعتمادبل ال یق .2

 على أجھزة التعرف الالسلكیة. االعتمادال یجوز  .3

4.  

 التوصیالت 2.4
 .المؤسسةال یجوز استخدام الوصالت الالسلكیة دون الحصول موافقة  •

 .مسموح بھاال الكابالت غیرتعتبر من (النحاس مغطى األلومنیوم) و (النحاس المغطى الصلب)  كابالت •

 أمین جمیع الوصالت الداخلیة للنظام ضد العبث أو التلفیجب ت •

 خارجیا) ةمخفیة أو توجیھھا في االحتواء الكھربائیة (البالستیك داخلیا، والمعادن المجلفن جمیع الكابالتیجب أن تكون  •

 مرقمة وتسمى وتحدد في كال الطرفین.  الكابالتیجب أن تكون جمیع  •

 بالفعل من أجھزة والرسومات والجداول مع ما ھو مثبت النظام مخططات یجب أن تتوافق جمیع •

ً للمواصفات والمعاییر  یجب أن یتم تثبیت جمیع • الكابالت والتوصیالت بموجب المعاییر ذات الصلة بنوع الكابل، وفقا
 الدولیة.

 

 لوحة التحكم 2.5  
 

التیار الكھربائي الرئیسي لمدة ال  نقطاعاعملھا عند  استمرارتضمن  احتیاطیةیجب أن تزود جمیع لوحات التحكم ببطاریة  •
 ساعات. ٤تقل عن 

 .IT Networkعبر الشبكة الرقمیة  االتصالیجب أن تكون األنظمة مبنیة على أساس  •

ً عند  • بالمسیطر المركزي وإكمال تحدیث البیانات عند  االتصال انقطاعمزودة بالقدرة على حفظ جمیع العملیات داخلیا
 ذاتیاً. االتصالعودة 

 برنامج اإلدارة والسیطرة			 	2.6

 أن یحتفظ بتفاصیل سجل الدخول والخروج لجمیع األجھزة المرتبطة لمدة ال تقل عن سنة. •

 في مكان حصین أمنیاً. Enrolment Stationیجب أن یتم تركیب محطة إدخال وتعریف  •

 یجب أن یحتوي على خارطة إلكترونیة تفاعلیة للسیطرة على األنظمة. •
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أدوات التطویر البرمجیة الكاملة الخاصة بكل أجزاء أنظمة السیطرة على المداخل والتي تتیح التكامل الفعال  جب توفیری •
 مع أي أنظمة أخرى.

 أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء  .3

 الجیل الثالث كحد أدنى من نظامالیجب ان تكون جمیع أجزاء    3.1
   

 :المجسات   3.2
ال تكون ھنالك منطقة یمكن اختراقھا إلیقاف النظام األمني أو  أنسات المناطق المحمیة بحیث یجب أن یغطي مجال الحسا •

 تعطیلھ

 مجسات كشف الحركة ذات التقنیات المزدوجة (بواسطة األشعة تحت الحمراء والموجات المایكرویة) استخدامیجب  •

 االھتزازمجسات كشف یجب استخدام  •

 بمجسات كشف الحفر بمثقایجب استخدام  •

 مجسات كسر الزجاج یجب استخدام •

في حالة حدوث أي طارئ بحیث یكون على  الستخدامھاأزرار ومفاتیح طلب النجدة ویتم توفیرھا للمعنیین بالمنشأة  •
 وغیر ظاھر للعیان. استخدامھمستوى یسھل 

 مجس إغالق الباب (العادي والحصین) •

 أجھزة التنبیھ واإلنذار المرئي والمسموع 3.3
 صافرة إنذار مزودة بمكبر صوت عالي متخصص ومزودة بمصباح ومیض متقطع یلفت اإلنتباه. یجب تركیب •

یجب أن تكون صافرة األنذار مزودة بمصدر طاقة داخلي یعمل على تشغیلھا في حالة قطع سلك التوصیل بلوحة التحكم  •
 ساعات. 8لمدة ال تقل عن 

بحیث أنھا تكون مسموعة وومیضھا مرئي من منر  1د من بع 110dBAیجب تركیب صافرة اإلنذار) الحد األدنى  •
 الخارج.

 التوصیالت. 4.3
 موافقة المؤسسة الحصول علىالتوصیل الالسلكي للمجسات إال بعد  استخدامیجب أن تكون التوصیالت سلكیة وال یجوز  •

 .الخطیة المسبقة

 ).ZONEیجب توصیل كل مجس على حدى بلوحة التحكم واإلنذار وبنطاق واحد ( •

 مخصصة.یجب تمدید جمیع أسالك النظام بحوافظ  •

 یجب عدم تركیب أجھزة االنذار خارج المنشاة ما عدا الومیض الضوئي وصفارات اإلنذار.  •
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النظام بالكامل مزود بمصدر طاقة داخلي یعمل على تشغیلھا في حالة قطع التیار الكھربائي لمدة ال تقل  یكون جب أنی •
 ساعات. ٨عن 

 الكابالت غیر المسموح بھا.تعتبر من مغطى األلومنیوم) و (النحاس المغطى الصلب) (النحاس  كابالت •

 كال الطرفین. فيمرقمة وتسمى وتحدد  الكابالتیجب أن تكون جمیع  •

 بالفعل من أجھزةالنظام والرسومات والجداول مع ما ھو مثبت  اتخططمیجب أن تتوافق جمیع 

 المعاییر ذات الصلة، وفقاً للمواصفات والمعاییر الدولیة.بموجب یجب تثبیت جمیع الوصالت البینیة  •

 لوحات التحكم واإلنذار.5.3
 أن تكون لوحة التحكم بنظام اإلنذار معتمدة من قبل المؤسسة. یجب •

 جب توصیل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیةی •

 قع التركیب.)  ویتم تسمیتھ بناًء على موZONEیجب برمجة كل مجس على حدى بنطاق منفصل ( •

 أن تتوفر فیھا أجھزة اإلتصال المعتمدة من قبل المؤسسة. •

 أن تكون موصولة بنظام التحكم باإلنارة في المنشأة بحیث تقوم بتشغیل اإلنارة في الموقع عند اإلنذار. •

 یجب تركیب لوحة التحكم في مكان آمن وغیر ظاھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا. •

 التشغیلیة بعیداً عن لوحة التحكم ویفضل أن تكون بقرب باب الدخول و الخروج.یجب تركیب لوحة المفاتیح  •

إشارة ) بحیث تطلق Tamperیجب أن تكون جمیع أجزاء أنظمة اإلنذار ذات خاصیة كشف التخریب أو التالعب ( •
 كھربائیة. التزوید بالطاقة ال انقطاعأو  االتصالاإلنذار عند تعرض أي جزء منھا للفتح أو اإلزالة أو قطع 

) عن دقیقة واحدة، وفي حالة الحاجة إلى Disarmیجب أن ال یتجاوز الوقت المخصص لتعطیل فعالیة نظام اإلنذار ( •
 .الخطیة المسبقة وقت أطول یجب الحصول على موافقة المؤسسة

 تالیة.) محاوالت مت٣یجب أن ال یتجاوز عدد المحاوالت الخاطئة لتعطیل فعالیة نظام اإلنذار عن ثالث ( •

 ء المبنى.الدوام أو إخال انتھاءعلى المسؤول بالمنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد  •

 نذار.االفوریة لنداء الشرطة عند ورود أي  االستجابةعلى المسؤول بالمنشأة  •
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 الضوابط التشغیلیة الثاث

 المتطلبات التشغیلیة للصورة. 1
 التعاریف 1.1

 تقطھ الكامیرا و یتم عرضھ على شاشة العرض مدى رؤیة الكامیرا: ھو المنظر التي تل •

 قیاسي   اختباريمتر متمثل بجسم إنسان أو ھدف  1.6 بارتفاعالھدف القیاسي: ھو مقیاس رؤیة الجسم  •

 كثافة عناصر الصورة: ھو احتساب عدد العنصورة بالمتر عند الھدف القیاسي •

 مم. 160x 330رؤیة لوحة األرقام: ھي رؤیة لوحة أرقام لمركبة بمقاس  •

التفتیش، ویستخدم لدراسة التعابیر على وجھ األشخاص (األھداف) لھذا یجب أن یكون الوجھ ھو الجزء األھم من  1.2
"عنصورة" في  ١٠٠٠وال تقل كثافة عناصر الصورة (بكسل) عن  ٪٤٠٠الصورة. یجب أال یقل حجم صورة الھدف عن 

 ة التصویر المستخدمة وكما یلي:المتر وعلیھ یتناسب حجم صورة الھدف المئویة مع دق
 

•Full HD 1080p : 400٪ 

ً بحیث یكون مركز الصورة ھو البقعة بین العینین لــ "• ھدف الویشترط إن یتم تركیب الكامیرا أمام الشخص (الھدف) تماما
یمیناً أو یساراً وزاویة  درجات ١٠متر. یمكن تركیب الكامیرا بزاویة أفقیة ال تزید عن  ١،٦معدل طولھ  والذي یكونقیاسي" ال

 غیر ذلك. حددت المؤسسةدرجات أعلى أو أسفل خط األفق إال إذا  ١٠عمودیة ال تزید عن 

التعرف، ویستخدم للتعرف على األشخاص (األھداف) الغیر معرفین سابقا وذلك أثناء دخولھم المنشأة. لذا یجب أن یكون  1.3 
لحجم الرؤیة في شاشة العرض وفي  ٪120یقل حجم صورة الھدف عن الوجھ ھو الجزء األھم من الصورة. یجب أال 

 "عنصورة" في المتر.   ٣٠٠وبموافقة المؤسسة ال تقل كثافة عناصر الصورة (بكسل) عن  االستثنائیةالحاالت 

درجة یمیناً أو  ٤٥ویشترط إن یتم تركیب الكامیرا أمام الشخص (الھدف) تماماً. یمكن تركیب الكامیرا بزاویة أفقیة ال تزید عن 
 درجة أعلى أو أسفل خط األفق إال إذا تم تحدید غیر ذلك. ٢٠یساراً وزاویة عمودیة ال تزید عن 

في ھذه الكامیرات التي تستخدم  Wide Dynamic Range WDRكما یشترط أن تتوفر خاصیة مدى التباین الواسع 
 .110dBعن  WDRللتعرف مھما كان موقع تركیبھا. وأن ال تقل نسبة التباین 

التمییز، ویستخدم لتمییز ومتابعة األشخاص (األھداف) المعرفین سابقاً. لھذا یجب أن یكون كامل الجسم والمحیط القریب  1.4
لحجم الرؤیة في شاشة العرض وفي الحاالت  ٪٥٠یجب أال یقل حجم صورة الھدف عن وعلیھ ھو الجزء األھم من الصورة. 

 "عنصورة" في المتر.  ١٢٥ال تقل كثافة عناصر الصورة (بكسل) عن  سسةوبموافقة المؤ االستثنائیة

متر من أي زاویة یمیناً أو یساراً وزاویة عمودیة ال  ١،٦على أن یتم تركیب الكامیرا كي تراقب "ھدف قیاسي" معدل طولھ 
 غیر ذلك. حددت المؤسسةدرجة أعلى خط األفق إال إذا  ٤٥تزید عن 

للسیطرة وتوجیھ الحشود والتجمعات ومراقبات الفعالیات العامة لألشخاص. لھذا یجب أن یكون كامل  المشاھدة، وتستخدم 1.5
لحجم الرؤیة في شاشة  ٪٢٥الجسم والمحیط القریب ھو الجزء األھم من الصورة. یجب أال یقل حجم صورة الھدف عن 

 "عنصورة" في المتر  ٦٢،٥الصورة (بكسل) عن  ال تقل كثافة عناصر وبموافقة المؤسسة االستثنائیةالعرض وفي الحاالت 
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متر من أي زاویة یمیناً أو یساراً وزاویة عمودیة ال  ١،٦ویمكن إن یتم تركیب الكامیرا كي تراقب "ھدف قیاسي" معدل طولھ 
 درجة أعلى خط األفق إال إذا تم تحدید غیر ذلك. ٤٥تزید عن 

والمظھر العام. لھذا یجب أن یكون  واالتجاهسیة مثل طبیعة الحركة الكشف والرصد، وتستخدم لكشف الفعالیات األسا 1.6
لحجم الرؤیة في  ٪١٠كامل الجسم والمحیط المتوسط البعد ھو الجزء األھم من الصورة. یجب أال یقل حجم صورة الھدف عن 

"عنصورة" في  30) عن ان ال تقل كثافة عناصر الصورة (بكسل وبموافقة المؤسسة االستثنائیةشاشة العرض وفي الحاالت 
 المتر.

متر من أي زاویة یمیناً أو یساراً وزاویة عمودیة ال  ١،٦ویمكن إن یتم تركیب الكامیرا كي تراقب "ھدف قیاسي" معدل طولھ  
 درجة أعلى خط األفق إال إذا تم تحدید غیر ذلك. ٧٥تزید عن 

راض اإلنذار المبكر. لھذا یجب أن یكون كامل الجسم المراقبة، وتستخدم لكشف تواجد األھداف دون تمییز وذلك ألغ 1.7
لحجم الرؤیة في شاشة  ٪٥والمحیط الواسع والبعید ھو الجزء األھم من الصورة. یجب أال یقل حجم صورة الھدف عن 

 "عنصورة" في المتر. ١٢،٥ال تقل كثافة عناصر الصورة (بكسل) عن  وبموافقة المؤسسة االستثنائیةالعرض وفي الحاالت 

متر من أي زاویة یمیناً أو یساراً وأي زاویة عمودیة  ١،٦ویمكن إن یتم تركیب الكامیرا كي تراقب "ھدف قیاسي" معدل طولھ 
 غیر ذلك. حددت المؤسسةأعلى خط األفق إال إذا 

 قراءة أرقام لوحات المركبات 1.8

 اإللكترونیة الذاتیة الوسائل •

 ؤسسة.المأن یتم تركیب النظام المعتمد لدي 

 الوسائل البصریة •

الحروف  ارتفاعتستخدم لتقدیم صورة واضحة تمكن المشغل من قراءة لوحة تسجیل المركبات بدقة. لھذا یجب أن یكون و
 االستثنائیةلحجم الرؤیة في شاشة العرض وفي الحاالت  ٪٢٠واألرقام الظاھرة (الھدف) على الشاشة كامالً وأال یقل عن 

 "عنصورة" في المتر.  ٤٠٠ تقل كثافة عناصر الصورة (بكسل) عن وبموافقة المؤسسة ان ال

درجة  30درجة أعلى خط األفق وزاویة أفقیة ال تزید عن  30ویمكن إن یتم تركیب الكامیرا كي تراقب بزاویة ال تزید عن .2
 غیر ذلك. حددت المؤسسةإال إذا 

 مواصفات الشاشات.٢

 المواصفات العامة 2.1
 .24/7/365 طوال السنة واألشھر واألیام مل المتواصلأن تكون مصممة للع •

 .FullHD 1080pأن ال تقل دقة العرض فیھا عن  •

 سم في شاشة العرض 6.7*  12ان ال یقل حجم الصورة للكامیرا الواحدة عن قیاس  •

رفة یجب توفیر شاشات عرض لعرض جمیع الكامیرات و یستثني من ذلك المنشئات التي ال یتطلب نشاطھا توفیر غ •
أجھزة حیث یمكن توفیر شاشة واحده مع توفیر جھاز  4او عدد أجھزة التسجیل عن  64عملیات وتقل عدد الكامیرات بھا 

 )KVMتنقل بین األجھزة (
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 الشاشات في محطات التشغیل 2.2
 بوصة. ٢١أن ال یقل قیاس الشاشة عن  •

 ) .WORK STATIONلكل محطة تشغیل ( ٢أن ال یقل عدد الشاشات عن  •

, 4:3ن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض لمساحة التصویر في الكامیرات (أ •
16:9 ,16:10.( , 

 شاشات العرض الجداریة 2.3
 ملم. ٤أن ال یزید سمك اإلطار الخارجي للشاشة عن  •

 أن تسمح بالتحكم في أنماط العرض (عدد الكامیرات المطلوب عرضھا). •

 تسمح بعرض البیانات والخرائط. أن •

 

وتشمل   مستمر.یتم عرض الكامیرات المھمة في المساحة المركزیة من شاشة العرض الجداریة الكاملة بشكل  یجب أن •
 ،كامیرات المداخل، طاوالت االستقبال و المساعده، مناطق نزول الركاب، بھو المصاعد والساللم بالطوابق الرئیسیة

 كامیرات أخرى یراھا المسؤول األمني مھمة او حسب توجیھات المؤسسة. البھو الرئیسي و أي

المساحات الطرفیة من شاشة العرض الكاملة بشكل مجموعات كامیرات  االعتیادیة فيیتم عرض الكامیرات  یجب أن •
 ات على أنمجموع ٦ثانیة وأن ال یتجاوز عدد المجموعات عن  ٦٠متسلسلة على أن ال یتجاوز وقت الدورة الكلیة عن 

تعود بعدھا الدورة المتسلسلة إلى أول مجموعة كامیرات. (تعریف المجموعة ھي مصفوفة من الكامیرات المختلفة 
 والمرتبة لتشغل مساحة العرض في الشاشة).

