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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )74( ل�ضنة 2020

 ب�شاأن �ل�شرت�طات �ل�شحية �لو�جب تو�فرها

ها ـاأة وطرق فْحـ�شِ ـْرب غري �ملعبَّ يف مياه �ل�شُّ

وزير ال�شحة:

ـم يف  ـَحـكُّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1971 ب�شاأن مراقبة وتنظيم التنَّ

املياه، 

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)6( منه، 

اعتماد  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )164( رقم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  قرار  وعلى 

املياه كموا�شفات قيا�شية  ونْقـل وتوزيع  اإنتاج  موا�شفات قيا�شية خليجية خا�شة بقطاع معدات 

وطنية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـاأة، ِوْفـقًا لال�شرتاطات الآتية: ـْرب غري املعبنَّ يجب اأن يتم اإعداد اأو معاجلة مياه ال�شُّ

ـمة وخالية من الكائنات الحية، واأن يكون م�شدرها اآمنًا و�شليمًا. اأن تكون المياه نظيفة ومعقنَّ  -1

اأن يكون م�شدر المياه معتَمـدًا من الجهات المعنية وذلك بعد اإجراء الفحو�شات للتاأكد من   -2

�شالحيته لال�شتخدام.

اآن تكون المياه مطاِبـقة للموا�شفات القيا�شية الخليجية.  -3

اأن تكـــون �شـــبكات توزيـــع المياه �شـــليمة بما في ذلـــك محطـــة المعاَلـجة وخزانـــات التوزيع   -4

ومحطات �شـــخ المياه، وجميع الإن�شـــاءات والتمديدات والمعدات الم�شـــتعملة في معالجة اأو 

تطهير المياه. 

اأن تكـــون طرق المعاَلـجة �شـــواء كيميائية اأو فيزيائية اأو بالحـــرارة – منفِردة اأو مجتِمـعة –   -5

كافية للق�شاء على الميكروبات.

اأة كافيًا للق�شـــاء  ـــْرب المعاَلـجة غير المعبنَّ اأن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي في مياه ال�شُّ  -6
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على الميكروبات الموجودة.

اأن تتـــم زيـــادة تركيـــز معالجة المياه حال انت�شـــار الأوبئـــة اأو اأية ظروف اأخرى ت�شـــُدر بها   -7

تعليمات من وزارة ال�شحة والجهات المعنية الأخرى.

مادة )2(

ـاأة، على النحو الآتي: ـْرب غري املعبنَّ يجب اأن تكون املوا�شفات البكرتيولوجية ملياه ال�شُّ

ـبة لالأمرا�س، والميكروبات الغائطية،  اأن تكون الميـــاه خالية تمامًا من الميكروبات الم�شـــبِّ  -1

والفيرو�شات التي ُتـلِحـق �شررًا بال�شحة العامة. 

اأن تكـــون المياه في �شـــبكة التوزيـــع خالية من البكتيريـــا القولونية، والإ�شـــريكية القولونية،   -2

ـنة المفحو�شة. والبكتيريا التي تتحمل الحرارة في كل )100( مللي من العيِّ

ـنة  اأن تكـــون الميـــاه خاليـــة من مجمـــوع البكتيريـــا القولونية فـــي كل )100( مللي مـــن العيِّ  -3

ـنات المفحو�شة على مدار العام حال التوزيع  المفحو�شـــة، وذلك في ن�شـــبة )95%( من العيِّ

على �شبكة كبيرة.

مادة )3(

ـاأة خالية متامًا من الطحالب والفطريات  ـْرب غري املعبنَّ تكون املوا�شفات احليوية ملياه ال�شُّ

والطفيليات واحل�شرات، ومن بوي�شاتها اأو يرقاتها اأو حوي�شالتها اأو اأجزائها، ومن احليوانات 

الأولية مبا فيها الأميبا.

مادة )4(

ـاأة، على النحو الآتي: ـْرب غري املعبنَّ يجب اأن تكون املوا�شفات الطبيعية )الفيزيائية( ملياه ال�شُّ

األ تزيد العكارة على خم�س وحدات بجهاز قيا�س العكارة.  -1

األ يزيد اللون على خم�س ع�شرة وحدة لون حقيقي.  -2

اأن تكون الرائحة معدومة.  -3

ـعم. اأن تكون المياه عديمة الطنَّ  -4

مادة )5(

ـْرب غري  ال�شُّ مياه  ال�شحة يف  على  التاأثري  ذات  الكيميائية  نات  املكوِّ ِنـ�َشـب  تكون  اأن  يجب 

ـاأة، ِوْفـقًا للموا�شفات القيا�شية اخلليجية، والواردة باجلداول اأرقام )1(، )2(، )3(، )4(،  املعبنَّ

)5( من امللحق املرافق لهذا القرار.
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مادة )6(

ـق من درجة تركيز الن�شاط الإ�شعاعي )النظائر  ـَحـقُّ تكون ال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بالتنَّ

ـاأة، ِوْفـقًا للموا�شفات الواردة يف اجلدول رقم )6( من امللحق  ـْرب غري املعبنَّ ـة( يف مياه ال�شُّ امل�شعنَّ

املرافق لهذا القرار.                            

