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 (1الملحق رقم )
 

 المعدل بتاريخ 
 

 11/11/0101 الممنوحة بتاريخ  JAS Test-097لشهادة االعتماد رقم
 

 سلطة المياهات مختبرل

 مجال االعتماد
اه العادمة الفحوصات الكيمائية والميكروبيولوجية واالشعاعية لمياه الشرب والمياه السطحية والجوفية والمي

   االصناعية والمياه العادمة المنزلية والمياه المعالجة وطرق جمعه
 

 مدى القياس المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القيمة المقاسة
 نوع الفحص/

 الخاصية المقاسة

 السطحية, الجوفية()الشرب , المياه 

SM 4500-H+ B – الطريقةةا الرورياييةةةيا – 
الميةةةيا يالميةةةيا ال ي مةةةا  لفلةةة   المرجةةةل اليليييةةة  

 7102اإلص ار الثيلث يال شرين ل يم 

 وحدة معيارية  0-14
 الحموضة رجا 

SM 2130 B – المرجةةل  - ييميريةةاالنف الطريقةةا
اإلصةةة ار  لفلةةة  الميةةةيا يالميةةةيا ال ي مةةةا   اليليييةةة  

 7102الثيلث يال شرين ل يم 

(0.1-4000)NTU 

 ال ريرة 

SM 2510 B – القطة  الروربةي    بيةيخ ام طريقا
لفلة   المرجل اليلييي    -م ° 72 لرارةعن   رجا 

الثيلث يال شرين ل يم  األص ار المييا يالمييا ال ي ما  
7102 

 /ةم سميرري ةيمن 0ارثر من 

 اإليصيليا الروربي يا

5310 C –  بيةةةةيخ ام طريقةةةا األرةةةة ة ياةةةةيخ ام
المرجةةةل   - األشةةة ا الفةةةيج بنفةةةةجيا يعيمةةة  مةةةةيع 

  اإلصةةة ارلفلةةة  الميةةةيا يالميةةةيا ال ي مةةةا   يليييةةة  ال
 7102الثيلث يال شرين ل يم 

 ميغ / لير  1.0أرثر من 

 يرريز الرربين ال ضيي الري 

SM 4500-P D –  بيةةةيخ ام طريقةةا المطيي يةةا
 المرجةةةةةةةل اليليييةةةةةةة    - ((UV-Visible الضةةةةةةةي يا

اإلصةةةة ار  الثيلةةةةث لفلةةةة  الميةةةةيا يالميةةةةيا ال ي مةةةةا  
 7102ل يم  يال شرين

 ميغ/لير  1.10ارثر من 

 ذا  ال يرالفةف

SM 4500 F D -   بيةةةيخ ام طريقةةا المطيي يةةا
 المرجل اليلييي    - ((HACH DR 5000 الضي يا

الثيلةةةث   اإلصةةة ار لفلةةة  الميةةةيا يالميةةةيا ال ي مةةةا  
 7102يال شرين ل يم 

 ميغ/لير 1.7ارثر من 

  الفييراي 

-CHO-THM ي ييمةةةةا ال مةةةة  ال اخييةةةةا راةةةةم  
R013   المرجةةةل  بيةةةةيخ ام –  0/10/7102يةةةيري

طريقةةةةةا الفصةةةةة   -0822-0821البريطةةةةةين  لةةةةةةنا 
 – لإللريرينةةةي مرشةةةيل ال اةةةط  بيةةةةيخ امال ضةةةيي 

 الليان الفراغ 

ميرةةري غةةرام /ليةةر  لرةة   1.2ارثةةر مةةن 
ث ثيا الويليجين  الميثيني  مرربي   مرر  

)رييري يرم  ثني   رييريبريمي يرم  
    بريميرييري يرم ي بريمي يرم(ثني
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 يةيري   CHI-CAT R011رام ي ييما عم   اخييا  
  جويز الفص  االيين  – 70/8/7108

 /ليرميغ 0الصي ييم ارثر من  
 ميغ/لير 0الريلةييم ارثر من 
 /ليرميغ 1,2 البيييةييم ارثر من
  ميغ / لير 1.2المغنيةييم ارثر من 