 متطلبات االتصال عن بعد 3.
ة الكاملة الخاصة بكل أجزاء أدوات التطویر البرمجی ویجب توفیرتوصیل نظام المراقبة التلفزیونیة بنظام فیدیو جارد  •

 SDKأنظمة المراقبة التلفزیونیة والتي تتیح التكامل الفعال مع أي أنظمة أخرى 

 المركزي.توصیل أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء بنظام محطة اإلنذار  •

 توصیل أنظمة التسجیل اإللكتروني ألرقام لوحات المركبات بنظام سیتي رینج المعتمد لدي المؤسسة.  •

 .الخارجيأمن المحیط   . 4

 األمنیة المضادة للمركبات . المصدات4.1
 على المعیارین  وھي تعتمدتستخدم لضبط حركة المركبات وصدھا لمنع محاولة االختراق.  .1

• PAS68:2013 المركبات. ألنظمة مصداتاالصطدام  معاییر 

• PAS69:2013 المصدات األمنیة.  وتركیب واستخدام أنظمة اختیار دلیل 

 احیة الشكل، تكون بأشكال وأنماط مختلفة مصممة لھذا الغرض وتشمل:من ن .2

 األسوار الحصینة القویة، •
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 )،Bollardsألوتاد العمودیة (ا •

 )،Road Blockersالحواجز المنیعة ( •

 )،Planter Boxesصنادیق وحاویات الغرس والزرع ( •

 وتجھیزات حرم الطریق، موجودات •

 األحواض المائیة والنافورات، •

 ، استعمالھاة مھما كان األعمد •

 عناصر المناظر الطبیعیة مثل الصخور والمرتفعات والكثبان والمسطحات المائیة. .3

 فھي:من ناحیة التشغیل 

المصدات القابلة للسیطرة، أي التي یمكن إبطال عملھا (من خالل تحریكھا أو طیھا أو سحبھا) بشكل مؤقت لغرض  •
 إعادتھا إلى وضعیتھا األولى، ویتم ذلك بطرق یدویة أو آلیة،السماح بمرور المركبات من خاللھا، ثم 

 المصدات الثابتة، أي التي تكون حاجزاً دائماً غیر قابل لإلزالة المؤقتة. •

 ) أعاله مستوفیاً للشروط التالیة:4.1.2یجب أن یكون أي مصد أمني ورد ذكره في البند ( .4

ھادة مطابقة المواصفات العالمیة من جھات مخولة بذلك، وأن أن تكون حاصلة على ش یجب المصدات القابلة للسیطرة، •
و توثیق ھذه الشھادة في مؤسسة تنظیم الصناعة األمنیة حسب الضوابط المعمول بھا لھذا الغرض، مع  اعتمادیتم 

 ).4.2مراعاة الحد األدنى الواجب تحقیقھ من قوة تحمل الصدمة في البند (

 اعتمادلة على شھادة مطابقة المواصفات العالمیة من جھات مخولة بذلك، وأن یتم المصدات الثابتة، إما أن تكون حاص •
وتوثیق ھذه الشھادة في مؤسسة تنظیم الصناعة األمنیة حسب الضوابط المعمول بھا لھذا الغرض. أو أن یتم تقدیم 

مختص بالھندسة  شارياستالحسابات الھندسیة الكاملة التي تم بموجبھا تصمیم وتنفیذ ھذه المصدات، صادرة من 
 ).4.2األمنیة، مع مراعاة الحد األدنى الواجب تحقیقھ من قوة تحمل الصدمة في البند (

بجمیع انواعھا لكل  وتصمیم وحسابات المصداتعلى مواقع الخطیة المسبقة یجب الحصول على موافقة المؤسسة  .5
 مشروع.

 صد المركبات قوة تحملتصنیف  4.2

 خفیفة .1
 كلغم ١٥٠٠وزن المركبة:  •

 Rigid Axle 1ة ثنائیة الدفع مع محور عجالت متصل فصفة المركبة: خفی •

 ساعة \كلم  ١١٠: االصطدامسرعة  •

 درجة ٩٠: االصطدامزاویة  •
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 متر ١،٧سافة اإلختراق: م •

 متوسطة .2

 كلغم ٧٥٠٠وزن المركبة:  •

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

 ساعة \كلم  ٨٠: ماالصطداسرعة  •

 درجة ٩٠: االصطدامزاویة  •

 متر ٢مسافة اإلختراق:  •

 دیدةش .3
 كلغم ٣٢٠٠٠وزن المركبة:  •

 Rigid Axle 4صفة المركبة: ثقیلة سداسیة الدفع مع أربع محاور عجالت متصل  •

 ساعة \كلم  ٨٠: االصطدامسرعة  •

 درجة ٩٠: االصطدامزاویة  •

 متر ٢،٥مسافة اإلختراق:  •

 ً   ضوابط أخرىوشروط  ثالثا

 اإلدارة والتشغیل .1
ً باستخدام وتشغیل األنظمة وتنفیذ كافة العملیات التشغیلیة كالنسخ  • یجب تواجد موظف مسؤول بشكل مستمر یكون ملما

والبحث وتحمیل المقاطع والتعامل مع أجزاء األنظمة بكفاءة. ویكون ھذا الموظف مسؤوال أیضا عن ضمان حسن تشغیل 
 فوري عن أي عطل حسب اإلجراءات المتبعة.األنظمة واإلبالغ ال

جب وضع الفتات وعالمات تحذیریة قیاسیة معتمدة لدى المؤسسة عند المداخل الرئیسیة كلھا وداخل المصاعد تنبھ ی •
 بوجود أنظمة مراقبة تلفزیونیة.

بھا ومكان حفظھا أو  یجب توفیر سجل لكل عملیة نسخ بحیث یحتوي على جمیع البیانات المتعلقة بعملیة النسخ ومن قام •
 المستلم لھا حسب النموذج المعتمد.

یجب أن یكون الوقت والتاریخ الذي تعمل بھ جمیع األنظمة األمنیة حقیقي وصحیح ومطابق للواقع، وأن تكون جمیع  •
المتعلقة األجزاء المختلفة لألنظمة متزامنة وتعمل على تحدیث قیمة الوقت والتاریخ بشكل طوعي وآلي ومتوافق مع النظم 

 .المؤسسةالعاملة في 
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 إلنارة األمنیةا .2
 یجب أن تكون المشاھد التي تقع ضمن نطاق رؤیة كامیرات المراقبة مضائھ بالكامل وخالیة من أي أجزاء مظلمة.  •

 یجوز استخدام اإلنارة األمنیة الغیر مرئیة للعین (األشعة تحت الحمراء) في المناطق المحیطة الثانویة التي ال تستخدم •
بشكل رئیسي أو حیث یكون الضوء المرئي غیر كاف للمراقبة بالكامیرات بحیث تغطي ھذه اإلنارة مدى رؤیة كامیرات 

 ألشعة تحت الحمراء في الكامیرالالمراقبة وأنھ ال ینعكس أي ضوء 

 رة على رؤیة السائقین). اإلنارة األمنیة أي تأثیر سلبي على سالمة اآلخرین (مثل تأثیر اإلنا استخدامال یجوز أن ینتج عن  •

 قبول الصورة .3
یجب أن تكون الصورة واضحة ویمكن تفسیر وقراءة مضمونھا بسھولة من قبل المراقب وتمییز الخطوط المستقیمة دون  •

 .ات للصورةتشوھ وجود أیة 

 یجب أن تكون الصورة مستقرة وال تھتز حتى في ظروف الریاح المتوسطة السرعة. •

الصورة غیر  اعتبارم یتللكامیرا متاحاً وخالیاً من العوائق التي تحجب جزءاً من الصورة، وس یجب أن یكون حقل الرؤیة •
مركز الصورة خالي من أي حجب أو على أن  یكون من إجمالي مساحة الصورة.  ٪٥مقبولة إذا تجاوزت نسبة الحجب 

 من إجمالي مساحة الصورة.  ٪٥عوائق، وأطراف الصورة ال تتجاوز الـ 

 

 ))((VIDEO GUARDل بالمحطة الرئیسیة التوصی .4
من قبل  ) المعتمدVIDEO GUARDنظام (متصلة عن بعد عبر  التلفزیونیةیجب أن تكون جمیع أنظمة المراقبة  •

 المؤسسة.

یجب توفیر أدوات التطویر البرمجیة الكاملة الخاصة بكل أجزاء أنظمة المراقبة التلفزیونیة والتي تتیح التكامل الفعال مع  •
 SDKأنظمة أخرى أي 

 

 التسجیل اإللكتروني ألرقام لوحات المركبات .5
  متصل بنظامھا المركزي نظام معتمد من قبل المؤسسة استخدامیجب 

 األنظمة االمنیة ودیمومةالمحافظة  .6
یجب أن یتم تركیب جمیع أجھزة التسجیل الرقمي في أماكن مؤمنة ونظیفة وخاضعة للمراقبة المستمرة وأن یكون  •

ن المنشأة مسؤولة مسؤولیة كاملة عن توفیر سجل اإلیھا محدود على األفراد المخولین فقط ومنع العبث بھا. والوصول 
مستدام ومدقق یحتوي تفاصیل الدخول والخروج والفعالیات التي تتعلق بمكان تركیب ھذه األجھزة. كما أن المنشأة 

ض یحول دون عمل األنظمة األمنیة وأن یتم إبالغ كل من مسؤولة مسؤولیة كاملة عن التبلیغ الفوري عند حدوث أي عار
مؤسسة تنظیم الصناعة األمنیة بواسطة رسالة إلكترونیة وشركة الصیانة المسجلة بواسطة وسائل التبلیغ المتفق علیھا في 

 عقد الصیانة الرسمي والمسجل لدى المؤسسة.

لخدمة أنظمة األمن، وال یجوز أن تكون ھذه یجب أن تكون جمیع توصیالت أنظمة األمن مستقلة ومكرسة فقط  •
عندھا واالرتباط بھا إال إذا كان االرتباط ألغراض التكامل وال یجوز التوصیالت جزءاً من شبكة توصیالت خارجیة أو 

 من مؤسسة تنظیم الصناعة األمنیة. خطیة مسبقة یجب توفیر جدار ناري لتأمینھ بعد الحصول على موافقة 
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األجزاء الفعالة من شبكة المعلومات التي تخدم المنظومات األمنیة في أماكن مؤمنة ونظیفة وأن یكون جب تركیب جمیع ی •
الوصول إلیھا محدود على األفراد المخولین فقط ومنع العبث بھا (سواء كانت غرف التقسیم والتوزیع الرئیسیة أو الثانویة 

ة عن توفیر سجل مستدام ومدقق یحتوي تفاصیل الدخول أو الرفوف المخصصة). وأن المنشأة مسؤولة مسؤولیة كامل
والخروج والفعالیات التي تتعلق بمكان تركیب ھذه األجھزة. كما أن المنشأة مسؤولة مسؤولیة كاملة عن التبلیغ الفوري 

ة عند حدوث أي عارض یحول دون عمل األنظمة األمنیة وأن یتم إبالغ كل من مؤسسة تنظیم الصناعة األمنیة بواسط
رسالة إلكترونیة وشركة الصیانة المسجلة بواسطة وسائل التبلیغ المتفق علیھا في عقد الصیانة الرسمي والمسجل لدى 

 المؤسسة.

تمدیدھا كاألنابیب یجب خاصة باألسالك و احتواءیجب أن تكون جمیع األسالك والتوصیالت غیر ظاھرة وداخل وسائل  •
 األسالك مكشوفة.ان تكون یرھا. یمنع والقنوات المعلقة واألوعیة المدفونة وغ

یجب أن تكون مقابس الكھرباء التي تجھز أنظمة األمن وأجھزتھا الطرفیة من كامیرات ومسیطرات وغیرھا محمیة ضد  •
 عمداً. اطفائھاالعبث لتجنب 

صواعق والشحنات تعرض البنایة أو المنشأة للصواعق، یجب حمایة األنظمة األمنیة بالكامل ضد ال احتمالفي حالة وجود  •
 المرتدة من التوصیالت األرضیة.

أن یكون تركیب األجھزة والمعدات األمنیة في أماكن مؤمنة بعیداً عن تعرضھا للعبث والتخریب أو تعرضھا یجب  •
 بھا. االصطدامللحوادث مثل سقوط األشیاء علیھا أو 

 

 

ناول األشخاص القیاسیین (أي األشخاص بمعدل ظروف التركیب أن تثبت األجھزة والمعدات األمنیة في مت اقتضتإذا  •
متر وغیر مزودین بتجھیزات إضافیة)، فإنھ یجب أن تكون ھذه األجھزة والمعدات األمنیة مزودة  ١،٦طول قامة 

حسب  IK10متر) وبمیزات مقاومة الصدمات بحیث ال تقل عن  2.5بخصائص الحمایة من العبث والتخریب (أقل من 
 یاسي.التصنیف العالمي الق

 الصیانة والتطویر وتعدیل األنظمة األمنیة .7
 االستجابةبرام عقد صیانة سنوي مع إحدى الشركات المسجلة في المؤسسة وأن یتضمن العقد برنامج اتلتزم المنشأة ب •

 صیانة.والشروط الجزائیة القانونیة عند اإلخالل بھا. وأن المنشأة مسؤولة عن تبلیغ المؤسسة عند تعثر تنفیذ بنود عقد ال

یلتزم كل من المستخدم أو المنشأة ومقدم خدمة الصیانة والتركیب بتوفیر سجل مستدام وبإبالغ المؤسسة عند القیام بأي  •
 تغییر كلي أو جزئي ولو بسیط شامالً دون حصر ما یلي: إلىعمل أو إجراء أو فعالیة تؤدي 

 تصمیم األنظمة األمنیة. .1

 منیة.مواصفات أو مكونات األنظمة األ .2

 ترتیب وتعریف وبرمجة أجھزة األنظمة األمنیة. .3

 خرائط المكان الذي تراقبھ األنظمة األمنیة. .4

 مستویات اإلنارة التي تؤثر على األنظمة األمنیة. .5
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 وجود أو إضافة عوارض تعوق عمل األنظمة األمنیة. .6

 أو دمج المباني أو الرخص التجاریة.توسیع أو تقلیص المنشأة من ناحیة المباني والمساحات وإضافة  .7

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

 تغییر في النشاطات أو األعمال. .9

 وجود مشاریع أو منشئات مجاورة لھا تأثیر على األنظمة األمنیة. .10

 أو شمولیة أو فعالیة عمل األنظمة األمنیة. كفاءةلھ أثر في أي إجراء آخر لم یتم ذكره ھنا لكن  .11

طاقم الصیانة الفني مسجل في المؤسسة وأن یقوم مقدمو الخدمة بتحدیث معلومات طواقمھم الفنیة كامل یجب أن یكون  •
 بشكل مباشر ومستمر لدى المؤسسة.

 المحظورات  .8
اكن التي تتمتع بالخصوصیة إال بعد الحصول على موافقة كامیرات بخاصیة التحریك والتقریب على األم استخدامیحظر  •

 المؤسسة.

 كامیرات مخفیة إال بعد الحصول على موافقة المؤسسة. استخدامیحظر  •

یحظر تركیب كامیرات خارجیة على السطح یزید مدى رصدھا عن حدود المنشأة المعنیة إال بعد الحصول على موافقة  •
 المؤسسة.

 الصوت إال بعد الحصول على موافقة المؤسسة.  التقاطرات بخاصیة كامی واستخدامیحظر تركیب  •

 

  االستثنائیةالحاالت  .9
 . علیھا المتطلباتالحد األقصى من  في حالة وجود مرافق أو أماكن مشتركة في منشأة لھا أكثر من نشاط، یجب تطبیق •

من المواصفات والمتطلبات التي یجب  كل ما ھو مذكور في (دلیل المواصفات والمقاییس المعیاریة) ھو الحد األدنى •
بھا، وال یجوز بأي حال من األحوال أن یتم التجھیز أو التركیب أو التنفیذ بمواصفات أو متطلبات أقل من الحد  االلتزام

 األدنى. وال یجوز عدم التقید بأي بند من بنودھا إال بموافقة تحریریة رسمیة من المؤسسة.