مادة )7(

كيميائيًا  اأو  بكرتيولوجيًا  ـها  فْحـ�شِ ويف  ـاأة،  املعبنَّ غري  ـْرب  ال�شُّ مياه  ـنات  عيِّ اأْخـذ  يف  ـبع  ُتـتنَّ

ـق من �شالحية م�شادرها و�شالمة �شبكات توزيعها، الطرق واخلطوات الآتية:    ـَحـقُّ للتنَّ

يتـــم نزع التركيبات الخارجية من ال�شـــنبور وتنظيفه بقطعة مـــن القطن الطبي اأو القما�س   -1

ثات اأو عوالق. لإزالة اأية ملوِّ

يتم فتح ال�شـــنبور عن اآخره وُتـتَرك المياه تندفع لمدة تتراوح ما بين )1-2( دقيقة ثم يتم   -2

اإغالقه.

يتم تعقيم ُفـُوهة ال�شـــنبور باللهب لمدة دقيقة با�شـــتعمال موقد كحولي اأو قطعة من القطن   -3

المبلنَّـلة بالكحول، ويمكن ا�شتخدام موقد غازي.

يتم فتح ال�شـــنبور بعناية لتن�شـــاب منـــه المياه باعتدال لمدة تتراوح مـــا بين )1-2( دقيقة   -4

ـنة. حتى تتدفق المياه الجارية التي توؤخذ منها العيِّ

ـنة  ـز �شـــغير للهواء فيها لت�شـــهيل رجِّ العيِّ يتم فك الغطاء وتعبئة القارورة بالمياه مع تْرك حيِّ  -5

عند الفْحـ�س البكتريولوجي في المختبر، ثم تو�شع ال�شدادة.

ـز �شـــغير  يتـــم فك الغطاء وغ�شـــل القارورة بالمياه ثـــالث مرات ثم تعباأ بالمياه مع تْرك حيِّ  -6

ـنة عند الفْح�س الكيميائي في المختبر، ثم تو�شع ال�شدادة. للهواء لت�شهيل رجِّ العيِّ

ـنات للفْحـ�س البكتريولوجي في قوارير من الزجاج اأو البال�شتيك ذوات �شدادات  ُتـجمع العيِّ  -7

ـمة، على اأن ت�شاف اإليها قبل تعقيمها ن�شبة )3%( من محلول ثيو�شلفات  ُمـحكمة ونظيفة ومعقنَّ

ال�شوديوم اأو بلورة ثيو�شلفات ال�شوديوم.

ـنـــة في ثالجة يدويـــة ويتم نْقـلها ب�شـــرعة، على اأن ُتـحاط بالثلج لحين و�شـــولها  تو�شـــع العيِّ  -8

للمختبر.

ـل األ تزيد الفترة الزمنية ما بين اأْخـِذها واإر�شالها  ـنة اإلى المختبر ب�شرعة، ويف�شنَّ تر�َشـل العيِّ  -9

للمختبر على ثالث �شاعات، وترفق معها بيانات تو�شح الآتي:

ـنة. اأ- مكان اأْخـذ العيِّ

ب- لون اأو رائحة المياه لحظة خروجها اأو اأية مالحظات تفيد في التحليل.
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ج- نوع التحليل المطلوب.

ـينة. د- تاريخ �شْحـب العِّ

ـنة. هـ - رقم العيِّ

ـنة ووظيفته.  و- ا�شم اآخذ العيِّ

ـنة عن )2( لتر مع  10- في حالة ال�شـــتباه في وجود مواد �شـــامة بالمياه؛ يجب األ يقل حجم العيِّ

ـز �شغير للهواء في القارورة مع اإحاطتها بالثلج. تْرك حيِّ

ـنات الكيميائية دوريًا كل )3( اأ�شهر من �شبكة المياه العامة، والآبار، والخزانات. 11- توؤخذ العيِّ

ـنة �شـــنويًا من كل  ـنـــات للفْحـ�س البكتريولوجي �شـــهريًا بما ل يقل عن )12( عيِّ 12- توؤخـــذ العيِّ

م�شدر من م�شادر المياه وخزانات ال�شبكة العامة.

13- فـــي حالة ا�شـــتعمال م�شـــادر جديـــدة للمياه كاأنابيـــب خطوط الميـــاه التابعـــة للمقاولين، 

ح با�شـــتعمال الم�شـــدر اإل بعد ورود  والخزانـــات الجديدة يتم اأْخـذ )2( عينتين، ول ي�شـــرنَّ

نتائج التحليل ب�شالحية المياه.

