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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )75( ل�ضنة 2020

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

 يف مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاَلـجة

وزيرة ال�شحة:

وعلى   ،2018 ل�شنة  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادة )14( منه،

ـة، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنينَّ

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يجب اأن تتوافر يف مياه ال�شرف ال�شحي املعاَلـجة ال�شرتاطات املن�شو�س عليها يف جداول 

املعايري وال�شرتاطات ال�شحية لعمليات تنقية وتطهري مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة املرافقة 

لهذا القرار. 

�ملادة �لثانية

يجـــب األ يزيـــد المعدل الأ�شـــبوعي من المـــواد ال�شـــلبة العالقة )TSS(، ومن الأك�شـــجين   -1

الحيوي الم�شـــتهلك )BOD5( في مياه ال�شـــرف ال�شـــحي المعالجة على )15( ملجم لكل 

لتر، واأل يزيد معدلهما ال�شهري على )10( ملجم لكل لتر. 

ـرة وغير  يجب ل�شـــتخدام مياه ال�شرف ال�شـــحي المعاَلـجة في الري المقينَّد؛ اأن تكون مطهنَّ  -2

معدية و�شـــالحة لال�شـــتخدام، واأل يزيد الرقم الأعلى المحتمل )MPN( لُعـ�شيات القولون 

الغائطية على )1000( م�شتعَمرة بكتيرية لكل )100( مللتر اأو ما يماثلها من طرق القيا�س 

الأخرى. 

�ملادة �لثالثة

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
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�ملادة �لر�بعة

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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جد�ول �ملعايري و�ل�شرت�طات �ل�شحية لعمليات 

تنقية وتطهري مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة 

جدول )1(

�حلدود �مليكرو بيولوجية ملياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة

الرقم

الت�شل�شلي

الن�شبةالنوع

�شفرالبكترييا القولونية1

البكرتيا القولونية الغائطية2

اأقل من اأو ي�شاوي 

)200/100ملم(

�شفرالإ�شريكية القولونية3

�شفرالديدان املعوية4

اأقل من )1(بي�شات الديدان املعوية لكل لرت5
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جدول )2(

�أق�شى م�شتويات �لتلوث يف مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاَلـجة ثلثياً

اخلوا�سم�شل�شل

 اأق�شى م�شتويات التلوث ملجم /

لرت

اأوًل:

اخلوا�س الطبيعية

ل �شيء1- املواد الطافية

 )TSS(10 2- املواد ال�شلبة العالقة(  ( 

 )PH(3- الأ�س الهيدروجيني )6 - 8.4 (

ثانيًا:  

اخلوا�س الكيمائية الع�شوية

   1- الأك�شجي احليوي امل�شتهلك

)BOD 5  (

10( ( 

2- العكارة                                        

)TURBIDITY(
   )5.00( وحدة عكارة

3- الزيوت وال�شحوم

)OIL & GREASE(

ل �شيء

4- فينول                                        

)PHENOL(
)0.002(

ثالثًا:

اخلوا�س اجلرثومية

)2.2ب/100 مل( 1- عدد ع�شيات القولون الغائطية

اٌت الديدان املعوية  بي�شة حية واحدة / لرت  2- عدد َبْي�شَ

رابعًا:

 خوا�س املركبات الكيمائية

                     1- النرتات

)NO3-N(
 )10.0(

                                     2- الأمونيا

)NH3 – N(

)5.0(
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خام�شًا:

الخوا�س الكيميائية

)Al( 1- الألومنيوم)5.0(

)As( 2-الزرنيخ)0.1(

)Be(3-البيريليوم)0.1(

)B( 4-البورون)0.75(

)Cd( 5-الكادميوم)0.01(

)+ 0.5(6-الكلورين الحر

)Cr( 7-الكروم)0.1(

)Co( 8-الكوبالت)0.05(

)Cu( 9-النحا�س)0.4( 

)F( 10- الفلوريد)1( 

)Fe( 11-الحديد)5.0(

)Pb( 12-الر�شا�س)0.1(

)Li( 13-الليثيوم)2.5(

)Mn( 14-المنجنيز)0.2(

)Hg( 15-الزئبق)0.001(

)Mo( 16-الموليبيدنيوم)0.01(

)Ni( 17-النيكل)0.2(

)Se( 18-ال�شيلينيوم)0.02(

)V( 19-الفانديوم)0.1(

)Zn( 20- الزنك)4.0( 
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جدول )3(

معايري ��شتخد�م مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف �لأغر��س �لزر�عية للري �ملقيد

الرقم

الت�شل�شلي

احلد الأق�شى امل�شموح بهاخلوا�س

     1)TDS( جزء يف املليونالرتكيز الكلي لالأمالح الذائبة )2500(

)1( بي�شة حية )عدد/لرت(عدد البي�شات احلية للديدان املعوية2

ع�شيات القولون الغائطية3

)1000( م�شتعمرة 

بكتريية/  )100( ملرت

جدول )4( 

معايري ��شتخد�م مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف   �لأغر��س �لزر�عية 

للري غري �ملقيد

احلد الأق�شى امل�شموح بهاخلوا�س

)TDS( جزء يف املليونالرتكيز الكلي لالأمالح الذائبة )2500(
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جدول )5(

 �ملعايري �لكيميائية ل�شتخد�م �حلماأة يف �لزر�عة 

الرقم

الت�شل�شلي

1. العن�شر                     

 تركيز العن�شر يف

احلماأة

حدود حتميل الرتبة

الرتكيز احلرج

ملجم لكل كجم

احلد الرتاكمي

كجم لكل هكتار

احلد ال�شنوي

كجم اأو هكتار

لكل �شنه

1)Pb( الر�شا�س)15()300()840(

2)Hg( الزئبق)0.85()170()57(

3)As( الزرنيخ)2()41()75(

4)Zn( الزنك)125()2800()7500(

5)Se( ال�شيلينيوم)5()100()100(
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6)Cd( الكادميوم)109()39()85(

7)Cr( الكروم)150()3000()3000(

8

املو لييبدنيوم

)Mo(

ل �شيءل �شيء)75(

9)Cu( النحا�س)75()1500()4300(

10)Ni( النيكل)21()420()420(

جدول )6(

�ملعايري �حليوية ل�شتخد�م �حلماأة يف �لزر�عة

الرقم

الت�شل�شلي

الوحدةاحلدود العليا للم�شببامل�شبب

)3(ال�شاملونيال 1

عدد/ )4( جم من

املادة اجلافة

)1000(الع�شيات القولونية الربازية2

عدد/ )1( جم من

املادة اجلافة

اٌت الديدان املعوية3 )1(َبْي�شَ

 بي�شة/ )4( جم من املادة

اجلافة