األييني  الميجبا الصي ييم  
 لبيييةييم  الريلةييم  المغنيةييم ا

SM 2340 B -   المرجةل  لةة الطريقةا اللةةيبيا
اليليييةةة   لفلةةة  الميةةةيا يالميةةةيا ال ي مةةةا   اإلصةةة ار  

   7102الثيلث يال شرين ل يم 

 

 5 ppm<  ال ةر الري 

 SM 3120 B– جوةةةةةيز اللةةةةةث  بيةةةةةةيخ ام
لفلة  الميةيا  المرجل اليلييي    -  (OES)الب زم 

الثيلةةةث يال شةةرين ل ةةةيم   اإلصةة ار ميةةيا ال ي مةةةا  يال
7102 

 ميغ/لير  1.10الل ي  ارثر من 
 ميغ/لير  1.17الخيرصين ارثر من 
 ميغ/لير 1.112المنغنيز ارثر من 
 ميغ/لير 1.17النليس ارثر من 

 الل ي   الخيرصين  النليس يالمنغنيز

SM 4110 B –  األيةين بيةةيخ ام جوةيز الفصة  
 اإليصةةةةيليام ةةةةيلك الريمةةةةييي يمرشةةةةيل بيةةةةةيخ ام ال
لفلة  الميةيا يالميةيا  المرجةل اليلييية    - الروربي يةا
 7102الثيلث يال شرين ل يم   اإلص ار ال ي ما  

 ميغ/لير 1.2الرييراي  ارثر من 
 ميغ /لير  1.2النيرا  ارثر من 

 ميغ/لير 1.2الربرييي  ارثر من 
األيينةةةي  الةةةةيلبا  الرييرايةةة   النيةةةرا  

 الربرييي ي

 ISO-TRI) (SOP رقةةةةةةة  تعليمةةةةةةةة لمةةةةةةة  د  ليةةةةةةةة
 41/8/8142( تةاري   لمر جعةة 41 لمر جعة  رق  )

 IAEA technical reportبااللتمةةاد للةة    

note no.19 using Electrolytic Tritium 

Enrichment & low level Liquid 

Scintillation Spectrometry   

 يل ة يرييييم  0-0211

 و   لتريتي 

  

  

  (SOP ISO-ABLSCتعليمة لم  د  لية رق  
( تاري   لمر جعة 41 لمر جعة  رق  ) )

 standardبااللتماد لل   42/10/8142

method 71110B using concentration 

by Evaporation & Liquid Scintillation 

Spectrometry 

 

 

 بيرري  / لير لبيعثي  الفي  1.2-71
 

 ير بيعثي  بييي بيرري  /ل  0.1-71

 إجميل  بيعثي  ألفي يبييي

 (ISO-Ra228/226 رقةةةةةة  تعليمةةةةةةة لمةةةةةة  د  ليةةةةةةة
(SOP   ( تةةةةاري   لمر جعةةةةة 5 لمر جعةةةةة  رقةةةة  )رقةةةة

للةة   لمو ةةةلة  لييا ةةية  بااللتمةةاد 24/19/2019
  Standard method 7500-Ra-E using 

evaporation enrichment counting by 

gamma spectrometer 

 772را يم  بيرري  /لير 1.07-2
 

را يم  بيرريةةةةةةة  /ليةةةةةةةر 1.0-0.00
770 

 772يالرا يم  770الرا يم 

رقة    (SOP ISO-C13)رقة  تعليمةة لمة  د  ليةة
 11/18/8141 ( تةاري   لمر جعةة5 لمر جعة  رق  )

 Cavity Ring-Downبااللتمةةةةاد للةةةة    

spectroscopy (CRDS) analyzer for 

isotopic CO2 system 

 ينطبق ال 

 100-الرربين 

 والمياه السطحية والصناعية  العادمة المنزلية المياه
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SM 5220 C -  طريقةةا الوضةةم المغيةةج يالم ةةييرة
 المرجةةل اليليييةة   لفلةة  الميةةيا يالميةةيا  -االييميييريةةا
 7102اإلص ار  الثيلث يال شرين ل يم  ال ي ما  

