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 العنصر املقاس
Measurable 
Parameter 

)املخاطر املهنية 
 املؤثرة(

طريقة القياس 
وأجهزة  والتحليل

 القياس المستعملة
Method of 

analysis & 

Equipments 

Used 

 مواقع أخذ القياس
Sampling 

Location 

 تكرار القياس
Frequency of 

Measurement 

القانون / التشريعات 
 املرتبطة
Legal 

Requirements 

 املعايري/ املواصفات
 املرتبطة
Other 

Requirements 

 نتائج القياس
The 

Result 

 بهاحلد املسوح 
Acceptable Level 

مدى التطابق 
مع التشريعات 

واملعايري 
 املسموحة

Compliancy 

Level 

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر اجملمعة   جودة اهلواء  
 السعودى

 مطابق   

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر الزلفى    جودة اهلواء 
 السعودى

 مطابق   

مستوى أول أكسيد 
 الكربون

طريقة االشعة حتت 
احلمراء غريالقابلة 

 NDIRللتعثر 

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر الزلفى
 السعودى

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اول -  
اكسيد الكربون ىف الساعه خالل اية مدة 

 3ملليجرام/م40ا طوهلا ثالثون يوم
جزء ىف املليون( اكثر من مرتني ىف 35)

 اى موقع 
جيب اال يتعدى متوسط تركيز اكسيد -

الكربون ىف اى مثاىن ساعات خالل مدة 
 9) 3ملليجرام/م10طوهلا ثالثون يوما

اجزاء ىف املليون( اكثر من مرتني ىف اى 
 موقع 

 مطابق

مستوى أول أكسيد 
 الكربون

طريقة االشعة حتت 
حلمراء غريالقابلة ا

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر اجملمعة
 السعودى

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اول -  
اكسيد الكربون ىف الساعه خالل اية مدة 

 مطابق
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 3ملليجرام/م40طوهلا ثالثون يوما  NDIRللتعثر 
جزء ىف املليون( اكثر من مرتني ىف 35)

 اى موقع 
جيب اال يتعدى متوسط تركيز اكسيد -

ربون ىف اى مثاىن ساعات خالل مدة الك
 9) 3ملليجرام/م10طوهلا ثالثون يوما

اجزاء ىف املليون( اكثر من مرتني ىف اى 
 موقع 

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر اجملمعة  طريقة ابراروزنيلني اثين أكسيد الكربيت، 
 السعودى

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن  -  
عه الواحدة خالل اكسيد الكربيت فىالسا

ميكروجرام  730فرتة طوهلا ثالثون يوما 
جزء ىف املليون (اكثر من مرتني  0.28)

 ىف اى موقع
جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن -

اكسيد الكربيت ىف االربع وعشرين ساعة 
 365شهر  12خالل اى فرتة طوهلا 

جزء ىف املليون ( 0.14) 3ميكروجرام/م
 اكثر من مرة واحدة ىف اى موقع 

 مطابق

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر الزلفى  طريقة ابراروزنيلني اثين أكسيد الكربيت، 
 السعودى

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن  -  
اكسيد الكربيت فىالساعه الواحدة خالل 

ميكروجرام  730فرتة طوهلا ثالثون يوما 
جزء ىف املليون (اكثر من مرتني  0.28)

 مطابق
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 ىف اى موقع
جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن -

اكسيد الكربيت ىف االربع وعشرين ساعة 
 365شهر  12خالل اى فرتة طوهلا 

جزء ىف املليون ( 0.14) 3رام/مميكروج
 اكثر من مرة واحدة ىف اى موقع 

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر الزلفى قاعدة كيميلومينيسنس اثين أكسيد النيرتوجني
 السعودى

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن -  
اكسيد النيرتوجني ىف الساعة الواحدة 
خالل اى فرتة طوهلا ثالثون يوم 

جزء ىف  0.35) 3وجرام/مميكر 660
 املليون ( اكثر من مرتني ىف اى موقع 

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن -
اكسيد النيرتوجني ىف العام خالل اىه فرتة 

ىف  3ميكروجرام/م100شهر  12طوهلا 
 اى موقع 

 مطابق

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر اجملمعة قاعدة كيميلومينيسنس اثين أكسيد النيرتوجني
 لسعودىا

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن -  
اكسيد النيرتوجني ىف الساعة الواحدة 
خالل اى فرتة طوهلا ثالثون يوم 

جزء ىف  0.35) 3ميكروجرام/م660
 املليون ( اكثر من مرتني ىف اى موقع 

جيب اال يتعدى متوسط تركيز اثىن -
اكسيد النيرتوجني ىف العام خالل اىه فرتة 

 مطابق
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ىف  3ميكروجرام/م100شهر  12طوهلا 
 اى موقع 

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر اجملمعة   اجلسيمات الدقيقة
 السعودى

 مطابق   

قانون البيئة  كل ثالثة اشهر الزلفى   اجلسيمات الدقيقة
 السعودى

 مطابق   

         

 


