قانون رقم  16لسنة 5162
في شأن تنظيم وتركيب
كاميرات وأجهزة المراقبة األمنية
 بعد االطالع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانــون رقم ( ) 61لسنة  6611والقوانٌن المعدلة له ، وعلى قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائٌة الصادر بالقانون رقم (  ) 61لسنة  6611والقوانٌنالمعدلة له ،
 وعلى القانون رقم (  ) 32لسنة  6611بشؤن نظام قوة الشرطة والقوانٌن المعدلة له ، وعلى القانون رقم (  ) 666لسنة  3162فً شؤن تراخٌص المحالت التجارٌة ، وعلى القانون رقم (  ) 21لسنة  3162بإنشاء هٌئة تنظٌم االتصاالت وتقنٌة المعلومات ، وافق مجلس األمة على القانون التالً نصه  ،وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:-مادة 6
ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة  -فً تطبٌق أحكام هذا القانون  -المعانً المبٌنة قرٌن كل منها:
الوزارة  :وزارة الداخلٌة.
الوزٌر  :وزٌر الداخلٌة.
الجهة المختصة  :الجهة التً ٌحددها الوزٌر.
كامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة  :كل جهاز معد اللتقاط ونقل وتسجٌل الصورة  ،بهدف مراقبة ومالحظة
الحالة األمنٌة.
التسجٌالت  :ما ٌتم التقاطه ونقله وتسجٌله بواسطة كامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة.
المنشآت  :الفنادق والشقق الفندقٌة والمجمعات التجارٌة والجمعٌات التعاونٌة والمجمعات السكنٌة والبنوك
والمصارف ومحالت الصرافة ومحالت بٌع الذهب والمجوهرات واألندٌة الرٌاضٌة والثقافٌة ومراكز
الشباب ومراكز التسوق والترفٌه والمستشفٌات والعٌادات  ،والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمٌنة
والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود  ،وغٌرها من المنشآت التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من مجلس
الوزراء  ،بناء على اقتراح الوزٌر.

مادة 3
مع عدم اإلخالل بؤحكام المادة ( )2من هذا القانون ٌ ،جب على مالكً المنشآت والمسئولٌن عن إدارتها ،
تركٌب كامٌرات وأجهزة مراقبة أمنٌة بها وتشغٌلها طوال الٌوم  ،على أن ٌكون لها غرفة تحكم مركزٌة.
وللجهة المختصة  -وفقا لمقتضٌات المصلحة العامة  -أن تلزم أٌا من مالكً ومسئولً المنشآت بربط
كامٌراتها وأجهزة مراقبتها بؤجهزة الجهة التً تحددها الجهة المختصة.
مادة 2
تحدد بقرار من الوزٌر المواصفات الفنٌة لكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة وفقا لما هو معتمد محلٌا
وعالمٌا  ،وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فً المنشآت .
مادة 2
ٌجب اإلشارة فً المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة  ،إلى أنها مجهزة بكامٌرات وأجهزة مراقبة أمنٌة ،
وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
مادة 5
ٌجب االحتفاظ بتسجٌالت الكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة لمدة مائة وعشرٌن ٌوما  ،وعدم إجراء أي
تعدٌالت علٌها  ،كما ٌجب إتالف التسجٌالت مباشرة بعد إنتهاء تلك المدة.
مادة 1
مع عدم اإلخالل بؤحكام المادة (ٌ )5حظر تسلٌم أو نقل أو تخزٌن أو إرسال أو نشر أي من التسجٌالت
المشار إلٌها  ،إال بموافقة كتابٌة من جهة التحقٌق المختصة أو المحكمة المختصة.
مادة 1
على مالكً المنشآت والمسئولٌن عن إدارتها صٌانة كامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة وتحدٌثها  ،بصفة
دورٌة ٍ ومستمرة  ،لضمان حسن أدائها ألغراضها  ،واستمرارٌة مطابقتها للمواصفات الفنٌة.
مادة 1
ٌكون للموظفٌن الذٌن ٌعٌنهم الوزٌر المختص لضبط المخالفات المنصوص علٌها فً هذا القانون صفة
الضبطٌة القضائٌة  ،ولهم فً سبٌل تؤدٌة أعمالهم دخول المنشآت وتفتٌشها وضبط المخالفات والمواد
موضوع المخالفة وتحرٌر المحاضر الالزمة وإحالتها إلى جهة التحقٌق المختصة.

مادة 6
ٌحظر تركٌب كامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة فً األماكن المعدة للسكنً أو للنوم أو غرف العالج
الطبٌعً أو غرف تبدٌل المالبس ودورات المٌاه والمعاهد الصحٌة النسائٌة والصالونات النسائٌة أو أي
مواقع ٌتعارض وضع الكامٌرات فٌها مع الخصوصٌة الشخصٌة وتوضح فً الالئحة التنفٌذٌة  ،وٌجوز
بقرار من الوزٌر إضافة أمكان أخرى.
مادة 61
ٌجوز لجهة التحقٌق أو المحكمة اعتبار التسجٌالت التً تتم بواسطة كامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة ،
بمثابة دلٌل.
مادة 66
ٌعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبالغرامة التً ال تقل عن ألف دٌنار وال تزٌد على خمسة آالف دٌنار أو
بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،كل من ٌخالف أٌا من أحكام المادتٌن (  3و  )1من هذا القانون.
مادة 63
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التً ال تقل عن ألفً دٌنار وال تزٌد على عشرة آالف
دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،كل من ٌخالف أٌا من أحكام المواد ( 5و 1و )6من هذا القانون.
مادة 62
ٌعاقب كل من ٌخالف حكم المادة ( )2من هذا القانون بالغرامة التً ال تقل عن خمسمائة دٌنار وال تزٌد على
ألف دٌنار.
مادة 62
مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون آخر ٌ ،عاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات و ال
تقل عن سنتٌن وبغرامة ال تقل عن ألفً دٌنار وال تزٌد على عشرة آالف دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن ،
كل من قام عمدا باإلساءة أو التشهٌر بالغٌر وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فٌدٌو أو أكثر من
التسجٌالت أو نشرها باستعمال الكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات وال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف
دٌنار وال تزٌد على عشرٌن ألف دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،إذا اقترنت األفعال المشار إلٌها فً
الفقرة السابقة بالتهدٌد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل الصورة أو مقطع الفٌدٌو المؤخوذ عنها بؤٌة وسٌلة فً
اإلخالل بالحٌاء أو المساس باألعراض.