ني إضافي أو خدمة أمنیة أو دراسة أو تحلیل أو تقییم أو مواصفات أو متطلبات أو للمؤسسة أن تفرض أي إجراء أم •
ً ما تراه وحسب تصمیم أو تعدیل على التصامیم األمنیة والھندسیة والمعماریة حسب مقتضیات الحالة األمنیة   .مناسبا

ن الدفاع المدني مثل األبواب المقاومة ال یجوز أن یتسبب تركیب األجھزة والمعدات األمنیة في فقدان المیزات المعتمدة م •
عرقلة ال یجوزواللھب والحرائق وغیرھا من التجھیزات التخصصیة  انتشارللحریق أو المنافذ الخدمیة المخصصة لمنع 

 .مركباتھا

تخدام على المناطق والخدمات المشتركة بین منشآت متباینة النشاط أو االسبحدھا االقصى یتم تطبیق المعاییر والمتطلبات  •
 ضمن مجمع واحد.
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 جودة العمل والتركیب  .10
ال یجوز تشویھ المنظر بالمنظومات األمنیة الغیر مرتبة، إذ یجب القیام بالتركیب ضمن الضوابط الشكلیة القیاسیة من  •

 قواعد تثبیت مصنعة خصیصا لغرض تثبیت المعدات األمنیة. واستخدامناحیة إخفاء األسالك أو تغلیفھا 

 یم جمیع التوصیالت واألسالك من الجھتین بعالمات وأرقام قیاسیة ومصنعة خصیصا لھذا الغرض. یجب ترقیم وتعل •

بوضع العالمات التحذیریة  وااللتزامیجب مراعاة إجراءات السالمة وعدم تعریض األفراد والممتلكات للضرر  •
 واإلرشادیة لتفادي إیذاء اآلخرین.
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 ة الخاصةمنیة والمواصفات الفنیالمتطلبات األ
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 -الفنادق وما في حكمھا:  -1

 -أوالً: تشمل الفنادق وما في حكمھا ما یلي: 
 فندق فئة الخمس نجوم -أ

 فندق فئة األربع نجوم -ب

 فندق فئة الثالث نجوم  -ت

 فندق النجمتین  -ث

 فندق فئة النجمة الواحدة -ج

 نزل -ح

 فندق عائم -خ

 منتجع -د

 تعطالبیوت ال -ذ

 -الشقق الفندقیة وتشمل:  -ر

 فخمة .1

 سیاحیة .2

 مدرجة .3

 -ثانیاً: المواصفات والمتطلبات الفنیة: 
 -توفیر كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة:  -أ

 على جمیع مداخل المنشأة بحیث تكون صورة الشخص في مدى مقیاس رؤیة التعرف على الھویة. .1

 یث تكون صورة الشخص في مدى مقیاس رؤیة التمییز.على جمیع طاوالت االستقبال بح .2

 في ساحة أبواب المصاعد لكافة الطوابق في مدى مقیاس رؤیة التمییز. .3

داخل المصاعد في مدى مقیاس رؤیة التمییز بزاویة تظھر رقم الطابق واستخدام عدسة بزاویة واسعة بحیث تغطي  .4
 جمیع اجزاء المصعد.

الطوارئ بالطابق االرضي والمواقف والمؤدیة لخارج المبنى في مدى مقیاس رؤیة  على جمیع أبواب مخارج .5
 التعرف على الھویة.
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 على جمیع ابواب مخارج الطوارئ بین الطوابق في مدى رؤیة التمییز .6

 على مداخل ومخارج المركبات للمنشأة في مدى مقیاس رؤیة التمییز. .7

 مدى مقیاس رؤیة التمییز. على غرف حفظ األمانات والحقائب في .8

على جمیع المداخل المؤدیة إلى البارات والمراقص والنوادي اللیلیة وأبواب صاالت االحتفاالت في مدى مقیاس  .9
 رؤیة التعرف على الھویة. 

 على جمیع مداخل مراكز رجال األعمال في مدى مقیاس رؤیة التمییز. .10

 دى رؤیة الرصد..       داخل مراكز رجال االعمال في م11

 على جمیع مناطق التفریغ والتحمیل في مدى مقیاس رؤیة الرصد. .12

 على منطقة نزول وصعود الزوار من المركبات في مدى مقیاس رؤیة الرصد. .13

 على جمیع ممرات التي تطل علیھا الغرف في مدى رؤیة الرصد. .14

 التمییز. تركیب كامیرات على اجھزة الصراف اآللي في مدى رؤیة .15

على جمیع الممرات الخارجیة بمدى مقیاس رویة الرصد وتكون جمیع الكامیرات مجھزة بخاصیة االشعة دون  .16
 الحمراء بمدى رؤیة الكامیرا اثناء اللیل.

الوحدات السكنیة التي لھا مدخل خلفي مطل على حدیقة او حوض یجب تغطیة االماكن العامة خارج المنطقة  .17
 ه الوحدات السكنیة بمدى رؤیة الرصد.المخصصة لھذ

 على الممرات التي تضم مطاعم او محالت تجاریة بمدى رؤیة الرصد .18

على المداخل من المطاعم والمقاھي والمحالت التي لھا مدخل خارجي وھي من ضمن حدود المنشأة بمدى رؤیة  .19
 التعرف على الھویة. 

 یة الرصد.على مسارات مواقف السیارات في مدى رؤ .20

 في منطقة البھو أو الردھة الرئیسیة في مدى رؤیة الرصد. .21

 في منطقة مجمع اسطوانات الغاز في مدى رؤیة التمییز. .22

 في مدخل غرفة الكھرباء في مدى رؤیة التمییز .23

 في غرفة خزانات المیاه في مدى رؤیة التمییز. .24

 لھواء النقي لنظام التكییف في مدى رؤیة التمییزعلى المداخل المؤدیة الى وحدات معالجة ا .25

    على خزانات وقود المولدات االحتیاطیة في مدى رؤیة الرصد. .26
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تركیب كامیرات قراءة ارقام السیارات التلقائیة المعتمدة من المؤسسة على مداخل المركبات للمنشاة (في حال وجود  -ب
 -لتالیة): أكثر من مدخل تركیب الكامیرات على المواقع ا

 مداخل ومخارج مركبات المنشأة  .1

 مداخل ومخارج مواقف المركبات .2

 مداخل ومخارج مناطق إنزال الركاب  .3

 یوما لجمیع الكامیرات. 31االحتفاظ بالتسجیل الرقمي لمدة ال تقل عن  -ت

 .1080Pال تقل جودة التسجیل والكامیرات عن  -ث

  یقل عن عشر صور في الثانیة لكل كامیرا.یجب ضبط وضعیة التسجیل بما ال -ج

 االحتفاظ بنظام المراقبة التلفزیونیة وادارتھ بمكان تتوفر بھ تغطیة لشبكات المحمول. -ح

 توفیر نظام سجل المكالمات الواردة والصادرة وبین الوحدات الداخلیة لمدة ال تقل عن ستة أشھر. -خ

 جارد) تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو  -د

 -:یجب على الفنادق الخمسة واالربع والثالثة نجوم والشقق الفندقیة الفخمة والسیاحیة توفیر -ذ

 -نظام الكتروني لدخول الغرف تتوفر بھ المیزات التالیة:  .        1

 حركة. 3000سجل الدخول والخروج على القفل بما ال یقل عن  1.1

 حتفاظ بسجالت الحركة لمدة ال تقل عن ستة أشھر.ربط جمیع االقفال بنظام مركزي واال 1.2

 توفیر غرفة مراقبة تلفزیونیة مستقلة مغلقة وغیر مكشوفة من الخارج.  .2

یجب على الفنادق الخمسة واالربع والثالثة نجوم والشقق الفندقیة الفخمة والسیاحیة استخدام نظام المراقبة التلفزیونیة  -ر
 الرقمیة فقط.

  -المتطلبات التالیة على الشقق الفاخرة والسیاحیة:  یجب توفیر -ز

 توفیر الحراسة االمنیة على مدار الساعة  .1

 توفیر مدیر عملیات امنیة او مشرف أمني على مدار الساعة .2

 -یجب توفیر المتطلبات التالیة على الفنادق الخمسة واألربعة نجوم والفنادق التي تحددھا اإلدارة المختصة:  -س

یجب توفیر غرفة عملیات خاصة للتحكم بالكامیرات وإدارتھا مزودة بكل وسائل االتصال بالحراس والمسؤولین بالفندق  .1
وجھات الطوارئ واإلنقاذ واإلسعاف وجمیع وسائل المساعدة إلدارة النظام األمني أو التحكم فیھ مع توفیر مراقب انظمة 

 امنیة.
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 یجب توفیر مدیر أمني  .2

 یر مدیر عملیات امنیة او مشرف أمني على مدار الساعةیجب توف .3

 یجب توفیر الحراسة األمنیة على مدار الساعة  .4

 یجب توفیر العنصر النسائي في الحراسة. .5

  -: مراكز التسوق -2

 -أوالً: تشمل مراكز التسوق األنشطة االقتصادیة التالیة: 
 مركز تسوق .1

 مجمع تجاري  .2

 -لمتطلبات الفنیة: ثانیاً: المواصفات وا
 -یجب تركیب كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة:  .1

 جمیع مداخل المنشأة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 جمیع طاوالت المساعدة واالستقبال بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز. •

 في ساحة أبواب المصاعد في مدى رؤیة التمییز. •

داخل المصاعد في مدى مقیاس رؤیة التمییز بزاویة تظھر رقم الطابق وتستخدم العدسة بزاویة واسعة بحیث تغطي  •
 جمیع اجزاء المصعد.

 جمیع مواقع أجھزة الصراف اآللي والھواتف العمومیة وأجھزة شحن الھواتف العمومیة في مدى رؤیة التمییز. •

 ساللم الكھربائیة بمدى رؤیة التمییز. على منطقة الصعود والنزول من الساللم وال •

على جمیع أبواب مخارج الطوارئ بالطابق االرضي والمواقف المؤدیة لخارج المبنى في مدى مقیاس رؤیة التعرف  •
 على الھویة.

 على جمیع ابواب مخارج الطوارئ بین الطوابق في مدى رؤیة التمییز. •

 تمییز.على مداخل ومخارج المركبات في مدى مقیاس رؤیة ال •

 على غرف حفظ األمانات والحقائب وخدمة تخزین المشتریات المؤقت في مدى مقیاس رؤیة التمییز. •

تركیب كامیرات قراءة ارقام السیارات التلقائیة المعتمدة من المؤسسة على مداخل المركبات (في حال وجود أكثر  •
 تركیب الكامیرات على المواقع التالیة:  )من مدخل

 رج المركبات مداخل ومخا -أ

 مداخل ومخارج مواقف المركبات -ب
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 مداخل ومخارج مناطق نزول وصعود الركاب. -ت

 مدخل ومخرج منطقة التحمیل والتفریغ -ث

 جمیع مناطق التفریغ والتحمیل في مدى رؤیة الرصد. •

 منطقة نزول وصعود الزوار من المركبات في مدى رؤیة الرصد. •

 دمة) في مدى رؤیة الرصد.على جمیع الممرات (للزوار والخ •

 

 على اماكن الجلوس في مدى رؤیة الرصد •

 على ممرات المصلیات في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرات داخل مصلى الرجال في مدى رؤیة الرصد •

 على مسارات مواقف السیارات في مدى رؤیة الرصد. •

 في منطقة البھو أو الردھة الرئیسیة في مدى رؤیة الرصد. •

باالضافة إلى تركیب كامیرات  الخارجیة واماكن العروض وتجمعات الحشود في مدى رؤیة الرصدعلى الساحات  •
 یك.بخاصیة التقریب و التحر

 في منطقة تخزین الغاز المسال ومواقع التعبأة في مدى رؤیة التمییز. •

 على مدخل غرفة الكھرباء في مدى رؤیة التمییز •

 أو على خزانات المیاه في مدى رؤیة الرصد تمییز بمدى رؤیة العلى مدخل غرفة خزانات المیاه  •

أو على وحدات معالجة بمدى رؤیة التمییز على المداخل المؤدیة الى وحدات معالجة الھواء النقي لنظام التكییف  •
 الھواء النقي لنظام التكییف بمدى رؤیة الرصد.

 على خزانات وقود المولدات االحتیاطیة مدى رؤیة الرصد •

 .1080Pلنظام الرقمي فقط وال تقل جودة التسجیل والكامیرات عن یجب استخدام ا .2

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) .3

یجب توفیر غرفة عملیات خاصة للتحكم بالكامیرات وإدارتھا مزودة بكل وسائل االتصال بالحراس والمسؤولین  .4
النظام األمني أو التحكم فیھ مع توفیر مراقب  وجھات الطوارئ واإلنقاذ واإلسعاف وجمیع وسائل المساعدة إلدارة

 انظمة امنیة

 یجب توفیر مدیر أمني  .5

 یجب توفیر مدیر عملیات او مشرف أمني على مدار الساعة .6
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 جب توفیر الحراسة األمنیة على مدار الساعة.ی .7

 یجب توفیر العنصر النسائي في الحراسة خالل فترة الدوام الرسمي. .8

  -الخاصة:  ثالثا: المتطلبات األمنیة
یجب تركیب موانع اختراق المركبات المعتمدة ثابتة او متحركة أمام البوابات الرئیسیة ومناطق تجمع او تواجد الرواد  .1

 والزوار.  

 الذھب والمجوھرات والسلع الثمینةیجب توفیر حراسة ثابتة على مناطق أو ممرات تجمع محالت  .2

 

 

 -رابعا: الحاالت الخاصة: 
 العنصورةمنشأة ذات طابع مفتوح بما معناه غیر معروفة المداخل ومناطق البھو یمكن استخدام طریقة كثافة في حال تكون ال

 .الخطیة بعد الحصول على موافقة المؤسسة

 -الحدائق الترفیھیة:  -3

 -أوالً: تشمل الحدائق الترفیھیة األنشطة االقتصادیة التالیة: 
 حدیقة مالھي .1

 حدیقة العاب مائیة .2

 -المواصفات والمتطلبات الفنیة:  ثانیاً:
 -یجب تركیب كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة:  .1

 جمیع مداخل المنشأة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 جمیع طاوالت المساعدة واالستقبال بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز. •

 رؤیة التمییزفي ساحة أبواب المصاعد في مدى  •

 داخل المصاعد في مدي مقیاس رؤیة التمییز بزاویة تظھر رقم الطابق. •

 جمیع مواقع أجھزة الصراف اآللي والھواتف العمومیة في مدى رؤیة التمییز. •

 مدى رؤیة التمییز.  فيعلى منطقة صعود والنزول من الساللم والساللم الكھربائیة  •

ق االرضي والمواقف المؤدیة لخارج المبنى في مدى مقیاس رؤیة التعرف على جمیع أبواب مخارج الطوارئ بالطاب •
 على الھویة.

 على جمیع ابواب مخارج الطوارئ بین الطوابق في مدى رؤیة التمییز. •
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 لى مداخل ومخارج المركبات في مدى مقیاس رؤیة التمییزع •

 جمیع مناطق التفریغ والتحمیل في مدى رؤیة الرصد. •

 زوار من المركبات في مدى رؤیة الرصد.منطقة نزول وصعود ال •

 على جمیع الممرات (للزوار والخدمة) في مدى رؤیة الرصد. •

 على اماكن الجلوس في مدى رؤیة الرصد. •

 على ممرات المصلیات في مدى رؤیة الرصد. •

 تركیب كامیرات داخل مصلى الرجال في مدى رؤیة الرصد. •

 .على مسارات مواقف السیارات في مدى رؤیة الرصد •

 

 في منطقة البھو أو الردھة الرئیسیة في مدى رؤیة الرصد. •

 في الساحات الخارجیة وأماكن العروض وتجمعات الزوار في مدى رؤیة الرصد •

 في منطقة تخزین الغاز المسال ومواقع التعبأة في مدى رؤیة التمییز. •

 على مدخل غرفة الكھرباء في مدى رؤیة التمییز •

 دى رؤیة التمییز.في غرفة خزانات المیاه في م •

 على المداخل المؤدیة الى وحدات معالجة الھواء النقي لنظام التكییف في مدى رؤیة التمییز •

 على خزانات وقود المولدات االحتیاطیة في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرات قراءة ارقام السیارات التلقائیة المعتمدة من المؤسسة على:  •
 مداخل ومخارج المركبات للمنشأة  -أ

 داخل ومخارج مواقف المركبات -ب

 مناطق نزول وصعود الركاب. -ت

 منطقة التحمیل والتفریغ. -ث

 یجب استخدام النظام الرقمي فقط .2

 .1080Pیجب ان ال تقل جودة التسجیل والكامیرات عن  .3

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) .4
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بكل وسائل االتصال بالحراس  رات وإدارتھا مزودة جب توفیر غرفة عملیات خاصة للتحكم بالكاميی .1
والمسؤولین وجھات الطوارئ واإلنقاذ واإلسعاف وجمیع وسائل المساعدة إلدارة النظام األمني أو التحكم فیھ مع 

 انظمة امنیة. توفیر مراقب

 یجب توفیر مدیر أمني  .2

 یجب توفیر مدیر عملیات او مشرف أمني على مدار الساعة .3

 مدار الساعة.یجب توفیر الحراسة األمنیة على  .4

 یجب توفیر العنصر النسائي في الحراسة خالل فترة الدوام الرسمي. .5

  -ثالثا: المتطلبات األمنیة الخاصة: 
یجب تركیب موانع اختراق المركبات المعتمدة ثابتة او متحركة أمام البوابات الرئیسیة ومناطق تجمع او تواجد الرواد 

 والزوار.  

