
التعرفة بالدوالر 0.00

500.00625.004.17 لمحلولphقياس الرقم الهيدروجيني1

2
 لمحلول phقباس الرقم الهيدرو جيني 

مادة صلبة بتركيز محدد
500.00625.004.17

EC500.00625.004.17قياس ناقلية محلول3

600.00750.005.00قياس األوكسجين المنحل4

TDS600.00750.005.00قياس مجموعة األمالح المنحلة 5

6
 TDSتقدير مجموع األمالح المنحلة 

وزنيا
600.00750.005.00

1,000.001,250.008.33تعيين المواد العالقة7

8
تعيين مواد غير قابلة لالنحالل بمحل 

عضوي أو ال عضوي
1,000.001,250.008.33

800.001,000.006.67تعيين الرطوبة بالتجفيف9

10

تعيين الرطوبة بطريقة كارل فيشر 

الحجمية أو الكولومترية، أوبطريقة 

أخرى غير التجفيف

1,600.002,000.0013.33

11
تعيين الرماد أو الفاقد عند درجة حرارة 

محددة
800.001,000.006.67

500.00625.004.17اختبار التبقيع بكاشف كيميائي12

13
الكشف الكيفي عن عنصر أو 

(اليتضمن أي تحضير للعينة)شاردة
700.00875.005.83

14

المعايرة 

تعديل،أكسدة،إرجاع،ترسيب،ل)المباشرة

لكل نقطة تعادل(00ونيا،

1,200.001,500.0010.00

1,600.002,000.0013.33المعايرة العكسية أوبعد معالجة كيميائية15
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16

التقدير الكمي لشاردة بالطرق اللونية أو 

الوزنية أو المعايرة باأللكترودات 

االنتقائية أو الفوتومترية

1,600.002,000.0013.33

1,000.001,250.008.33تطيير السيليكيا بحمض الفلور17

18

التقدير الكمي ألي من الشوارد التالية 

بواسطة الكروماتوغرافيا 

اليود،الفلوريد،البروميد،الكلور)الشاردية

،النترات،النتريت 

الكبريتات،الفوسفات،الصوديوم، 

البوتاسيوم،اآلمونيوم،الليثيوم،الكالسيوم

(، المغنيزيوم

2,400.003,000.0020.00

19
التقدير الكمي لشاردة غير المذكورة 

أعاله بواسطة الكروماتوغرافيا الشاردية
2,400.003,000.0020.00

20

التقدير الكمي لعنصر باالمتصاص أو 

اإلصدار الذري ضمن اللهب أو بالفرن 

الغرافيتي

1,500.001,875.0012.50

21

التقدير الكمي لعنصر بقياس طيف 

االمتصاص أو اإلصدار لبخار الهيدريد 

أو الزئبق البارد

1,500.001,875.0012.50

22
التقدير الكمي بقياس طيف اإلصدار 

-Xضمن البالزما أو الليزر او اشعة 
2,100.002,625.0017.50

Turpidity500.00625.004.17قياس العكارة23

800.001,000.006.67تقدير الرطوبة في الغاز24

1,600.002,000.0013.33تقدير نقاوة األوكسجين الطبي25

26
تقدير هيدروكربون في األوكسجين 

الطبي
1,600.002,000.0013.33

27
تقدير أول أو  ثاني أوكسيد الكربون في 

األوكسجين الطبي
1,600.002,000.0013.33



28
تقدير غاز الفريون في األوكسجين 

الطبي
1,600.002,000.0013.33

2,800.003,500.0023.33المخطط الحراري لعينة29

2,800.003,500.0023.33القيمة الحرارية اإلجمالية لعينة30

1,600.002,000.0013.33تقدير الكربونات في الغضاريات31

2,000.002,500.0016.67نقاوة كربونات الصوديوم32

2,000.002,500.0016.67نقاوة بيكربونات الصوديوم33

2,000.002,500.0016.67نقاوة ماءات الصوديوم34

2,000.002,500.0016.67نقاوة ماءات الكالسيوم35

1,600.002,000.0013.33تركيز الماء األوكسجيني36

1,600.002,000.0013.33الحموضة الحرة في سلفات األلمنيوم37

1,600.002,000.0013.33الحموضة في زهر الكبريت38

39
تقدير المعادن الثقيلة لونيا كالرصاص 

أوالفضة
1,600.002,000.0013.33

2,700.003,375.0022.50كفاءة الريزين40

2,700.003,375.0022.50الفعالية البوزوالنية41

42
فعالية محلول إزالة الرواسب في 

المراجل
2,700.003,375.0022.50

43
اختبار تأكل المراجل بمحلول إزالة 

الرواسب
2,700.003,375.0022.50

700.00875.005.83الكثافة44



700.00875.005.83درجة االنصهار45

700.00875.005.83اللزوجة46

20700.00875.005.83االنكسار بالدرجة 47

40700.00875.005.83االنكسار بالدرجة 48


