
ملعبأةالتشريعات الوطنية الخاصة بمياه الشرب ا

محمد بن عبدالعزيز الخميس

مدير إدارة دعم التسجيل وتقييم املنتجات الغذائية



:  املحاور 

.األنظمة والتشريعات املتعلقة بمياه الشرب املعبأة•

.أنواع مياه الشرب املعبأة بناء على اللوائح الفنية واملواصفات•

.أبرز متطلبات سالمة وجودة مياه الشرب املعبأة •

.أةدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على مياه الشرب املعب•



املعبأةاألنظمة والتشريعات املتعلقة باملياه



:األنظمة والتشريعات املتعلقة باملياه املعبأة 

نظام املياه

(1432/4/9وتاريخ 100قرار مجلس الوزراء رقم )الترتيب التنظيمي ملصانع املياه 

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء والئحته التنفيذية

اللوائح الفنية واملواصفات القياسية



املياه

عيون والينابيع ذات تشمل مياه الشرب املعبأة وغير املعبأة واملياه املعدنية الطبيعية، واملياه الجوفية، ومياه ال

ستخدامات االدعاء الطبي، واملاء املستخدم في الغسيل الكلوي، واملياه املقطرة أو املنزوعة األيونات ذات اال 

(حسب نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء).الخاصة في املستشفيات واملختبرات



الخليجية /اللوائح الفنية واملواصفات السعودية

املياه الطبيعية 

املعدنية املعبأة 

GSO 987

بطاقات مياه الشرب 

املعبأة 

GSO2232

مياه الشرب املعبأة 

GSO 1025

مياه الشرب غير 

املعبأة 

GSO 149

واملياه املنكهةاملياه 

املدعمة 

GSO2570

أنواع املياه بناء على املواصفات



(GSO 149)مياه الشرب غير املعبأة 

:مياه الشرب غير املعبأة

وزيع  املحدودة أو مياه صالحة لالستهالك اآلدمي ويتزود بها املستهلك عن طريق الشبكة العامة أو شبكة الت

.اآلبار أو الينابيع أو من أي مصدر آخر من مصادر املياه السطحية املستخدمة للشرب



(GSO 1025)مياه الشرب املعبأة 

:مياه الشرب املعبأة

.مياه شرب معالجة ومعدة لالستهالك اآلدمي ومعبأة في عبوات مناسبة محكمة القفل

: املعالجة 
.عملية التطهير النهائي•  تجميع املياه وتطهيرها •

 
.أولويا

(.  التحلية)وعمليات خفض نسبة األمالح • .عمليات الترسيب•

.عملية الترشيح•



(GSO 987)املعدنية الطبيعية املعبأة املياه 

:تتميز بـ

.  الحصول عليها من مصادر طبيعية✓

.  تحتوي على أمالح معدنية معينة بنسب تكوينية مميزة ، وبوجود بعض العناصر النادرة✓

.ثبات تركيبها ودرجة حرارتها واستمرار تدفقها خالل دورات الفصول الطبيعية✓

ائي ملكوناتها األصلية وتركيبها الكيميامليكروبيولوجيةيتم انتاجها تحت ظروف تضمن نقاوتها ✓

. األساسية



(GSO 2570(املياه املنكهة واملياه املدعمة

:أو املدعمة/واملنكهةاملياه 

:مياه شرب أو مياه معدنية طبيعية مضاف لها واحد أو أكثر من املكونات التالية 

.الحومنزوع منها اللون واألمالفواكةمركزات سكرية منتجة من • .غاز ثاني أكسيد الكربون •

.مضافات غذائية مسموحة• .أمالح وأحماض عضوية•

.منكهات مسموحة• .فيتامينات ومعادن•

.مستخلصات األعشاب املسموحة• .  سكريات طبيعية أو محليات قليلة السعرات•



(GSO 2232)املعبأة بطاقة مياه الشرب

:أبرز املتطلبات 

".منكهةمياه "أو “مياه معدنية طبيعية معبأة"مياه شرب معبأة أو " :اسم املنتج"•

(.إلخ.......مياه جوفيه –نفق –نبع –آبار )مصدر املياه •

.الرقم الهيدروجيني•

. التركيب التحليلي للمياه•

لتر يوضع /ملجم2إذا أضيف الفلورايد إلى مياه الشرب املعبأة، وفي حال تجاوز الفلورايد ( فلواريدمضاف )كتابة عبارة •

"سنوات7غير مناسب للرضع واألطفال اقل من "تحذير 

.شأنها تضليل املستهلكالتي من اإلدعاءاتيمنع وضع •



متطلبات جودة مياه الشرب املعبأة



متطلبات جودة مياه الشرب املعبأة

: عدم احتوائها على 

.أي مواد تؤثر على اللون و الطعم والرائحة واملظهر•

(. الخ.. األتربة ، الخيوط، الشعيرات )خالية من املواد الغريبة والشوائب •



متطلبات جودة مياه الشرب املعبأة



(متطلبات الجودة)مقارنة بين أنواع املياه 



متطلبات سالمة مياه الشرب
)مصادر التلوث(



مصادر التلوث الكيميائية 

املكونات 

ي الكيميائية الت

تستخدم في 

املياه معالجة

كيماويات -

(  يداألكريالم)املعالجة

ملوثات األنابيب-

النحاس، )واألجهزة 

(الرصاص، النيكل

ية املكونات الكيميائ

من املشتقات 

الزراعية 

مكونات كيميائية -

(تالنيترات،النيتري)

متبقيات املبيدات-

الزراعية 

املكونات 

الكيميائية 

املوجودة 

طبيعًيا 

الزرنيخ، الكروم،

الباريوم، 

.. السيلينيوم 

وغيرها

املكونات 

الكيميائية من 

املصادر 

الصناعية

ق، الكادميوم، الزئب

السيانيد

بقايا مبيدات 

الصحة العامة

تي واملواد ديدي 

هاالناتجة عن تمثيل

النظائر املشعة

سلسة نظائر -

اليورانيوم

سلسة نظائر -

الثوريوم



ية للهيئة نقل املهمات التنظيمية والتنفيذية والرقاب

ع الثلج من الجهات تم نقل كامل املهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية على مصانع املياه املعبأة ومصان

 1436/04/01املعنية إلى الهيئة اعتباًرا من تاريخ 



ماذا نقصد بمصانع املياه املعبأة؟

 صالحة للشرب، وتعبأ في عبوات صحية متباينة في»
ً
سعاتها ومحكمة املنشآت الصناعية التي تنتج مياها

.«ائية املعبأةالغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب وبطاقة املواد الغذ

تيب التنظيمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ي التر
(ه1432/04/09وتاري    خ ( 100)تعريف مصانع المياه المعبأة الوارد ف 



2021احصائيات 

1,041

زيارة تفتيشية

290+

مصنع مرخص للمياه املعبأة



التوعية عبر وسائل التواصل

@Saudi_FDA



شكر لكم