 -رابعا: الحاالت الخاصة: 
حال تكون المنشأة ذات طابع مفتوح بما معناه غیر معرف المداخل ومناطق البھو یمكن استخدام  في .1

 طریقة كثافة العنصورة بعد الحصول على موافقة المؤسسة.

 

في الحدائق المائیة یجب تركیب كامیرات في مدى التمییز مع تركیب نظام تحكم بالدخول على المواقع  .2
  -التالیة: 

 الكیماویة غرف حفظ المواد •

 غرف معالجة میاه االحواض •

 -المؤسسات المالیة والنقدیة:  -4

 -أوالً: تشمل المؤسسات المالیة والنقدیة األنشطة االقتصادیة التالیة: 
 مصرف تجاري .1

 بیع وشراء العمالت األجنبیة  .2

 بیع وشراء شیكات المسافرین .3

 تنفیذ عملیات التحویل بالعملة المحلیة والعمالت األجنبیة .4
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 -انیاً: المواصفات والمتطلبات الفنیة: ث
 -یجب توفیر كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة:  .1

جمیÂÂÂÂع مÂÂÂÂداخل المنشÂÂÂÂأة ومخÂÂÂÂارج الطÂÂÂÂوارئ بحیÂÂÂÂث تكÂÂÂÂون صÂÂÂÂورة الشÂÂÂÂخص فÂÂÂÂي مÂÂÂÂدى رؤیÂÂÂÂة التعÂÂÂÂرف علÂÂÂÂى  •
 الھویة.

 جمیع صنادیق وطاوالت تداول النقد بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز. •

 زائن في مدى رؤیة التمییز.جمیع الخ •

 رصد.منطقة البھو في مدى رؤیة ال •

 بداخل أجھزة الصرف اآللي كافةً. •

 جمیع أجھزة الصرف اآللي بالمنشأة في مدى رؤیة التمییز. •

 غرف حفظ األمانات في مدى رؤیة التمییز. •

 درجة. 110عن  المنطقة الخارجیة للمنشأة بمدى رؤیة المراقبة على ان ال تقل زاویة رؤیة الكامیرا •

 UPSیجب ربط جمیع الكامیرات وأجھزة التسجیل بمصدر الطاقة الكھربائیة الغیر منقطع  .2

 یجب ضبط وضعیة التسجیل بما ال یقل عن عشر صور في الثانیة لكل كامیرا. .3

 یوما لجمیع الكامیرات.  31یجب االحتفاظ بالتسجیل لمدة ال تقل عن  .4

 یوما لكامیرات الصراف اآللي. 75عن یجب االحتفاظ بالتسجیل لمدة ال تقل  .5

 

 

   -ثالثاً: یجب تركیب نظام إنذار بالمنشأة بالشروط التالیة: 
 .بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء) 3تطبیق متطلبات ومعاییر المواصفات العامة الجزء رقم ( .1

راقھا إلیقاف یجب أن یغطي مجال الحساسات المناطق المحمیة بحیث ال تكون ھنالك منطقة یمكن اخت .2
 النظام األمني أو تعطیلھ.

 یجب تأمین جمیع واجھات المنشأة الزجاجیة بحساسات كسر الزجاج أو حساسات رصد الحركة. .3

یجب تزوید المداخل الرئیسیة والفرعیة ومخارج الطوارئ إن وجدت بمفاتیح مغناطیسیة أو كاشف  .4
 للحركة.

 ركة.یجب تزوید الخزانة بمجس اھتزاز أو مجس كاشف الح .5

یجب تزوید الصراف والبائع والمدیر بمفتاح طلب النجدة الستخدامھ في حالة حدوث أي طارئ، بحیث  .6
 یكون على مستوى یسھل استخدامھ وغیر ظاھر للعیان.
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 جب تركیب لوحة التحكم في مكان آمن غیر ظاھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا.ی .7

من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ویفضل تركیبھا یجب عدم تركیب لوحة مفتاح تشغیل اإلنذار بالقرب  .8
 بالقرب من باب الدخول.

 یجب توصیل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیة. .9

 یجب عدم تركیب أجھزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الومیض الضوئي وصفارات اإلنذار. .10

ساعة  8اطیة تعمل لمدة یجب تزوید لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الومیض الضوئي ببطاریة احتی .11
 متواصلة.

 یجب ان تكون جمیع اجزاء أنظمة اإلنذار ذات خاصیة كشف التخریب أو التالعب.  .12

 على المسؤول بالمنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد االنتھاء من دوام العمل وإخالئھ للمنشأة. .13

ة للمعاینة والتأكد من سالمة على المسؤول بالمنشأة االستجابة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع المنشأ .14
 الموقع في حالة ورود إنذار باالقتحام أو السرقة.

یجب أن یقوم جھاز اإلنذار بالتشغیل الفوري لنظام اإلضاءة بالمنشأة في حال حدوث إنذار أو اقتحام  .15
 للمنشاة. 

 -رابعاً: متطلبات عامة: 
 یجب توفیر حراسة أمنیة خالل فترة الدوام الرسمي  .1

 ب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)یجب تركی .2

یجب تركیب شباك حدیدي ثابت على جمیع الفتحات الخارجیة (التي ھي لیست في منطقة المعروضات كنوافذ غرف  .3
 الخدمات والحمامات وغرف التھویة). 

 یجب تركیب ستائر حدیدیة تغلق بعد انتھاء دوام العمل الرسمي.  .4

اق أو استخدام أفالم مقاومة لالختراق مثبتة باإلطار الخارجي، على الواجھات یجب استخدام زجاج مقاوم لالختر .5
 دقائق.  3الزجاجیة للمنشأة بحیث یعرقل اختراق الزجاج لمدة ال تقل عن 

 للستائر الحدیدیة الجودة تركیب اقفال مقاومة للخلع والثقب والقص ومفاتیح تأمین عالیة جب ی .6

 الموظف والعمیل مرتفع ویصل الى السقفیجب ان یكون الزجاج الفاصل بین  .7

 تركیب نظام تحكم بالدخول على مناطق الكاشیر والغرف التابعة لھا.یجب  .8
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 -ناعة وبیع المعادن الثمینة واألحجار الكریمة: ص -5

 أوالً: تشمل صناعة وبیع المعادن الثمینة واألحجار الكریمة األنشطة االقتصادیة التالیة:
 ثمینة المشغولة.تجارة الذھب والمعادن ال .1

 تجارة السبائك المعدنیة. .2

 تجارة المجوھرات والمصوغات من الذھب والفضة. .3

 تجارة اللؤلؤ واألحجار الكریمة. .4

 عملیات سباكة الذھب والمعادن الثمینة. .5

 صناعة المصوغات من الذھب والمعادن الثمینة. .6

 صناعة المجوھرات الثمینة. .7

 صائغ ذھب ومجوھرات ثمینة. .8

 ات والمصوغات والحلي.إصالح المجوھر .9

 -ثانیاً: المواصفات والمتطلبات الفنیة:  
 -یجب تركیب كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة:  .1

 كافة مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بمدى رؤیة التعرف على الھویة.  •

 طاوالت العرض والبیع بمدى رؤیة التمییز. •

 صنادیق النقد بمدى رؤیة التمییز. •

 ى رؤیة التمییز.الخزنة بمد •

جمیÂÂÂع طÂÂÂاوالت وصÂÂÂنادیق العÂÂÂرض التÂÂÂي تمتÂÂÂد خÂÂÂارج حÂÂÂدود المنشÂÂÂأة أو التÂÂÂي تعÂÂÂرض بموقÂÂÂع آخÂÂÂر بمÂÂÂدى رؤیÂÂÂة  •
 التمییز. 

 درجة. 110المنطقة الخارجیة للمنشأة بمدى رؤیة المراقبة على ان ال تقل زاویة رؤیة الكامیرا عن  •

 منطقة البھو بمدى رؤیة المراقبة. •

 UPSجب ربط جمیع الكامیرات وأجھزة التسجیل بمصدر الطاقة الكھربائیة الغیر منقطع ی .2

 یجب ضبط وضعیة التسجیل بما ال یقل عن عشرة صور في الثانیة لكل كامیرا. .3

 یوماً لجمیع الكامیرات.  31یجب االحتفاظ بالتسجیل لمدة ال تقل عن  .4
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  -الشروط التالیة: یجب توفیر نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الثا: ث

 ) بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء.3) الجزء رقم (1تطبیق متطلبات الملحق رقم ( .1

تغطیÂÂÂÂة جمیÂÂÂÂع المنÂÂÂÂاطق بحساسÂÂÂÂات الحركÂÂÂÂة شÂÂÂÂاملة وغیÂÂÂÂر مقتصÂÂÂÂرة علÂÂÂÂى المنÂÂÂÂاطق المحمیÂÂÂÂة والمكاتÂÂÂÂب  .2
ÂÂÂا إلیقÂÂÂن اختراقھÂÂÂة یمكÂÂÂك منطقÂÂÂون ھنالÂÂÂث ال تكÂÂÂرة بحیÂÂÂل مباشÂÂÂلة بالمحÂÂÂاطق اإلدارة المتصÂÂÂام ومنÂÂÂاف النظ

 األمني أو تعطیلھ.

 یجب تأمین جمیع واجھات المنشأة الزجاجیة بحساسات كسر الزجاج. .3

یجÂÂÂب تزویÂÂÂد المÂÂÂداخل الرئیسÂÂÂیة والفرعیÂÂÂة ومخÂÂÂارج الطÂÂÂوارئ إن وجÂÂÂدت بمفÂÂÂاتیح مغناطیسÂÂÂیة أو كاشÂÂÂف  .4
 للحركة.

 یجب تزوید الخزانة بمجس اھتزاز أو مجس كاشف الحركة. .5

المÂÂÂدیر بمفتÂÂÂاح طلÂÂÂب النجÂÂÂدة السÂÂÂتخدامھ فÂÂÂي حالÂÂÂة حÂÂÂدوث أي طÂÂÂارئ یجÂÂÂب تزویÂÂÂد الصÂÂÂراف والبÂÂÂائع و .6
 بحیث یكون على مستوى یسھل استخدامھ وغیر ظاھر للعیان.

 یجب تركیب لوحة التحكم في مكان آمن غیر ظاھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا. .7

ركیبھÂÂÂÂا عÂÂÂÂدم تركیÂÂÂÂب لوحÂÂÂÂة مفتÂÂÂÂاح تشÂÂÂÂغیل اإلنÂÂÂÂذار بÂÂÂÂالقرب مÂÂÂÂن لوحÂÂÂÂة الÂÂÂÂتحكم بنظÂÂÂÂام اإلنÂÂÂÂذار ویفضÂÂÂÂل ت .8
 بالقرب من باب الدخول.

 یجب توصیل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیة.  .9

 عدم تركیب أجھزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الومیض الضوئي وصفارات اإلنذار. .10

 8یجÂÂÂÂب تزویÂÂÂÂد لوحÂÂÂÂة الÂÂÂÂتحكم وصÂÂÂÂفارة اإلنÂÂÂÂذار أو الÂÂÂÂومیض الضÂÂÂÂوئي ببطاریÂÂÂÂة احتیاطیÂÂÂÂة تعمÂÂÂÂل لمÂÂÂÂدة  .11
 ساعة متواصلة.

 ل المنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد االنتھاء من دوام العمل وإخالئھ للمنشأة.على مسؤو .12

علÂÂÂى مسÂÂÂؤول المنشÂÂÂأة االسÂÂÂتجابة لنÂÂÂداء الشÂÂÂرطة باالنتقÂÂÂال إلÂÂÂى موقÂÂÂع المنشÂÂÂأة للمعاینÂÂÂة والتأكÂÂÂد مÂÂÂن سÂÂÂالمة  .13
 الموقع في حالة ورود إنذار باالقتحام أو السرقة.

نظÂÂام اإلضÂÂاءة بالمنشÂÂأة فÂÂي حÂÂال حÂÂدوث إنÂÂذار أو اقتحÂÂام یجÂÂب أن یقÂÂوم جھÂÂاز اإلنÂÂذار بالتشÂÂغیل الفÂÂوري ل .14
 للمنشاة. 

 -رابعا المتطلبات العامة:

یجÂÂب تÂÂوفیر حراسÂÂة أمنیÂÂة خÂÂالل فتÂÂرة الÂÂدوام الرسÂÂمي للمواقÂÂع التÂÂي تحتÂÂوي علÂÂى قطÂÂع تزیÂÂد قیمتھÂÂا عÂÂن ملیÂÂون  •
 درھم. 
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 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)یجب  •

• ÂÂÂدي ثابÂÂÂباك حدیÂÂÂب شÂÂÂب تركیÂÂÂات یجÂÂÂة المعروضÂÂÂي منطقÂÂÂت فÂÂÂي لیسÂÂÂي ھÂÂÂة (التÂÂÂات الخارجیÂÂÂع الفتحÂÂÂى جمیÂÂÂت عل
 كنوافذ غرف الخدمات والحمامات وغرف التھویة). 

 یجب تركیب ستائر حدیدیة تغلق بعد انتھاء الدوام الرسمي.  •

یجÂÂÂب اسÂÂÂتخدام زجÂÂÂاج مقÂÂÂاوم لالختÂÂÂراق أو اسÂÂÂتخدام أفÂÂÂالم مقاومÂÂÂة لالختÂÂÂراق مثبتÂÂÂة باإلطÂÂÂار الخÂÂÂارجي، علÂÂÂى  •
 دقائق.  3اجھات الزجاجیة للمنشأة بحیث یعرقل اختراق الزجاج لمدة ال تقل عن الو

 .(اختیاري) استخدام نظام حجب الرؤیة األمني بعد الحصول على موافقة المؤسسة •

 للستائر الحدیدیة. الجودة تركیب اقفال مقاومة للخلع والثقب والقص ومفاتیح تأمین عالیةیجب  •

 ور السینما والمسارحد -6

 -: تشمل دور السینما والمسارح األنشطة االقتصادیة التالیة: أوالً 
 دار عرض األفالم السینمائیة .1

 المسارح .2

 -ثانیاً: المواصفات والمتطلبات الفنیة: 
 -یجب تركیب كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة:  .1

 جمیع مداخل المنشأة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 میع طاوالت المساعدة واالستقبال والبیع بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز.ج •

 في غرف حفظ االموال في مدى رؤیة التمییز •

داخل المصاعد في مدى مقیاس رؤیة التمییز بزاویة تظھر رقم الطابق وتستخدم عدسة بزاویة واسعة بحیث تغطي  •
 جمیع اجزاء المصعد.