مادة 65
على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون  ،توفٌق أوضاعها بما ٌتفق وأحكامه  ،خالل سنة من تارٌخ
العمل به.
مادة 61
ٌصدر الوزٌر القرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.
مادة 61
على الوزراء  -كل فٌما ٌخصه  -تنفٌذ هذا القانون  ،وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
أمٌر الكوٌت
صباح األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السٌف فً  02 :رمضان  6341هـ
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المذكرة االيضاحية للقانون رقم  16لسنة 5162
في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهز المراقبة األمنية
نظرا لما للتدابٌر األمنٌة الوقائٌة من أثر فعال فً الحد من وقوع الجرٌمة وسرعة الكشف عن مرتكبٌها،
وحفاظا على سالمة المنشآت مثل :الفنادق والشقق الفندقٌة ،والمجمعات التجاٌة والجمعٌات التعاونٌة
والمجمعات السكنٌة ،والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة ،ومحالت بٌع الذهب والمجوهرات ،واألندٌة
الرٌاضٌة والثقافٌة ،ومراكز الشباب والتسوق بما فٌها الجمعٌات التعاونٌة ومراكز الترفٌة والمستشفٌات
والعٌادات ،والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمٌنة والمواد الخطرة ،ومحطات التزود بالوقود ،فقد
أعد هذا القانون.
وقد جاء القانون فً ( 61مادة) وقد تناول فً المادة ( )6منه تعرٌف الكلمات والعبارات الواردة به.
وألزمت المادة ( )3مالكً المنشآت والمسئولٌن عن إدارتها تركٌب تلك الكامٌرات واألجهزة وتشغٌلها على
مدار الٌوم ،على أن ٌكون لها غرفة تحكم مركزٌة ،وخولت الجهة المختصة إلزام أي من المالك أو المسئول
بربط الكامٌرات وأجهزة المراقبة بالمنشؤة بؤجهزة الجهة التً تحددها الجهة المختصة ،وذلك وفقا لما
تقتضٌه المصلحة العامة.

وناطت المادة ( )2بالوزٌر تحدٌد المواصفات الفنٌة لكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة وفقا لما هو معتمد
محلٌا وعالمٌا ،كما أناطت بالجهة المختصة تحدٌد أماكن ونقاط وضعها وتركٌبها وعددها.
ونصت المادة ( )2على ضرورة اإلشارة فً المنشآت إلى أن المكان مجهز بالكامٌرات وأجهزة المراقبة
األمنٌة ،وذلك بواسطة لوحة أو لوحات تحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
وأوجبت المادة ( )5على الجهة المختصة االحتفاظ بتسجٌالت الكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة لمدة
(ٌ 631وما) وعدم إجراء أي تعدٌالت علٌها .كما أوجبت إتالف تلك التسجٌالت مباشرة بعد انتهاء تلك
المدة.
وحظرت المادة ( )1تسلٌم أو نقل أو إرسال أو تخزٌن أو نشر أي من التسجٌالت المشار إلٌها فً المادة ()5
إال بموافقة كتابٌة من جهة التحقٌق المختصة أو المحكمة المختصة.
وألزمت المادة ( )1مالكً المنشآت والمسئولٌن عن إدارتها بصٌانة الكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة
وتحدٌثها بصفة دورٌة لضمان حسن أدائها ألغراضها.
وناطت المادة ( )1بالوزٌر المختص تعٌٌن الموظفٌن المختصٌن بضبط المخالفات ألحكام هذا القانون
وتحرٌر المحاضر الالزمة ،وإحالتها الً جهة التحقٌق المختصة.
وحظرت المادة ( )6تركٌب الكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة فً األماكن المعدة للسكنى ،أو للنوم ،أو
غرف العالج الطبٌعً ،أو غرف تبدٌل المالبس ،ودورات المٌاه ،والمعاهد الصحٌة النسائٌة والصالونات
النسائٌة أو أي مواقع تتعارض وضع الكامٌرات فٌها مع الخصوصٌة الشخصٌة على نحو ما توضحه
الالئحة التنفٌذٌة للقانون ،وأجازت للوزٌر إضافة أماكن أخرى إلٌها.
وأجازت المادة ( )61لجهة التحقٌق أو المحكمة اعتبار التسجٌالت التً تتم بواسطة الكامٌرات وأجهزة
المراقبة األمنٌة بمثابة دلٌل فً اإلثبات أمامها.
وبٌنت المواد ( 66و  63و  62و  )62العقوبات التً توقع على من ٌخالف أحكام هذا القانون أو ٌسًء
استعمال الكامٌرات وأجهزة المراقبة األمنٌة.
وألزمت المادة ( )65المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفٌق أوضاعها بما ٌتفق مع أحكامه خالل
سنة من تارٌخ العمل به.
وناطت المادة ( )61بالوزٌر إصدار القرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.
وأوجبت المادة ( )61على الوزراء ،كل من ٌخصه ،تنفٌذ القانون على أن ٌعمل به تارٌخ نشره فً الجرٌدة
الرسمٌة