 ميغ/لير 01ارثر من 

 (COD) لمةيويك ريميي يي  ا األرةجين

SM 2540 C –  الذا بةا الرييةا بيةةيخ ام المةيا  الصةيبا
المرجةل   -م °  021طريقا اليجفيل عيى   رجا لرارة 

اإلصة ار  الثيلةث  لفل  المييا يالمييا ال ي ما   اليلييي  
 7102يال شرين ل يم 

 ميغ/لير  71ارثر من 

 الرييا الذا با الميا  الصيبا  يرريز

SM 2540 D – الرييةا  بيةةيخ ام   يلقاال  الصيبا الميا
  -م ° 105-103طريقةةةا اليجفيةةةل عيةةةى  رجةةةا لةةةرارة 

اإلصة ار   لفل  المييا يالمييا ال ي ما   المرجل اليلييي  
 7102الثيلث يال شرين ل يم 

 
 

 ميغ/لير 2ارثر من 

 الرييا  يرريز الميا  الصيبا ال يلقا

SM 2130 B – المرجل اليلييي   - ييميرياالنف الطريقا 
اإلصةةةةة ار  الثيلةةةةةث  لفلةةةةة  الميةةةةةيا يالميةةةةةيا ال ي مةةةةةا  

 7102يال شرين ل يم 

 ميغ/لير 0.0-2211

 ال ريرة 

SM 4500-H+ – المرجةةل  – الطريقةةا الرورياييةةةيا
اإلصة ار  الثيلةث  لفل  المييا يالمييا ال ي ما   اليلييي  

 7102يال شرين ل يم 

 يل ة م ييريا  1-01

 وضةالحم رجا 

SM 4110 B –  األيةةين بيةةةيخ ام جوةةيز الفصةة  
بيةيخ ام الم يلك الريمييي يمرشيل اإليصيليا الروربي يةا 

 المرجل اليلييي    - يةيخ ام جويز الفص  االيين  الثني  ب
اإلصةةةةة ار  الثيلةةةةةث  لفلةةةةة  الميةةةةةيا يالميةةةةةيا ال ي مةةةةةا  

 7102يال شرين ل يم 

 

 ميغ/لير 1.0النيرا  ارثر من 
 ميغ/لير 1.0ارثر من  النيري 

 ميغ/لير 1.0 االمينييم ارثر من 
 ميغ/لير 1.0الفييراي  ارثر من  
 ميغ/لير 1.1الربرييي  ارثر من  

 ميغ/لير 1.1الفةفير الذا   ارثر من  
 ميغ/لير 1.0الرييراي  ارثر من  

األيينةةي  الةةةيلبا  النيةةرا    النيريةة    
االمينيةةةةةةيم  الفييرايةةةةةة   الربرييةةةةةةي    

 ةفير الذا   ي الرييراي  الف

-WW-FOG  ال مةةةة  ال اخييةةةةا راةةةةم   اي ييمةةةة
R008   بيةةةةةيخ ام الطريقةةةةا  –  12/12/7108يةةةةيري

 اليزنيا بطريقا االةيخ   بمذي  عضيي

 ميغ/لير  2ارثر من 

 يرريز الزيي  يالشليم اليقريب 

SM 5520 B –   بيةةيخ ام الطريقةا اليزنيةا بطريقةا
لفلة   المرجل اليلييية    - االةيخ   بمذي  عضيي

اإلصة ار  الثيلةث يال شةرين ل ةيم  المييا يالمييا ال ي مةا  
7102 

 ميغ/لير 2ارثر من 

 يرريز الزيي  يالشليم الري 

 جمع + الفحوصات الميدانية لمياه الشرب , الجوفية, السطحية والمعالجة

 -SM 1060لفل  المييا يالمييا  لمرجل اليلييي  ا
 7102ص ار  الثيلث يال شرين ل يم اإل ال ي ما  

 ال ينطبق 
 الجرثيميايجمل ال يني  الريميييا 

SM 4500-H+ B – المرجل  – الطريقا الرورياييةيا
اإلصة ار  الثيلةث  لفل  المييا يالمييا ال ي ما   اليلييي  

 7102يال شرين ل يم 

 يل ة م ييريا 1-01

  ل  مي ان (  رجا اللميضا )