 د في مدى رؤیة التمییزفي ساحة أبواب المصاع •

 جمیع مواقع أجھزة الصراف اآللي والھواتف العمومیة في مدى رؤیة التمییز. •

 في منطقة صعود والنزول من الساللم والساللم الكھربائیة بمدى رؤیة التمییز.  •

 على جمیع أبواب مخارج الطوارئ بالطابق االرضي والمواقف والمؤدیة لخارج المبنى في مدى مقیاس رؤیة •
 .الھویةالتعرف على 

 على جمیع ابواب مخارج الطوارئ بین الطوابق في مدى رؤیة التمییز. •

 ممرات المنشاة في مدى رؤیة الرصد •
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 ناطق الجلوس والعروض في مدى رؤیة الرصد.م •

 على مداخل ومخارج المركبات للمنشأة في مدى مقیاس رؤیة التمییز •

 لرصد.میع مناطق التفریغ والتحمیل في مدى رؤیة اج •

 منطقة نزول وصعود الزوار من المركبات في مدى رؤیة الرصد. •

 على مسارات مواقف السیارات في مدى رؤیة الرصد. •

 البھو أو الردھة الرئیسیة في مدى رؤیة الرصد. •

 منطقة مجمع اسطوانات الغاز في مدى رؤیة التمییز. •

 ممرات المصلیات في مدى رؤیة الرصد •

 رجال في مدى رؤیة الرصدتركیب كامیرات داخل مصلى ال •

(في حال وجود اكثر من مدخل یتم تركیب تركیب كامیرات قراءة ارقام السیارات التلقائیة المعتمدة من المؤسسة  •
 -النظام على المواقع التالیة):

 مداخل ومخارج المركبات للمنشأة  -أ

 مداخل ومخارج مواقف المركبات -ب

 مناطق إنزال الركاب. -ت

 یوما لجمیع الكامیرات. 31ظ بالتسجیل الرقمي لمدة ال تقل عن یجب االحتفا .2

 على النظام الرقمي. 1080Pیجب ان ال تقل جودة التسجیل والكامیرات عن  .3

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) .4

 توفیر غرفة مراقبة تلفزیونیة مستقلة مغلقھ وغیر مكشوفة من الخارج  .5

 الل فترة الدوام الرسمي.یجب توفیر الحراسة األمنیة خ .6

 یجب توفیر العنصر النسائي في الحراسة خالل فترة الدوام الرسمي. .7
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 لمجمعات الھامةا -7

 أوالً: تشمل المجمعات الھامة اي تجمع لوحدات سكنیة او مكتبیة ویشمل ذلك المباني واالبراج ومجمعات الفلل 

  -یونیة: التلفزثانیاً: المتطلبات الفنیة لنظام المراقبة 
 -اآلتي: على النحو  ةمراقبة تلفزیونیة ثابت بأنظمةیجب تغطیة المناطق التالیة  .1

 الھویة.على جمیع مداخل المنشاة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على  •

بحیث تكون صورة الشخص  وخارج المنشأةتؤدي الى داخل  والفرعیة التيعلى جمیع مخارج الطوارئ الرئیسیة  •
  الھویة.ي مدى التعرف على ف

 جمیع مناطق البھو في مدى رؤیة الرصد.في  •

 التمییز.جمیع مناطق بھو المصاعد بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة في  •

 جمیع مناطق االستقبال بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز في  •

بزاویة واسعة بحیث تغطي  واستخدام عدسةطابق تظھر رقم ال بزاویةداخل المصاعد في مدى مقیاس رؤیة التمییز  •
 جمیع اجزاء المصعد.

 على مخارج الطوارئ بین الطوابق في مدى رؤیة التمییز. •

 على الممرات المؤدیة الى الوحدات السكنیة في مدى رؤیة الرصد. •

 التمییز.على جمیع مداخل النوادي الصحیة في مدى رؤیة  •

 الرصد. على جمیع احواض السباحة في مدى رؤیة •

 السیارات في مدى قیاس رؤیة قراءة لوحة االرقام. ومخارج مواقفعلى جمیع مداخل  •

 على مسارات مواقف السیارات في مدى رؤیة الرصد •

 الرصد.تركیب كامیرات خارجیة حول محیط المبنى بمدى رؤیة  •

 یوم لجمیع الكامیرات 31االحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن  .2

  ثالثاً: الحراسة االمنیة
یجب توفیر الحراسة األمنیة لجمیع المباني واألبراج ومجمعات الفلل ویستثنى من ذلك المباني التي تستخدم للسكن فقط بإجمالي 

 وحدة سكنیة 50عدد وحدات یقل عن 
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 رابعا: تركیب نظام المراقبة المركزیة (فیدیو جارد)
ویستثنى من ذلك المباني التي  واألبراج ومجمعات الفلل لجمیع المباني تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)یجب 

 وحدة سكنیة 50تستخدم للسكن فقط بإجمالي عدد وحدات یقل عن 

 -سكنات العمال: 

  -اوال: المتطلبات الفنیة لنظام المراقبة التلفزیونیة: 
 -یجب تغطیة المناطق التالیة بأنظمة مراقبة تلفزیونیة ثابتھ على النحو اآلتي:  .1

 لھویة.الى جمیع مداخل المنشاة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على ع •

على جمیع مخارج الطوارئ الرئیسیة والفرعیة التي تؤدي الى داخل وخارج المنشأة بحیث تكون صورة الشخص  •
 في مدى التعرف على الھویة.

 في جمیع مناطق البھو في مدى رؤیة الرصد. •

 اعد والساللم بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز.في جمیع مناطق بھو المص •

داخل المصاعد في مدى مقیاس رؤیة التمییز بزاویة تظھر رقم الطابق وتستخدم عدسة بزاویة واسعة بحیث تغطي  •
 جمیع اجزاء المصعد.

 في جمیع مناطق االستقبال بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز  •

 بین الطوابق في مدى رؤیة التمییز.على مخارج الطوارئ  •

 في جمیع ممرات المبنى في مدى رؤیة الرصد. •

 على جمیع مداخل النوادي الصحیة في مدى رؤیة التمییز. •

 على جمیع احواض السباحة في مدى رؤیة الرصد. •

 على جمیع مداخل ومخارج مواقف السیارات في مدى قیاس رؤیة قراءة لوحة االرقام. •

 السیارات في مدى رؤیة الرصد على مسارات مواقف •

 على المحیط الخارجي للمباني من الخارج بمدى رؤیة الرصد. •

 على الساحات الخارجیة في مدى رؤیة الرصد  •

 یوم لجمیع الكامیرات 31االحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن  .2
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 الثاً: الحراسة االمنیة ث
 یجب توفیر الحراسة األمنیة 

 مركزیة (فیدیو جارد)رابعا: تركیب نظام المراقبة ال
  تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)یجب 

 -صاالت عرض األعمال الفنیة:  -8

 -أوالً: تشمل صاالت عرض االعمال الفنیة األنشطة االقتصادیة التالیة: 
 صالة لعرض األعمال الفنیة

 -ثانیاً: المواصفات والمتطلبات الفنیة: 
 -ة بالمواقع التالیة: یجب تركیب كامیرات ملونة ثابت .1

 جمیع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على ھویة الشخص. •

 جمیع طاوالت واالستقبال والعرض وساحات العرض بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة الرصد. •

 .بمدى رؤیة التمییز على طاوالت التحصیل  •

 للمنشأة في مدى رؤیة قراءة لوحة األرقام.مداخل ومخارج المركبات  •

 في منطقة البھو أو الردھة الرئیسیة في مدى رؤیة الرصد. •

 یوما لجمیع الكامیرات 31یجب االحتفاظ بالتسجیل الرقمي لمدة ال تقل عن  .2

 -ثالثاً: المتطلبات األمنیة الخاصة للمنشأة التي تحتوي على قطعة تزید قیمتھا عن ملیون درھم: 
  -نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالیة:  توفیر .1

یجب تأمین تغطیة مجال الحساسات المناطق المحمیة والمكاتب ومناطق االدارة المتصلة بالمنشأة مباشرة بحیث ال  •
 تكون ھنالك منطقة یمكن اختراقھا إلیقاف النظام األمني أو تعطیلھ.

 ساسات كسر الزجاج أو حساسات رصد الحركة.یجب تأمین جمیع واجھات المنشأة الزجاجیة بح •

 یجب تزوید المداخل الرئیسیة والفرعیة ومخارج الطوارئ إن وجدت بمفاتیح مغناطیسیة أو كاشف حركة. •

 یجب تزوید الخزانة بمجس اھتزاز أو مجس كاشف الحركة. •

طارئ، بحیث یكون على  یجب تزوید الصراف والبائع والمدیر بمفتاح طلب النجدة الستخدامھ في حالة حدوث أي •
 مستوى یسھل استخدامھ وغیر ظاھر للعیان.

 لوحة التحكم في مكان آمن غیر ظاھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا. یبتك تزویدیجب  •

یجب عدم تركیب لوحة مفتاح تشغیل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ویفضل تركیبھا بالقرب من باب  •
 الدخول.
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 وحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیة.جب توصیل لی •

 یجب عدم تركیب أجھزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الومیض الضوئي وصفارات اإلنذار. •

 .ساعات متواصلة 8تعمل لمدة  یجب تزوید لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الومیض الضوئي ببطاریة احتیاطیة •

 ع السلك أو التیار او التالعب بھا. یجب تركیب وتوصیل جمیع الحساسات بخاصیة كشف قط •

 

 على المسؤول بالمنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد االنتھاء من الدوام وإخالء المنشأة. •

على المسؤول بالمنشأة االستجابة لنداء الشرطة باالنتقال إلى موقع المنشأة للمعاینة والتأكد من سالمة الموقع في  •
 ة.حالة ورود إنذار باالقتحام أو السرق

 توفیر حراسة امنیة اثناء الدوام الرسمي. .2

 رابعا: تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)

  -المستودعات:  -9

  -أوالً: المتطلبات الفنیة لنظام المراقبة التلفزیونیة: 
  -یجب تركیب كامیرات بالمواقع التالیة: 

 الھویة. لىتركیب كامیرات ثابتة على جمیع المداخل في مدى رؤیة التعرف ع •

 یجب تركیب كامیرات على مخارج الطوارئ إن وجدت في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 تركیب كامیرات على طاوالت االستقبال في مدى رؤیة التمییز •

 تركیب كامیرات على مداخل المركبات ومخارجھا في مدى رؤیة قراءة ارقام المركبات •

 ریغ في مدى رؤیة الرصدتركیب كامیرات لتغطیة منطقة التحمیل والتف •

 تركیب كامیرات ثابتة لتغطیة ممرات الرفوف في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرات حول محیط المستودع في مدى رؤیة الرصد. •

 -ثانیاً: نظام اإلنذار: 
 -یجب إقامة نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالیة: 

 ى نوافذ بالمنشأة بمجسات كشف الحركة.یجب تأمین جمیع المناطق والغرف التي تحتوي عل •

 یجب تزوید المداخل ومخارج الطوارئ بمفاتیح مغناطیسیة. •

 یجب تركیب لوحة التحكم في مكان آمن غیر ظاھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا. •
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ــا ی • ــذار ویفضـــل تركیبـھ ــتحكم بنظـــام اإلـن ــن لوحـــة اـل ــالقرب ـم ــذار ـب ــاح تشـــغیل اإلـن ــب لوحـــة مفـت جـــب عـــدم تركـی
 باب الدخول. بالقرب من

 یجب توصیل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیة. •

 یجب عدم تركیب أجھزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الومیض الضوئي وصفارات اإلنذار. •

ــة • ــة احتیاطـی ــومیض الضـــوئي ببطارـی ــذار أو اـل ــتحكم وصـــفارة اإلـن ــد لوحـــة اـل ــدة  یجـــب تزوـی ــل لـم ســـاعات  8تعـم
 .متواصلة

 

 یع الحساسات بخاصیة كشف قطع السلك أو التیار. یجب تركیب وتوصیل جم •

 على المسؤول بالمنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد االنتھاء من الدوام وإخالء المنشأة. •

ــن ســـالمة  • ــد ـم ــة والتأـك ــع المنشـــأة للمعایـن ــى موـق ــال إـل ــداء الشـــرطة باالنتـق ــى المســـؤول بالمنشـــأة االســـتجابة لـن عـل
 أو السرقة. الموقع في حالة ورود إنذار باالقتحام

ــذار أو اقتحـــام  • ــي حـــال حـــدوث إـن ــوري لنظـــام اإلضـــاءة بالمنشـــأة ـف ــذار بالتشـــغیل الـف ــاز اإلـن ــوم جـھ یجـــب أن یـق
 للمنشاة. 

 

ً ثا  : تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)لثا

 -ستودعات المواد الخطرة والثمینة: م -10

  -لنظام المراقبة التلفزیونیة: المتطلبات أوالً: 
 كامیرات بالمواقع التالیة: یجب تركیب

 تركیب كامیرات ثابتة على جمیع المداخل في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 یجب تركیب كامیرات على مخارج الطوارئ إن وجدت في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 تركیب كامیرات على طاوالت االستقبال في مدى رؤیة التمییز •

 ت ومخارجھا في مدى رؤیة قراءة ارقام المركباتتركیب كامیرات على مداخل المركبا •

 تركیب كامیرات في منطقة التحمیل والتفریغ في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرات ثابتة في المنطقة الداخلیة للمستودع في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرات ثابتة في ممرات الرفوف في مدى رؤیة الرصد •
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 صد.ول محیط المستودع في مدى رؤیة الرح •

 -ثانیاً: نظام اإلنذار: 
 -نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالیة:  تركیبیجب 

 یجب تأمین جمیع المناطق والغرف التي تحتوي على نوافذ بالمنشأة بمجسات كشف الحركة. •

 یجب تزوید المداخل ومخارج الطوارئ بمفاتیح مغناطیسیة. •

 اھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا.یجب تركیب لوحة التحكم في مكان آمن غیر ظ •

ــا  • ــذار ویفضـــل تركیبـھ ــتحكم بنظـــام اإلـن ــن لوحـــة اـل ــالقرب ـم ــذار ـب ــاح تشـــغیل اإلـن ــب لوحـــة مفـت یجـــب عـــدم تركـی
 بالقرب من باب الدخول.

 

 یجب توصیل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیة. •

 ات اإلنذار.یجب عدم تركیب أجھزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الومیض الضوئي وصفار •

ــة • ــة احتیاطـی ــومیض الضـــوئي ببطارـی ــذار أو اـل ــتحكم وصـــفارة اإلـن ــد لوحـــة اـل ــدة  یجـــب تزوـی ــل لـم ســـاعات  8تعـم
 .متواصلة

 یجب تركیب وتوصیل جمیع الحساسات بخاصیة كشف قطع السلك أو التیار.  •

 على المسؤول بالمنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد االنتھاء من الدوام وإخالء المنشأة. •

ــى • ــن ســـالمة  عـل ــد ـم ــة والتأـك ــع المنشـــأة للمعایـن ــى موـق ــال إـل ــداء الشـــرطة باالنتـق المســـؤول بالمنشـــأة االســـتجابة لـن
 الموقع في حالة ورود إنذار باالقتحام أو السرقة.

ــذار أو اقتحـــام  • ــي حـــال حـــدوث إـن ــوري لنظـــام اإلضـــاءة بالمنشـــأة ـف ــذار بالتشـــغیل الـف ــاز اإلـن ــوم جـھ یجـــب أن یـق
 للمنشاة. 

ً ثا  نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) : تركیبلثا

 

  -: متطلبات اخرى لمستودعات المواد الخطرة: رابعا
 توفیر كامیرات على باب حاویات التخزین المواد الخطرة في مدى رؤیة التمییز •

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) •
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 -مصانع المواد الخطرة:  -11

  -فزیونیة: أوال: المتطلبات لنظام المراقبة التل
  -یجب تركیب كامیرات بالمواقع التالیة: 

 تركیب كامیرات ثابتة على جمیع المداخل في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 یجب تركیب كامیرات على مخارج الطوارئ إن وجدت في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 تركیب كامیرات على طاوالت االستقبال في مدى رؤیة التمییز •

 امیرات على مداخل المركبات ومخارجھا في مدى رؤیة قراءة ارقام المركباتتركیب ك •

 تركیب كامیرات لتغطیة منطقة التحمیل والتفریغ في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرات ثابتة لتغطیة المنطقة الداخلیة للمصنع في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرات ثابتة لتغطیة الممرات في مدى رؤیة الرصد •

 

 یب كامیرات حول محیط المصنع في مدى رؤیة الرصد.ترك •

 تركیب كامیرات على ابواب حاویات التخزین في مدى رؤیة التمییز •

 -ثانیاً: نظام اإلنذار: 
 -نظام إنذار بالمنشأة مع مراعاة الشروط التالیة:  تركیبیجب 

 ف الحركة.یجب تأمین جمیع المناطق والغرف التي تحتوي على نوافذ بالمنشأة بمجسات كش •

 یجب تزوید المداخل ومخارج الطوارئ بمفاتیح مغناطیسیة. •

یجب توفیر مفتاح طلب النجدة الستخدامھ في حالة حدوث أي طارئ، بحیث یكون على مستوى یسھل استخدامھ  •
 وغیر ظاھر للعیان

 یجب تركیب لوحة التحكم في مكان آمن غیر ظاھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا. •

لوحة مفتاح تشغیل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ویفضل تركیبھا بالقرب من باب یجب عدم تركیب  •
 الدخول.