ـنات يتم تطهير الم�شـــدر، وبعد التطهير يتم �شـــْحـب  14- فـــي حالـــة ثبوت وجود تلوُّث فـــي العيِّ

ـنات مرة اأخرى. العيِّ

مادة )8(

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )9(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1442هـ   

الـمــوافـــــــق: 25 نوفـمـبـــــــــر 2020م
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ملحق

ـاأة ـْرب غري �ملعبَّ  �ل�شرت�طات �ل�شحية ملياه �ل�شُّ

جدول )1(

نات �لكيميائية �ملوجودة  �ملكوِّ

طبيعياً يف �ملياه  

الرقم

الت�شل�شلي

املكون الكيميائي

غري الع�شوي

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/ لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام/ لرت(

 )0.01( )10(الزرنيخ1

 )0.7(  )700(الباريوم2

 )204( )2400(البورون3

 )0.05( )50( الكروم4

 )1.5( )1500(الفلورايد5

 )0.4( )400(املنجنيز6

 )0.07( )70(املولبيدمن7

 )0.04( )40(ال�شلينيوم8

 )0.03( )30(اليورانيوم9

 املكون الكيميائي الع�شوي

 

مايكرو �شي�شتي 

)ال اأر(  

)1(  )0.001( 
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جدول )2(

 �ملكونات �لكيميائية �ملوجودة يف �ملياه من �مل�شادر 

�ل�شناعية وملوثات �لإن�شان �ملنزلية

الرقم

الت�شل�شلي

املكون الكيميائي

غري الع�شوي

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام/لرت(

 )0.003( )3(الكادميوم1

 )0.07( )70( ال�شيانيد2

 )0.006( )6(الزئبق  3

املكون الكيميائي الع�شوي

احلد الأق�شى

 )ميكرو جرام/لرت(

احلد الأق�شى 

)مليجرام/لرت(

 )0.01( )10(البنزين1

 )0.004( )4(رابع كلوريد الكربون  2

3

)1(، )2( ثنائي

 كلورو بنزين

)1000( )1( 

4

)1(، )4( ثنائي

 كلورو بنزين

)300( )0.3( 

5

)1(، )2( ثنائي

 كلورو اإيثان

)30()0.03(

6

)1(، )2( ثنائي

 كلورو اإيثي

)50( )0.05( 

7

ثنائي كلورو ميثان

)20( )0.02(
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 )0.008()8(ثنائي )2 اإيثيل هك�شيل( فثاليت8

 )0.05( )50()1(، )4( دايوك�شي9

10

حمـــــ�س الإديتيـــــك )اإي.دي.تـــــي 

.اأيه(

)600( )0.6( 

 )0.3( )300(اأيثيل بنزين11

 )0.0006( )0.6(هك�شا كلورو بيوتادين12

 )0.2( )200(  نيتريلو ثالثي حم�س اخلليك13

 )0.009( )9(خما�شي كلورو فينول14

 )0.02( )20(�شتريين15

 )0.04( )40(رباعي كلورو اأيثين16

 )0.7( )700(تولوين17

18

ثالثي كلورو اإيثي

)20( )0.02( 

 )0.5()500(زيلي19
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جدول )3(

�ملكونات �لكيميائية �ملوجودة يف �ملياه   

من �لن�شاطات �لزر�عية

الرقم

الت�شل�شلي

املكونات الكيميائية

من غري املبيدات

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام / لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

1) No3 -( نرتات)50( )50000( 

2  No 2  (–( نيرتيت)3( )3000(

بقايا املبيدات الزراعية

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام / لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

)0.02( )20(الأكلور1

 )0.01( )10(الديكارب2

 )0.0003( )0.03(الدرين وثاين الألدرين3

4

اأترازين 

)100()0.1( 

 )0.007( )7(كاربوفيوارن5
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)0.0002( )0.2(كلوردان6

 )0.03( )30(كلورو توليورون7

)0.03( )30(  كلوربايريف وز8

)0.0006( )0.6(�شيانازين9

10

 )2(، )4( ثنائي 

كلوروفينوك�س حم�س اخلليك

)30( )0.03( 

11

 )4( ،)2(

- دي بي

)90( )0.09( 

12

)1(، )2( ثنائي برومو -3-

كلوروبروبان

)1( )0.001( 

)0.0004( )0.4()1(، )2( ثنائي برومو اإيثان13

14

)1(، )2( ثنائي 

كلوروبروبان

)40( )0.04( 

 )0.02( )20()1(، )3( ثنائي كلور بروبي15
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 )0.1( )100(ثنائي كلوربروب16