SM 4500-Cl G – المرجل اليلييي   –يينياالطريقا ال 
اإلصةةةةة ار  الثيلةةةةةث  لفلةةةةة  الميةةةةةيا يالميةةةةةيا ال ي مةةةةةا  

 7102يال شرين ل يم 

 ميغ/لير 1-0.2
 يرريز الرييرين اللر الميبق  

  ل  مي ان ( )

SM 2130 B – المرجل اليلييي   - ييميرياالنف الطريقا 
اإلصةةةةة ار  الثيلةةةةةث  لفلةةةةة  الميةةةةةيا يالميةةةةةيا ال ي مةةةةةا  

 7102يال شرين ل يم 

1-0111 NTU 
  ل  مي ان ( )ال ريرة 

 جمع + الفحوصات الميدانية لمياه مخارج محطات التنقية المعالجة
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  SM 1060 B -   لفل  المييا  المرجل اليلييي
اإلص ار  الثيلث يال شرين ل يم  يالمييا ال ي ما  

7102 

 ال ينطبق 
 الريميييا يالجرثيمياجمل ال يني  

SM 4500-H+ B – المرجل  – الطريقا الرورياييةيا
اإلصة ار  الثيلةث  لفل  المييا يالمييا ال ي ما   اليلييي  

 7102يال شرين ل يم 

 ( يل ة م ييريا  1-01 )
  ل  مي ان (  رجا اللميضا )

 لمياه والمياه العادمةا

SM 9221-,A,B -  طريقة العد األكثر احتمالا-  

حص المياه والمياه العادمة,  المرجع التحليلي  لف

    8140الثالث والعشرون لعام   اإلصدار

ال ةةةة   االرثةةةةر اليمةةةةيال 0.2-0011
 لي يني  غير المرييرة    )م  011/
 

ال ةةةةةةة   االرثةةةةةةةر اليمةةةةةةةيال  0.0-2
 لي يني  المرييرة  م  011/

 

 العصيات القولونية الكلية  

  

SM 9221-E  -  طريقة العد األكثر احتمالا-  

لمرجع التحليلي  لفحص المياه والمياه العادمة,  ا

  8140اإلصدار  الثالث والعشرون لعام 

ال ةةةة   االرثةةةةر اليمةةةةيال 0.2-0011
 لي يني  غير المرييرة    )م  011/
 

ال ةةةةةةة   االرثةةةةةةةر اليمةةةةةةةيال  0.0-2
 م   لي يني  المرييرة011/

 العصيات القولون البرازية

SM 9221-F -المرجع   -الا طريقة العد األكثر احتم

  اإلصدارالتحليلي  لفحص المياه والمياه العادمة,  

  8140الثالث والعشرون لعام 

ال ةةةة   االرثةةةةر اليمةةةةيال 0.2-0011
 لي يني  غير المرييرة    )م  011/

 
ال ةةةةةةة   االرثةةةةةةةر اليمةةةةةةةيال  0.0-2
 م   لي يني  المرييرة011/

  اليشيريشا كولي 

SM 9223 A,B-  الطريقة النزيمية(IDEXX 

Colilert)-   المرجع التحليلي  لفحص المياه والمياه

 8140الثالث والعشرون لعام   اإلصدارالعادمة,  

ال ةةة   االرثةةةر اليمةةةيال  0-7108.0
 م   011/

 العصيات القولونية الكلية

 

 

 

SM 9223 A,B- ( الطريقة النزيميةIDEXX 

Colilert)-   المرجع التحليلي  لفحص المياه والمياه

  8140الثالث والعشرون لعام   اإلصدارالعادمة,  

ال ةةة   االرثةةةر اليمةةةيال  0-7108.0
 م   011/

  اليشيريشا كولي 

SM 9213 F  -  طريقة العد األكثر احتمالا-  

المرجع التحليلي  لفحص المياه والمياه العادمة,  

  8140الثالث والعشرون لعام   اإلصدار

يال ال ةةة   االرثةةةر اليمةةة 0.2-0011
 )بكتيريا  ل يودوموناس  يروجينوز ( م   011/

 (IDEXX Pseudalertالطريقة النزيمية )
ال ةةة   االرثةةةر اليمةةةيال  0-7108.0
 )بكتيريا  ل يودوموناس  يروجينوز ( م   011/
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