 یجب توصیل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیة. •

 یجب عدم تركیب أجھزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الومیض الضوئي وصفارات اإلنذار. •

 ار أو الومیض الضوئي ببطاریة احتیاطیة.یجب تزوید لوحة التحكم وصفارة اإلنذ •
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 جب تركیب وتوصیل جمیع الحساسات بخاصیة كشف قطع السلك أو التیار. ی •

 على المسؤول بالمنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد االنتھاء من الدوام وإخالء المنشأة. •

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

 یجب أن یقوم جھاز اإلنذار بالتشغیل الفوري لنظام اإلضاءة بالمنشأة في حال انطالق إنذار أو اقتحام للمنشاة.  •

 ثالثا: تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)

  -محطات الوقود:  -12
 

  -الفنیة لنظام المراقبة التلفزیونیة: أوالً: المتطلبات 
  -تركیب كامیرات تصویریة موزعة على النحو التالي:  .1

 تركیب كامیرا ثابتة في مواقع خطوط تزوید المركبات بالوقود في مدى رؤیة الرصد •

 تركیب كامیرا ثابتة في مواقع تزوید المحطة بالوقود في مدى رؤیة الرصد •

 م التلقائي المعتمد من المؤسسة على مداخل المحطة ومخارجھاركیب كامیرات قراءة االرقات •

 یجب تركیب كامیرات ثابتة في مواقف السیارات في مدى رؤیة الرصد •

 یجب تركیب كامیرات ثابتة على مداخل دورات المیاه الخارجیة في مدى رؤیة التمییز •

 التعرف على الھویةتركیب كامیرا ثابتة على مدخل المتجر بحیث تكون صورة الزائر في مدى  •

 تركیب كامیرا ثابتة على طاولة صندوق الدفع في مدى رؤیة التمییز. •

 تركیب كامیرا ثابتة على موقع جھاز الصراف اآللي في مدى رؤیة التمییز. •

 یوم لجمیع الكامیرات. 31االحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن  .2

) صور في 10الثانیة والكامیرات الداخلیة عن () صورة في 25أال تقل سرعة تسجیل الكامیرات الخارجیة عن ( .3
 الثانیة.

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) .4

 

 

 



	

44	
	

 

 -محالت خدمات االنترنت:   -13

 والتي تحوز على نشاط خدمات االنترنتأوالً: خدمات االنترنت تشمل المنشآت التي تقوم بتقدیم خدمات االنترنت للجمھور 

 -ام المراقبة التلفزیونیة: ثانیاً: المتطلبات الفنیة لنظ
  -یجب تركیب كامیرات ثابتة موزعة على النحو التالي:  .1

 یجب تركیب كامیرات ثابتة على جمیع المداخل في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 یجب تركیب كامیرا ثابتة في موقع استخدام أجھزة الحاسب اآللي في مدى رؤیة الرصد. •

 جلوس واالنتظار في مدى رؤیة الرصد.یجب تركیب كامیرات في مناطق ال •

 یجب تركیب كامیرات على طاوالت االلعاب في مدى رؤیة الرصد. •

 یجب تركیب كامیرا ثابتة على طاولة صندوق الدفع في مدى رؤیة التمییز. •

 یوم لجمیع الكامیرات. 31الحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن ا 2

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) 3

 

 -التخزین:  -14

 -أوالً: تشمل خدمات التخزین األنشطة االقتصادیة التالیة: 
 خدمات التخزین الذاتي .1

 تأجیر الخزائن لحفظ الودائع الثمینة .2

  -ثانیاً: تعاریف: 
 منطقة الخزائن: ھي المنطقة إلي تحتوي على الخزائن الحدیدیة وتكون محاطة بجدار إسمنتي. .1

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

منطقة االستقبال واالنتظار: ھي المنطقة التي یتم استقبال الزبائن فیھا والتعامل معھم أو قاعة االنتظار لتقدیم  .3
 الخدمات لھم

 منطقة االطالع: وھي المنطقة التي یقوم المشترك باالطالع على حاجاتھ بخصوصیة وتكون ضمن المنطقة المحمیة. .4

 عن باقي المناطق وتكون ھي المنفذ الوحید لھا. أمین: ھي المنطقة التي تفصل منطقة الخزائنمنطقة الت .5
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 -الثاً: المواصفات العامة للمنشآت: ث
 یجب أن تحتوي منشآت خدمات تأجیر الخزائن لحفظ الودائع الثمینة على التقسیمات التالیة: .1

 منطقة االستقبال واالنتظار. •

 منطقة الخزائن. •

 الع.منطقة االط •

 منطقة التأمین. •

 منطقة اإلدارة.  •

 یجب أن تحتوي منشآت خدمات التخزین الذاتي على التقسیمات التالیة: .2

 منطقة االستقبال واالنتظار. •

 منطقة المخازن. •

 منطقة اإلدارة.  •

 خر.یجب أن تحتوي منطقة التأمین على بابین على األقل یفتحان بالتناوب حیث ال یمكن فتح باب إال بعد إغالق األ .3

 یجب أن تحتوي األبواب على أقفال كھربائیة تعمل لفتح األبواب عند تزویدھا بالكھرباء. .4

 یجب أن یكون ھناك طاقة احتیاطیة لتشغیل األنظمة في حال انقطاع الكھرباء على النحو التالي:  .5

 ساعات.  8نظام اإلنذار  •

 ساعات.  8ظام المراقبة التلفزیونیة ن •

 ساعات. 8نظام األبواب  •

 -رابعاً: مواصفات نظام المراقبة التلفزیونیة:  

 توفیر كامیرات ملونة ثابتة على: .1

 على جمیع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 في منطقة االستقبال في مدى رؤیة التمییز. •

 في منطقة البھو في مدى رؤیة الرصد. •

 .في منطقة التأمین في مدى رؤیة التمییز •

 في مناطق الخزائن وتشمل جمیع المساحات في مدى ال یقل عن رؤیة الرصد.  •

 في منطقة االطالع في مدى رؤیة الرصد. •
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 یوماً.  90جب االحتفاظ بالتسجیل لمدة ال تقل عن ی .2

 یجب التسجیل بسرعة ال تقل عن عشر صور في الثانیة. .3

 -خامساً: نظام اإلنذار: 
 ) بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء.3جزء رقم () ال1تطبیق متطلبات الملحق رقم ( •

 یجب أن تحتوي غرفة الخزائن على أجھزة كشف الحركة واالھتزاز. •

 یجب أن یحتوي الباب الرئیسي على مفاتیح مغناطیسیة. •

 یجب أن تحتوي منطقة االستقبال ومنطقة التأمین وغرفة الخزائن على كاشف الحركة. •

 أو الطوارئ في طاولة االستقبال ومكتب المدیر والحارس األمني. یجب توفیر مفتاح طلب المساعدة  •

 -سادساً: اإلجراءات والمتطلبات األمنیة: 
 توفیر حراسة على مدار الساعة  •

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) •

 یجب اخذ بیانات مستأجر الخزنة مع صورة اثبات الشخصیة (كالھویة او جواز السفر) •

 ھناك نظام للتأكد من ھویة مستخدم الخزنة. یجب أن یكون •

 -یجب إلزام جمیع المستأجرین بعقود یتم االلتزام فیھا بما یلي:  •

 عدم تخزین أي مواد ضاره أو ممنوعة..1

 عدم تخزین أي مواد سریعة االشتعال أو قابلة لالنفجار..2

 عدم تخزین مواد مسروقة أو تم الحصول علیھا نتیجة جریمة.  .3
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  -زین اآللي: التخ  -15
 

 -أوالً: تشمل خدمات التخزین اآللي لألنشطة االقتصادیة التالیة: 
 خدمات التخزین الذاتي •

 تأجیر الخزائن لحفظ الودائع الثمینة •

جمیع األنشطة السابقة والتي تعتمد على التخزین اآللي من خالل خزائن آلیة وتتم جمیع المعامالت بھا دون تدخل  -تعریف: 
 بشري.

 ً   -: تعاریف: ثانیا
 منطقة الخزائن: ھي المنطقة التي تحتوي على الخزائن الحدیدیة وتكون محاطة بجدار إسمنتي. •

منطقة االستقبال واالنتظار: ھي المنطقة التي یتم استقبال الزبائن فیھا والتعامل معھم أو قاعة االنتظار لتقدیم  •
 الخدمات لھم

شترك باالطالع على حاجاتھ بخصوصیة وتكون في ضمن المنطقة منطقة االطالع: وھي المنطقة التي یقوم الم •
 المحمیة.

 -ثالثاً: المواصفات العامة للمنشآت: 
 یجب أن تحتوي منشآت خدمات التخزین الذاتي التلقائي على التقسیمات التالیة: .1

 منطقة االستقبال واالنتظار. •

 منطقة المخازن. •

 منطقة اإلدارة.  •

 فال كھربائیة تعمل لفتح األبواب عند تزویدھا بالكھرباء فقط.یجب أن تحتوي األبواب على أق .2

 جب أن تكون ھناك طاقة احتیاطیة لتشغیل األنظمة في حال انقطاع الكھرباء على النحو التالي: ی .3

 ساعات.  8نظام اإلنذار  •

 ساعات.  8نظام المراقبة التلفزیونیة  •

 ساعات. 8نظام األبواب  •

 -یونیة: رابعاً: نظام المراقبة التلفز 

 تركیب كامیرات ملونھ ثابتة على: .1

 یع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ في مدى رؤیة التعرف على الھویة.معلى ج •
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 على طاولة االستقبال في مدى رؤیة التمییز. •

 في منطقة البھو في مدى رؤیة الرصد. •

 ة. على مدخل صیانة الخزائن واي منفذ یؤدي الیھا في مدى رؤیة التعرف على الھوی •

 تركیب كامیرات في منطقة االطالع في مدى رؤیة الرصد. •

 یوم.  90یجب االحتفاظ بالتسجیل لمدة ال تقل عن  .2

 صور في الثانیة. 10یجب التسجیل بسرعة ال تقل عن  .3

 .1080Pیجب ان ال تقل جودة التسجیل عن  .4

 -خامساً: نظام اإلنذار: 
 أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء.) بشأن 3) الجزء رقم (1تطبیق متطلبات الملحق رقم ( •

 ).seismicیجب أن تحتوي غرفة الخزائن على أجھزة كشف الحركة واالھتزاز ( •

 یجب أن یحتوي الباب الرئیسي على مجس للباب. •

 یجب أن یحتوي الباب الصیانة لمنطقة الخزائن وأي مدخل مؤدي لھا على مجس للباب. •

 على كاشف الحركة. یجب أن تحتوي منطقة االستقبال ومنطقة التأمین •

 یجب توفیر مفتاح طلب المساعدة أو الطوارئ في طاولة االستقبال ومكتب المدیر والحارس األمني.  •

 -سادساً: اإلجراءات والمتطلبات األمنیة: 
 توفیر حراسة على مدار الساعة  •

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) •

 بات الشخصیة (كالھویة او جواز السفر).یجب اخذ بیانات مستأجر الخزنة مع صورة اث •

 یجب أن یكون ھناك نظام للتأكد من ھویة مستخدم الخزنة. •

 -یجب إلزام جمیع المستأجرین بعقود یتم االلتزام فیھا بما یلي:  •

 عدم تخزین أي مواد ضاره أو ممنوعة. .1

 عدم تخزین أي مواد سریعة االشتعال أو قابلة لالنفجار. .2

 ة أو تم الحصول علیھا نتیجة جریمة.  عدم تخزین مواد مسروق .3
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 -محالت بیع شرائح الھاتف اإللكترونیة:  -17
 

 أوالً: تشمل جمیع المنشآت التجاریة والتي لدیھا تصریح بیع شرائح الھاتف اإللكترونیة. 

 -ثانیاً: المتطلبات األمنیة والفنیة: 
 یة.وفیر طاولة / طاوالت مخصصة لبیع شرائح الھاتف اإللكترون .1

 -ائح الھاتف اإللكترونیة كما یلي:یجب توفیر كامیرات ملونة ثابتة على طاولة / طاوالت المخصصة لبیع شر .2

 بحیث تكون صورة الشخص المشتري في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 بحیث تكون صورة الشخص المشتري في مدى رؤیة التمییز.  •

 لكامیرات.یوم لجمیع ا 31االحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن  .3

 ركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد)ت .4

 صاالت الرمایة -18

 -تشمل األنشطة االقتصادیة التالیة: أوالً: 
 صالة رمایة .1

 نادي رمایة .2

 -المواصفات والمتطلبات الفنیة: ثانیاً: 
 -یجب تركیب كامیرات ملونة ثابتة في المواقع التالیة:  .1

ـــع مـــداخل المنشـــأة ومخـــارج ال • ـــى جمی ـــي مـــدى عل ـــث تكـــون صـــورة الشـــخص ف ـــى طـــوارئ بحی ـــة التعـــرف عل رؤی
 الھویة.

ــدى  • ــي ـم ــون صـــورة الشـــخص ـف ــث تـك ــذخیرة بحـی ــد واالســـتقبال وتســـلیم األســـلحة واـل ــع طـــاوالت النـق ــى جمـی عـل
 رؤیة التمییز.

 داخل مستودع السالح والذخیرة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز •

 ة الشخص في مدى رؤیة الرصد على جمیع المرامي بحیث تكون صور •

 على مداخل ومخارج مواقف المركبات في مدى رؤیة قراءة ارقام المركبات •

 في ممرات مواقف المركبات في مدى رؤیة الرصد  •

 في ممرات دورات المیاه في مدى رؤیة الرصد •
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 ي كافة الممرات بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة الرصد ف •

 یوما لجمیع الكامیرات. 31رقمي لمدة ال تقل عن جب االحتفاظ بالتسجیل الی .2

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) .3

 ةرنامج اندیة الرمایاستخدام ب .4

 -محالت تجارة السلع الثمینة: -19
 

 درھم فما فوق.  10000أوالً: تشمل جمیع المنشآت التجاریة والتي تبیع قطع ثمینة تصل قیمتھا الى 

 -األمنیة والفنیة:  ثانیاً: المتطلبات
  -یجب توفیر كامیرات ملونة ثابتة على:  .1

 جمیع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 على طاوالت النقد بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز  •

 لرصدعلى جمیع طاوالت العرض بحیث تكون صورة الشخص مدى رؤیة ا •

 تغطیة ساحة المحل بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة الرصد  •

 یوم لجمیع الكامیرات. 31االحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن  .2

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) .3

  -ألف درھم یجب توفیر نظام انذار حسب ما یلي:  100في حال عرض المنشأة لمعروضات تفوق قیمتھا  .4

 ) بشأن أنظمة اإلنذار وكشف الدخالء.3) الجزء رقم (1بات الملحق رقم (تطبیق متطل •

یجب أن یغطي مجال الحساسات المناطق المحمیة والمكاتب ومناطق االدارة المتصلة بالمنشأة مباشرة بحیث ال  •
 تكون ھنالك منطقة یمكن اختراقھا إلیقاف النظام األمني أو تعطیلھ.

 الزجاجیة بحساسات كسر الزجاج أو حساسات رصد الحركة. یجب تأمین جمیع واجھات المنشأة •

 المداخل الرئیسیة والفرعیة ومخارج الطوارئ إن وجدت بمفاتیح مغناطیسیة أو كاشف حركة. یجب تزوید •

 بمجس اھتزاز أو مجس كاشف الحركة. الخزانةیجب تزوید  •

حالة حدوث أي طارئ، بحیث یكون على والبائع والمدیر بمفتاح طلب النجدة الستخدامھ في  الصرافیجب تزوید  •
 مستوى یسھل استخدامھ وغیر ظاھر للعیان.

 غیر ظاھر للعیان ویصعب الوصول إلیھا. منالتحكم في مكان آ لوحةیجب تركیب  •
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لوحة مفتاح تشغیل اإلنذار بالقرب من لوحة التحكم بنظام اإلنذار ویفضل تركیبھا بالقرب من باب  تركیبجب عدم ی •
 الدخول.