 )0.006()6(ثنائي ميثوات17

 )0.0006( )0.6(اأندرين18

 )0.009( )9(فينو بروب19

 )0.2( )200(هايدرو ك�شيرتازين20

)0.009( )9(اأيزوبروتيورن21

 )0.002( )2(لندان22

 )0.002( )2(اإم. �شي.بي. اإيه23

 )0.01( )10(ميكروبروب24

)0.02( )20(ميثوك�شي كلور25
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)0.01( )10(ميتول كلور26

)0.006( )6(مولينات27

 )0.02( )20(بينداي ميثالي28

 )0.002( )2(�شيمازين29

 )0.009( )9()4(، )2(، )5(- تي 30

 )0.007( )7(تربيوتيالزين31

 )0.02( )20(ثالثي فلورالي32
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جدول )4( 

�ملكونات �لكيميائية �لتي ت�شتعمل

 يف معاجلة مياه �ل�شرب �أو �لتي تلم�شها

الرقم

الت�شل�شلي

مواد التطهري

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام / 

لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

 )5( )50000(الكلورين1

 )3( )3000(اأحادي كلورامي2

3

ال�شوديوم ثنائي كلورو اإيزو�شيانورات 

)50000( )50( 

)40000( )40( 

نواجت مواد التطهري

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/

لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام/لرت(

)0.01( )10(برومات1
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 )0.06( )60(برومات ثنائي كلورو ميثان2

 )0.1(  )100(بروموفورم3

 )0.7( )700(الكلوريت4

 )0.7( )700(الكلورات5

 )0.3( )300(كلوروفورم6

 )0.07( )70(ال�شيانوجي كلوريد 7

 )0.07( )70(ثنائي برومو اأ�شيتونيرتيل8

 )0.1( )100(ثنائي بروموكلورو ميثان9
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 )0.05( )50(ثنائي كلورو اأ�شيتات10

 )0.02( )20(ثنائي كلوروا�شيتونيرتيل11

 )0.02( )20(اأحادي كلوروا�شيتات12

)0.0001( )0.1( اإن -    نيرتو �شوديومايثيل امي   13

 )0.2( )200(ثالثي كلورو اأ�شيتات14

)0.2( )200(ثالثي كلوروفينول )4(، )2(، )-6(15

ثالثي هالوميثان16

يجب األ يزيد جمموع تركيز املركبات

 الهالوجنية على )1مللي/لرت(

ملوثات من كيماويات املعاجلة
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)0.0005()0.5(اأكريالميد1

)0.0004()0.4( اإيبوكلوروهيدرين2

ملوثات من الأنابيب والأجهزة

)0.02()20(الأنتيمون1

)0.0007()0.7(بنزو األفا بريين2

)2()2000(النحا�س3

)0.01()10(الر�شا�س4

)0.07()70(النيكل5

)0.0003()0.3(فينيل كلوريد6
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جدول )5( 

بقايا �أثار �ملبيد�ت �لزر�عية       

بقايا املبيدات الزراعية

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/ لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

   دي.دي.تي واملواد الناجتة عن 

متثيلها

)1( )0.001( 

جدول )6( 

تركيز �لنظائر �مل�شعة يف مياه �ل�شرب  

النظري امل�شع  الرقم

معامل حتويل اجلرعة 

)ملي �شيفرت / بيكرييل(

القيمة املح�شوبة 

)بكرييل/ لرت(

ال�شنف

 )3( )4500(-238 اليورانيوم 1

النظائر امل�شعة التي 

حتدث ب�شكل طبيعي وتبداأ 

من �شل�شلة ا�شمحالل 

اليورانيوم

 )2.8( )4900(اليورانيوم -2234

 )0.7( )21000(الثوريوم -3230

 )0.5( )28000(الراديوم -4226

 )0.2( )69000(الر�شا�س- 5210

 )0.1( )120000(البلونيوم -6210

 )0.6( )23000(الثوريوم -1232

النظائر امل�شعة التي حتدث 

ب�شكل طبيعي وتبداأ من 

�شل�شلة ا�شمحالل الثوريوم

 )0.2( )69000(الراديوم -2228

 )1.9( )7200(الثوريوم -3228
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 )7.2( )1900(ال�شيزيوم -1134

املواد امل�شعة ال�شناعية

 )10.5( )1300(ال�شيزيوم - 2137

 )4.9( )2800(ال�شرتون�شيوم – 390

 )6.2( )2200(اليود-4131

1

الرتتيوم 

)الهيدروجي -3(

)0.002( )7610( 

املواد امل�شعة الأخرى

 )236( )0.058(الكربون -214

 )0.5( )25000(البلوتونيوم -3239

)0.7( )20000(الأمري�شيوم -4241

)22( )0.620( البوتا�شيوم - 540