 توصیل لوحة التحكم بمحطة اإلنذار المركزیة. جبی •

 یجب عدم تركیب أجھزة اإلنذار خارج المنشأة ما عدا الومیض الضوئي وصفارات اإلنذار. •

 یجب تزوید لوحة التحكم وصفارة اإلنذار أو الومیض الضوئي ببطاریة احتیاطیة. •

 او التالعب بھا. یجب تركیب وتوصیل جمیع الحساسات بخاصیة كشف قطع السلك أو التیار  •

 على المسؤول بالمنشأة تفعیل نظام اإلنذار بعد االنتھاء من الدوام وإخالء المنشأة. •

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

 -الكبیرة والمتنوعة:  محالت المتاجر-20

 -تشمل األنشطة االقتصادیة التالیة: : أوالً: 
 متجر اقسام •

 السوبرماركت •

 -ثانیاً: المتطلبات األمنیة والفنیة: 
  -یجب توفیر كامیرات ملونة ثابتة على:  .1

 جمیع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

 والت النقد بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز على طا •

 على جمیع طاوالت العرض بحیث تكون صورة الشخص مدى رؤیة الرصد •

 تغطیة ساحة المحل او ممرات أرفف العرض بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة الرصد  •

 یوم لجمیع الكامیرات. 31االحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن  .2

 راقبة المركزي (فیدیو جارد)تركیب نظام الم .3
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 -محالت بیع األدوات العسكریة والصید:  -21
 

 -تشمل األنشطة االقتصادیة التالیة: أوالً: 
 محالت بیع األدوات العسكریة •

 محالت بیع أدوات الصید •

 -المواصفات والمتطلبات الفنیة: ثانیاً: 
 -یجب تركیب كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة:  .1

 رؤیة التعرف على الھویة.ع مداخل المنشأة ومخارج الطوارئ بحیث تكون صورة الشخص في مدى جمی •

 جمیع طاوالت النقد واالستقبال والبیع بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییز. •

 على جمیع مناطق التخزین بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة الرصد •

 لشخص في مدى رؤیة الرصد تغطیة ساحة المحل بحیث تكون صورة ا •

 یوما لجمیع الكامیرات. 31یجب االحتفاظ بالتسجیل الرقمي لمدة ال تقل عن  .2

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد) .3

 .استخدام برنامج اندیة الرمایة  .4

 -تأمین وحمایة دور العبادة:  -22
 

 -أوالً: یجب ان تتوفر المتطلبات والمواصفات التالیة: 
 -كامیرات ملونة ثابتة بالمواقع التالیة: یجب تركیب  .1

 على جمیع مداخل المنشأة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التعرف على الھویة. •

ــة  • ــدى رؤـی ــي ـم ــى داخـــل او خـــارج المنشـــأة ـف ــؤدي اـل ــي ـت ــة الـت ــع مخـــارج الطـــوارئ الرئیســـیة والفرعـی ــى جمـی عـل
 التعرف على الھویة.

 رة الشخص في مدى رؤیة الرصدفي جمیع مناطق العبادة بحیث تكون صو •

 في المنطقة المحیطة بدار العبادة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة الرصد •

 في جمیع المناطق المحیطة بمالحق دار العبادة بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة الرصد •

 في جمیع مواقف المركبات في مدى رؤیة الرصد •
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 بحیث تكون صورة الشخص في مدى رؤیة التمییزي جمیع مناطق بھو المصاعد والساللم ف •

 لى جمیع مداخل ومخارج مواقف المركبات في مدى قیاس رؤیة لوحة األرقامع •

 یوم  31االحتفاظ مدة تسجیل ال تقل عن  .2

 استخدام كامیرات مزودة بخاصیة األشعة دون الحمراء للمناطق المظلمة والكامیرات الخارجیة .3

 

 -محالت تأجیر المركبات:  -23
 

  -أوالً: المتطلبات الفنیة لنظام المراقبة التلفزیونیة: 
  -تركیب كامیرات ملونة على النحو التالي:  .1

 على مداخل المنشاة ومخارج الطوارئ في مدى رؤیة التعرف على الھویة  •

 على طاولة االستقبال وتحریر العقود في مدى رؤیة التمییز  •

 صد.في المنطقة العامة للمنشاة في مدى رؤیة الر •

 یوم لجمیع الكامیرات. 31االحتفاظ بمدة تسجیل ال تقل عن  .2

 تركیب نظام المراقبة المركزي (فیدیو جارد). .3

 -: تامین و حمایة المركبات -24
 

  -أوالً: یشمل تامین وحمایة المركبات ما یلي: 
 مركبات نقل المواد الخطرة •

 مركبات نقل األلعاب الناریة •

 مركبات نقل المتفجرات •

 قل المحروقاتمركبات ن •

 مركبات نقل الغاز المسال •

 مركبات السفاري السیاحیة  •

 ركبات التأجیرم •
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 افالت التأجیرح •

 نقل الركاب بسیارات فخمةمركبات  •

 

المعتمدة من المؤسسة وتجدیدھا بشكل  )securebath( انیاً: على جمیع المركبات تركیب أنظمة الحمایة والتأمینث
 سنوي.

  -: موال و المواد الثمینةخدمات نقل األ -25
 

  مواصفات مركبات النقل 

 -أوالً: المعاییر والشروط الفنیة التي یجب توافرھا في مركبات نقل االموال: 
  

مصفحة بالكامل من جمیع الجھات لمقاومة أي ھجوم محتمل أو أي طارئ أو حریق بشرط أال تقل درجة التصفیح عن مستوى 
)B4میة أو ما یعادلھا. ) وفقاً للمعاییر العال 

 -ثانیاً: أن تكون المركبة مقسمة داخلیاً إلى ثالث أقسام على النحو التالي: 
 قسم أمامي للسائق + المعاون وقسم في الوسط للحارس المساعد والقسم الخلفي (الخزانة).  .1

 فرد بالمركبة.  أن تكون األقسام التي یتواجد بھا الحراس مكیفة ومزودة بمقاعد مالئمة وأحزمة أمان لكل .2

یجب أن یتم استخدام باب واحد فقط للدخول والخروج (الباب الجانبي) باإلضافة إلى األبواب األمامیة بشرط أال  .3
 تستخدم إال في حاالت الطوارئ. 

 درجة بالعین المجردة.  200أن تكون الرؤیة األمامیة لطاقم المركبة ال تقل عن درجة الرؤیة  .4

 100لیب مزودة بإطار مطاطي داخلي لضمان استمرارھا بالمسیر بما ال یقل عن مسافة یجب أن تكون جمیع الدوا .5
 كم في حالة تعرض اإلطارات للثقب أو التلف. 

 سم). x 60سم  60یجب أن ال تقل قیاسات فتحة االخالء عن ( .6

 یجب أن تكون أقفالھا آمنة وال یمكن فتحھا بالطرق العادیة او العبث فیھا.  .7

میع األبواب متصلة بنظام قفل موحد إلكترومیكانیكي یعمل بنظام التبادل (نظام التبادل: ال یفتح باب یجب أن تكون ج .8
 الخزنة في حالة وجود أي باب آخر مفتوح للقسم الخلفي)

 یجب أن تكون مفصالت األبواب من الداخل  وذات متانة عالیة.  .9

 كن فتحھ من خالل البطاقة التعریفیة ولوحة رقمیة.یجب أن یكون قفل الخزنة مزود بمفتاح رقمي قارئ للبصمة یم .10
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جب أن یرتبط نظام تشغیل المحرك بنظام الدخول إلى المركبة وبنظام تشغیل إلكتروني یعمل من خالل البطاقة ی .11
 التعریفیة ولوحة رقمیة. 

 ل المؤسسة.یجب أن تكون المركبة مزودة بنظام تحدید االحداثیات الجغرافیة لموقع المركبة المعتمد من قب .12

 یجب أن یرتبط نظام التحدید الجغرافي لموقع المركبة بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة.  .13

یجب أن تحتوي المركبة على جھاز إنذار عن السرقة أو االقتحام ویكون زر طلب المساعدة في متناول السائق  .14
 ومعاونھ ومتصل بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة. 

 شتراطات نظام المراقبة المرئیة:ثالثاً: ا .15

 جب أن تكون المركبة مزودة بما ال یقل عن خمس كامیرات مراقبة كاآلتي: ی .1

 °. 110في االمام: تغطي المنطقة األمامیة للمركبة بزاویة ال تقل عن  •

 °.  110في الخلف: تغطي المنطقة الخلفیة للمركبة بزاویة ال تقل عن •

 اب الخزنة وباب الدخول والخروج.  داخل المقصورة الوسطى لتغطیة ب •

 °. 90في الزاویة الیمنى والیسرى للمركبة لتغطیة جوانب المركبة بزاویة ال تقل عن  •

 صورة في الثانیة. 25) بسرعة FULL HD 1080Pیجب التسجیل بوضوح ال یقل عن ( .2

 .IP66یجب ان ال تقل مواصفات الكامیرات عن  .3

 رابعاً: اشتراطات جھاز التسجیل:
 رة الجھاز على التسجیل والعرض واستخراج التسجیل بآن واحد.مقد .1

 تركیب شاشة عرض الكامیرات جمیعھا في مدى نظر السائق والمعاون. .2

 حفظ جھاز التسجیل في مكان نظیف وآمن من السرقة أو التخریب او العبث. .3

 یجب ان یكون الجھاز مصمم خصیصا للمركبات. .4

 )SSDیجب ان یكون مجھزا بقرص حفظ صلب ( .5

 یجب توصیل النظام بالبطاریة االحتیاطیة للمركبة. .6

 یوم. 31یجب حفظ التسجیل لمدة ال تقل عن  .7

 یجب ان تكون جمیع كابالت النظام في حوافظ آمنة. .8

یجب أال یتعدى وزن المركبة بعد التصفیح األوزان المقررة من الشركة المصنعة للمركبة وفي حالة زیادة الوزن  .9
 جب أن یتم تعدیل جمیع المواصفات المیكانیكیة للمركبة للتوافق مع الوزن الجدید. عن الحد المسموح بھ ی
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ن تكون المركبة مجھزة بمعدات الطوارئ لمواجھة األعطال المفاجئة والبسیطة في المركبة مثل (مصباح یدوي، أ .10
 قفازات، معدات سالمة واالسعافات األولیة.. إلخ.)،

 المؤسسة المختصة. أي معدات او تجھیزات اخرى تطلبھا  .11

 -مركبات أجھزة السحب اآللي المتحركة:     -26

 أوالً: المعاییر والشروط الفنیة التي یجب توافرھا في مركبات أجھزة السحب اآللي المتحركة
 أن تكون المركبة مقسمة داخلیاً إلى قسمین على النحو التالي:  .1

 خزانة).قسم أمامي للسائق المعاون والقسم الخلفي (ال •

 أن تكون األقسام التي یتواجد بھا الحراس مكیفة ومزودة بمقاعد مالئمة وأحزمة أمان لكل فرد بالمركبة.  •

یتم تصفیح غرفة جھاز السحب اآللي فقط من جمیع الجھات لمقاومة اي ھجوم محتمل أو أي طارئ او حریق بشرط  .2
 لمیة أو ما یعادلھا. ) وفقاً للمعاییر العاB2أال تقل درجة التصفیح عن مستوى (

یجب أن یتم استخدام باب واحد فقط للدخول والخروج (الباب الجانبي) باإلضافة إلى األبواب األمامیة بشرط أال  .3
 تستخدم إال في حاالت الطوارئ. 

 بالعین المجردة.  200أن تكون الرؤیة األمامیة لطاقم المركبة ال تقل عن درجة الرؤیة  .4

 110لیب مزودة بإطار مطاطي داخلي لضمان استمرارھا بالمسیر بما ال یقل عن مسافة یجب أن تكون جمیع الدوا .5
 كم في حالة تعرض اإلطارات للثقب او التلف. 

سم) ویجب أن تكون أقفالھا أمنة وال یمكن فتحھا بالطرق  60سم * 60 ال تقل قیاسات فتحة االخالء عن (یجب أ .6
 العادیة او العبث فیھا. 

ع األبواب متصلة بنظام قفل موحد إلكترومیكانیكي یعمل بنظام التبادل (نظام التبادل: ال یفتح باب یجب أن تكون جمی .7
 الخزنة في حالة وجود أي باب آخر مفتوح للقسم الخلفي)

 یجب أن تكون مفصالت األبواب من الداخل وذات متانة عالیة.  .8

 تعریفیة. إمكانیة فتح قفل غرفة جھاز الصراف اآللي من خالل البطاقة ال .9

یجب أن یرتبط نظام تشغیل المحرك بنظام الدخول إلى المركبة وبنظام تشغیل إلكتروني یعمل من خالل البطاقة  .10
 التعریفیة ولوحة رقمیة. 

 یجب أن تكون المركبة مزودة بنظام تحدید االحداثیات الجغرافیة لموقع المركبة المعتمد من المؤسسة.  .11

 غرافي لموقع المركبة بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة األمنیة. یجب أن یرتبط نظام التحدید الج .12

 یجب ان تكون جمیع كابالت النظام في حوافظ آمنة. .13
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 -انیاً: اشتراطات نظام تعقب المركبات: ث
 استخدام النظام المعتمد من قبل المؤسسة. .1

 موصول بنظام تشغیل المركبة بحیث یمكن إیقاف المركبة عن بعد. .2

ً ث  -اشتراطات نظام الدخول للمركبة: : الثا
یجب أن تحتوي المركبة على جھاز إنذار ضد السرقة أو االقتحام ویكون زر طلب المساعدة في متناول السائق  .1

 ومعاونھ ومتصل بمركز المراقبة المركزي لمقدم الخدمة األمنیة.

 

 جب ان تكون جمیع كابالت النظام في حوافظ آمنةی .2

 ً  -لمراقبة المرئیة: : اشتراطات نظام ارابعا

  -كامیرات مراقبة كاآلتي:  7یجب أن تكون المركبة مزودة بما ال یقل عن  .1

 °. 110في االمام: تغطي المنطقة األمامیة للمركبة بزاویة ال تقل عن  •

 °.  110في الخلف: تغطي المنطقة الخلفیة للمركبة بزاویة ال تقل عن •

 ب الدخول والخروج.  داخل المقصورة الوسطى لتغطي باب الخزنة وبا •

 °. 90في الزاویة الیمنى والیسرى للمركبة لتغطي جوانب المركبة بزاویة ال تقل عن  •

 فوق جھاز السحب اآللي   •

 في جھاز السحب اآللي حسب القانون  •

 صورة في الثانیة. 25) بسرعة FULL HD 1080Pیجب التسجیل بوضوح ال یقل عن ( .2

 ً  -: اشتراطات جھاز التسجیل: خامسا
 مقدرة الجھاز على التسجیل والعرض واستخراج التسجیل بآن واحد. .1

 تركیب شاشة عرض الكامیرات جمیعھا في مدى نظر السائق والمعاون. .2

 حفظ جھاز التسجیل في مكان نظیف وآمن من السرقة أو التخریب او العبث. .3

 یجب ان یكون الجھاز مصمم خصیصا للمركبات. .4

 )SSD(یجب ان یكون مجھزا بقرص حفظ صلب  .5

 یجب توصیل النظام بالبطاریة االحتیاطیة للمركبة. .6

 یوم. 31یجب حفظ التسجیل لمدة ال تقل عن  .7

 یجب ان تكون جمیع كابالت النظام في حوافظ آمنة. .8
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جب أال یتعدى وزن المركبة بعد التصفیح األوزان المقررة من الشركة المصنعة للمركبة، وفي حالة زیادة الوزن ی •
 بھ یجب أن یتم تعدیل جمیع المواصفات المیكانیكیة للمركبة للتوافق مع الوزن الجدید. عن الحد المسموح 

أن تكون المركبة مجھزة بمعدات الطوارئ لمواجھة األعطال المفاجئة والبسیطة في المركبة مثل (مصباح یدوي،  •
 قفازات، معدات سالمة واالسعافات األولیة)

 ھاز السحب اآللي. جب توفیر إضاءة كافیة حول المركبة وجی •

 ً  : یجب توفیر المواصفات التالیة في جھاز السحب اآللي: سادسا
 ان یكون باب تغذیة األموال من الخلف. .1

 ان یكون مثبت على ارضیة المركبة.  .2

 ان یكون الجزء الظاھر من جھاز السحب اآللي ھو لوحة المستخدم فقط وتكون باقي األجزاء مخفیة.   .3

) سم بین طرف المدخل الخلفي وجھاز السحب اآللي مع وجود باب آمن إلغالق 21عن ( یجب ترك مسافة ال تقل •
 المنطقة في حالة حركة المركبة. 

 أي معدات او تجھیزات اخرى تطلبھا المؤسسة.  •

 -نقل المبالغ المالیة وتسلیمھا:      -27

  -معھا االلتزام باآلتي:  أوالً: على جمیع شركات نقل األموال والمتعاملین
 استالم وتسلیم المبالغ النقدیة باألكیاس المؤمنة والمغلقة بالرقم التسلسلي.  .1

 یجب أن تتم عملیة االستالم والتسلیم عند العمیل في موقع آمن ومراقب بالكامیرات لتسجیل تلك العملیة.  .2

 ھا والتسلسل الرقمي لھا. تأكد كال الطرفین المسلم والمستلم من سالمة الرزمة واحكام غلق .3

 یمنع على موظف شركة نقل األموال عد االموال قبل استالمھا ویكتفي بدوره في نقل كیس األموال فقط.  .4

یجب أن یتم فتح الكیس في مركز النقد فقط من قبل الموظف المختص وتحت مراقبة الكامیرا بعد التأكد من سالمة  .5
  الكیس ورقم التسلسل األمني لقفل الكیس.

في حال وجود أي خرق أو اتالف في الكیس تتحمل شركة نقل األموال المسؤولیة عن نقصان أي أموال عما ورد  .6
 من العمیل من المبلغ اإلجمالي بالكیس. 

في حالة سالمة الكیس واختالف المبلغ عما ذكر من قبل العمیل فعلى شركة نقل األموال إعالم العمیل حاال او  .7
 لیة فتح الكیس مع سالمة الكیس والرقم التسلسلي. تزویده بتصویر عرض عم
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 -مركز عملیات المراقبة األمنیة:      -28 

 -أوالً: یجب ان تتوفر المتطلبات والمواصفات التالیة: 
 

 ) قدم مربع وتزداد مساحتھا وفقا لما تراه اإلدارة المختصة.300یجب أال تقل غرفة العملیات مساحتھا عن ( .1

 ب أن تعمل غرفة العملیات یومیاً على مدار الساعة طوال أیام السنة. یج .2

یجب أال یقل عدد العاملین بالغرفة عن شخصین باإلضافة إلى مسئول الغرفة ویزاد ھذا العدد حسب مساحة الغرفة  .3
 وأنظمتھا.

 ساعات یومیا. 8یجب أال تزید فترة المناوبة عن  .4

 وأفراد األمن وفقا لمواقعھم. توفیر وسیلة اتصال بین غرفة العملیات .5

 إمكانیة ربط غرفة العملیات بالشرطة. .6

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

 تأمین غرفة العملیات بنظام أمني ونظام إنذار مرتبط مع الشرطة. .8

 . ساعات 8بالبطاریة لمدة ال تقل عن  یجب توفیر مصدر طاقة احتیاطي لألنظمة الحاسوبیة یعمل .9

جب ربط مصدر الطاقة الرئیسي للغرفة بمولد احتیاطي للطاقة یعمل تلقائیا في حاالت الطوارئ عند انقطاع ی .10
 الكھرباء بحیث یقوم بتشغیل جمیع المعدات واألجھزة الموجودة بالغرفة.

 یجب مطابقة الوقت في كافة األجھزة  الموجودة في الغرفة بالوقت الفعلي. .11

 توفیر أنظمة السالمة. .12

 عقد صیانة لكافة أجھزة غرفة العملیات.وجود  .13

 البد من وجود خطة إخالء وخطة طوارئ معروفة من قبل العاملین بغرفة العملیات. .14

 -مراعاة توفیر مساحات أو حیز كافیا لما یلي:  .15

 مساحة لألجھزة. •

 مساحة لموظفي غرفة السیطرة. •

 مساحة للشاشات الكبیرة (إذا لزم األمر). •

 مساحة كافیة للصیانة. •

 مساحة للخدمات. •



	

60	
	

 

 

 ال تحتوي على نوافذ تكشف تفاصیل العمل لمن ھو خارجھا.أ .16

 ن یكون مكانھا مؤمناً من الھجوم أو االختراق.أ .17

 أن یكون لھا قنوات تسلیك إضافیة. .18

 حمایة منافذ التسلیك من الزواحف والقوارض وكل ما یمكن أن یؤدي إلى قطع أو تلف التوصیالت. .19

 ترات الطویلة.استخدام األثاث المخصص للف .20

 مراعاة إخفاء األسالك والتوصیالت. .21

 وضع أجھزة التسجیل وملحقاتھا وأسالكھا داخل حاویات آمنة. .22

 وضع كامیرات مراقبة لتغطیة جمیع الفعالیات داخل غرفة التحكم بمستوى مقیاس رؤیة الرصد .23

 -یمنع القیام باإلعمال التالیة في غرفة العملیات:  .24

 التدخین. •

 األكل. •

 األنظمة أو الغرفة ألغراض ال تخدم المھام األمنیة. استخدام •

 التصویر من الھواتف المحمولة •

 

 -نقل واستیراد وتصدیر المركبات المصفحة أو العسكریة:  -29
 

 تعبئة استمارة طلب نقل أو استیراد أو تصدیر المركبات المصفحة أو العسكریة  -1

 نوع التصفیح)  –نوع المركبة  –رقم الشاصي  –متضمنة (عدد المركبات توفیر رسالة من مصنع التصفیح  -2

 توفیر االوراق الجمركیة للمركبة  -3

توفیر رسالة المستخدم النھائي للمركبة مصدقة من السفارة / القنصلیة او رسالة عدم ممانعة من السفارة / القنصلیة للجھة  -4
 لخارجیةالطالبة للمركبة مع تصدیق الختم من وزارة ا

 توفیر رسالة عدم ممانعة من لجنة السلع الخاضعة لرقابة االستیراد والتصدیر من وزارة الخارجیة. -5

 توفیر رسالة عدم ممانعة من وزارة الدفاع وذلك للمركبات العسكریة. -6
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 الفعالیات العامة -30

 -الفعالیة: أوالً: واجبات راعي 
 اإلدارة المختصة. ومسجل لدىالیة بمقدم خدمة معتمد لتأمین الفع االستعانة .1

 اإلدارة المختصة. وما تطلبھ ونوع ومكان الفعالیةالتعاقد على توفیر عدد كاف من الحراس یتناسب مع حجم  .2

 .والمداخل والمخارجلموقع الخدمات  واللوحات التوجیھیةتزوید مقدم الخدمة باإلشارات  .3

 شخص. نالتي یزید عدد مرتادیھا عن ألفیتوفیر سیارة إسعاف في الفعالیة  .4

 التقید بالمتطلبات األمنیة من اإلدارة المختصة في تصریح إقامة الفعالیة. .5

 

 -الفعالیة: ثانیاً: واجبات مقدم الخدمة األمنیة لتأمین 
الیة بأسبوع الفع تاریخ بدء یجب إرسال كشف بأسماء الحراس أو القائمین بتنظیم الفعالیة الى اإلدارة المختصة قبل .1

 كحد أقصى.

تأمین الفعالیة  وتوضیح خطةكل شخص منھم مھمة شرح فعالیة ومع جمیع القائمین على حراسة ال االجتماعجب ی .2
 الخاصة بالفعالیة سواء من الشرطة أو راعي الفعالیة. وجمیع التعلیمات وخطط الطوارئ

بحیث تكون جاھزة ث في الفعالیة وحفظھا تحد قد القضایا التيجمیع الحوادث وبشأن یجب تسجیل المعلومات  .3
 .عند الطلبلتقدیمھا لإلدارة المختصة 

واضح  معلقة بشكلیجب أن تكون ویجب التأكد من أن جمیع منظمي أمن الفعالیة یحملون الرخصة األمنیة معھم  .4
 على صدورھم.

 الفعالیة في مكان الفعالیة بوقت كاف. ومنظمي أمنیجب توفیر الحراس  .5

 بین نقاط الحراسة في مكان الفعالیة. اتصالوسیلة یجب توفیر  .6

 یجب توفیر العنصر النسائي لتنظیم أمن الفعالیة أو الحراسة. .7

 .واألشیاء المفقودة وآمن للمحفوظاتیجب توفیر مكان خاص  .8

 یجب توفیر زي خاص أو شعار لكل فعالیة. .9
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 الفعالیات االمنیة -31

 ن:مأوال: تشمل الفعالیات االمنیة كال 
 المعارض االمنیة •

 المؤتمرات االمنیة •

 الندوات االمنیة •

 المحاضرات االمنیة •

 الدورات االمنیة  •

 ورش العمل االمنیة •

 االتي:ثانیا: یشترط في المتحدث او المدرب في الفعالیة االمنیة 
 والشرف باألمانةجریمة تخل  أليان یكون حسن السیرة والسلوك وغیر مرتكب  .1

 .ن دبلومع ال یقلمؤھل علمي  علىاصل ان یكون ح .2

 سنوات 5عن  ال تقلخبرة في المجال االمني  تكون لدیةان  .3

 االتي:ثالثا: یشترط في اقامة الندوات والدورات االمنیة 
 الموافقة االمنیة  علىحصول المتحدث او المتدرب  .1

 لیة االمنیة الموافقة االمنیة للمادة التدریبیة او محاور البحث في الفعا علىالحصول  .2

 االتي:رابعا: یشترط في المعارض االمنیة 
 الموافقة االمنیة  علىحصول منظم المعرض  .1

 منع بیع االجھزة والمعدات والبرامج المحظورة او المقیدة  .2

 :لمتحدث او مدرب في فعالیة امنیة الموافقة االمنیة علىخامسا: المستندات المطلوبة للحصول 
 درب لفعالیة امنیة استمارة تسجیل متحدث او م .1

 لمقدم الطلب ةالسیرة الذاتی .2

 صورة من جواز السفر .3

 :إلقامة معرض امنيالموافقة االمنیة  علىسادسا: المستندات المطلوبة للحصول 
 استمارة طلب اقامة فعالیة امنیة  .1

 الشركات المشاركة في الفعالیة االمنیة  بأسماءكشف  .2

 سوف تعرض من قبل الشركاتقائمة بالمعدات واالجھزة والبرامج التي  .3
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 یانات الزائرین للمعرض االمنيب .4

 امنیة:الموافقة االمنیة إلقامة دورة او ندوة  علىابعا: المستندات المطلوبة للحصول س
 استمارة طلب اقامة فعالیة امنیة  .1

 في الفعالیة االمنیة  ینالمحاضرین المشارك بأسماءكشف  .2

 عالیة االمنیةالمادة العلمیة او محاور النقاش في الف .3

 األمنيالفعالیة في بیانات المشاركین والحضور  .4

 

 على التراخیص للشركات والمؤسسات الحصول  -32
بإصدار الالئحة التنفیذیة للقانون رقم  2018) لسنة 1من القرار رقم ( )6توفر الشروط المنصوص علیھا في المادة (یجب 

 باإلضافةإصدار الترخیص للشركات والمؤسسات  بخصوصالصناعة األمنیة في امارة دبي  بشأن تنظیم 2018) لسنة 12(
 الى التالي وذلك تبعاً لنوع النشاط التجاري األمني المطلوب:

 اوال: تركیب األجھزة والمعدات األمنیة: 
 توفیر مھندس أنظمة أمنیة معتمد من المؤسسة. .1

 لمؤسسة.) فني أنظمة أمنیة معتمد من ا2توفیر عدد ( .2

 ضافة نشاط تجارة األجھزة والمعدات األمنیةا .3

 ثانیا: خدمات المسح التقني: 
 المخازن المعتمدة من المؤسسة. إحدىتوفیر مخزن مھیأ أو التخزین في  .1

 القیام بعملیات المسح االمني التقني. بإجراءاتااللتزام  .2

 األموال والمواد الثمینة: وخدمات نقل الشخصیة،الفعالیات والحراسات  وخدمات أمن العامة،ثالثا: خدمات الحراسة 
 توفیر مدیر أمني معتمد من المؤسسة.

 

 رابعا: خدمات االستشارات األمنیة: 
 توفیر مستشار أو خبیر أمني معتمد من المؤسسة. .1

الرخصة وباي شكل من االشكال ألي رخصة تجاریة اخرى تحتوي على االنشطة االمنیة  أطرافعدم امتالك  .2
 التالیة:

 تجارة االجھزة والمعدات االمنیة •

 تركیب معدات واجھزة االمنیة •
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 األمني:: خدمات تدریب امساخ
 

 ) مدرب أمني معتمد من المؤسسة.2توفیر عدد ( .1

 .الشروطاالمنیة حسب  باألنظمة موقع مھیأتوفیر  .2

 : مركز تدریب الكالب األمنیة:دساسا
 توفیر مدیر أمني معتمد من المؤسسة. .1

 لدیة دبي على موقع التدریبتوفیر موافقة ب .2

 : مركز التحكم والسیطرة:سابعا
 األمنیة حسب المواصفات والمتطلبات االمنیة.توفیر مركز عملیات المراقبة  .1

 الساعة. على مدارتوفیر مراقب أنظمة أمنیة معتمد من المؤسسة  .2

 : خدمات أنظمة تعقّب السیارات:ثامنا
 المواصفات والمتطلبات االمنیة.توفیر مركز عملیات المراقبة األمنیة حسب  .1

 الساعة. على مدارتوفیر مراقب أنظمة أمنیة معتمد من المؤسسة  .2

 وعلى أجھزة تعقب المركبات توفیر موافقة ھیئة تنظیم االتصاالت على الترخیص .3

 : خدمات الربط بالمحطة المركزیة:تاسعا
 االمنیة.توفیر مركز عملیات المراقبة األمنیة حسب المواصفات والمتطلبات  .1

 الساعة. على مدارتوفیر مراقب أنظمة أمنیة معتمد من المؤسسة  .2

 نشاط خدمات الربط بالمحطة المركزیةشروط حسب  ةتوفیر االنظمة الالزم .3

 : تجھیز وإعداد مركبات النقل اآلمن:عاشرا
 توفیر نظام أمني مھیأ حسب متطلبات مستودعات المواد الخطرة والثمینة. .1

 المصفحة أو العسكریة. واستیراد وتصدیر المركبات نقلبشروط االلتزام  .2

 شر: تجارة المركبات الخاصة للنقل اآلمن:ع حاديال
 توفیر نظام أمني مھیأ حسب متطلبات مستودعات المواد الخطرة والثمینة.   

 شر: خدمات نقل المواد الخطرة:ع نيالثا
 باألنظمة المعتمدة بالمؤسسة وحمایة المركباتامین متطلبات ت وذلك حسبوفیر نظام تعقب لمركبات المواد الخطرة ت

 شر: خدمات حراسة المنشآت السیاحیة:ع ثالثال
 توفیر مدیر أمني معتمد من المؤسسة.
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 خدمات تأجیر المعدات واألجھزة األمنیة: األمنیة،واألدوات  وصناعة المعدات األمنیة، شر: صناعة األجھزةع رابعال
 .مستودعاتالب متطلبات توفیر نظام أمني مھیأ حس   

 األندیة البحریة: وخدمات تأمین البحریةشر: خدمات الحراسة ع خامسال
 توفیر مدیر أمني معتمد من المؤسسة.

 شر: خدمات التخزین األمن:ع دسالسا
 توفیر نظام أمني مھیأ حسب متطلبات خدمات التخزین.  

 

 لألفرادعلى التراخیص  الحصول -33
بإصدار الالئحة التنفیذیة للقانون رقم  2018) لسنة 1من القرار رقم () 14شروط المنصوص علیھا في المادة (یجب توفر ال 
الى التالي وذلك  باإلضافةإصدار الترخیص لألفراد  بخصوصبشأن تنظیم الصناعة األمنیة في امارة دبي  2018) لسنة 12(

 تبعاً لطبیعة العمل أو الوظیفة األمنیة المطلوبة:

 وال: مستشار أمني:ا
 األمني مجال التخصص  وما فوق فيمؤھل علمي دبلوم یجب أن یكون حاصل على  .1

 في المجال األمني وات(عشرة) سن 10ال تقل عن  خبرة أمنیةیجب أن یكون لدیھ  .2

 سنة 60سنة وال یزید عن  30عن  یقل السنیجب ان ال  .3

 دریب االمني.شھادة المستشار االمني من مركز كوادر للتیجب أن تكون  .4

 أمني:ثانیا: خبیر 
 خمسة عشرة) سنوات في المجال األمني( 15خبرة أمنیة ال تقل عن یجب أن یكون لدیھ  .1

 سنة60سنة وال یزید عن  25عن  یقل السنیجب ان ال  .2

 أمني:ثالثا: مدرب 
 فوقوما مؤھل علمي دبلوم سنتین یجب أن یكون حاصل على  .1

 في المجال األمني ) سنوات5(ل عن خبرة أمنیة ال تقیجب أن یكون لدیھ  .2

 سنة60سنة وال یزید عن  25عن  یقل السنیجب ان ال  .3

 من من مركز كوادر للتدریب االمني.االاالمنیة لمدرب  شھادة الدورةیجب أن تكون  .4
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