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لئحة وحدات القياس
رقم )23( لسنة 2022م

جملس الوزراء،
استنادًا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه،

وألحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم )6( لسنة 2000م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )36( منه،
وبناًء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2022/09/05م، 
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا الالئحة اآلتية:

مادة )1)
القرينة  لم تدل  أدناه، ما  لها  المعاني المخصصة  الواردة في هذه الالئحة  للكلمات والعبارات  يكون 

على خالف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.

القياس: عملية تجريبية تهدف لتعيين قيمة منطقية أو أكثر لكمية ما.
يشتمل   ،)SI( بالرمز  له  ويرمز  القياس  لوحدات  موحد  نظام  القياس:  لوحدات  الدولي  النظام 

على الوحدات األساسية والوحدات المشتقة التي تشكل في مجموعها النظام الدولي لوحدات القياس.
الوحدات األساسية: الوحدات السبع األساسية الواردة في النظام الدولي لوحدات القياس، ويرمز لها 

برموز خاصة مبينة في أحكام هذه الالئحة.
الوحدات المشتقة: وحدات قياس لها اسم ورمز خاص بها يتم اشتقاقها من الوحدات األساسية من خالل 

معادالت كمية أو مضاعفات عشرية وغير عشرية لواحدة أو أكثر من الوحدات األساسية.
المضاعفات العشرية: المضاعفات التي يكون أساسها العدد )10(. 

المضاعفات غير العشرية: المضاعفات التي ال يكون أساسها العدد )10(.
المتر )meter(: وحدة قياس الطول ويرمز له بالرمز )م/m)، وهو طول المسار الذي يقطعه الضوء 

في الفراغ خالل فترة زمنية تساوي           1           من الثانية.
                                             
الكيلو غرام )kilogram(: وحدة قياس الكتلة ويرمز لها بالرمز )كغ/kg(، ويساوي كتلة النموذج 

.)BIPM( الدولي للكيلوغرام المحفوظ في المكتب الدولي لألوزان في فرنسا
لعمل  المناظر  الزمن  وهي   ،(s/ث( بالرمز  لها  ويرمز  الزمن  قياس  وحدة   :)second( الثانية 
)9192631770(  دورة إشعاع صادر عن انتقال إلكترون بين مستويين محددين من الحالة المرجعية 

.)133Cs( لذرة السيزيوم

((299 792 458
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لها  ويرمز  )الثيرموديناميكية(  الحرارية  الديناميكا  حرارة  درجة  قياس  وحدة   :)Kelvin( الكلفن 
للماء،  الثالثية  للنقطة  الثيرموديناميكية  الحرارة  درجة  من  ويساوي     1        ،(K/بالرمز)ك 

 ،)1H( لكل مول من )2H( مول من )بحيث يتكون الماء من المواد بالنسب التالية: )76 155 0.000
)9 379 0.000( مول من )17O( لكل مول من )16O(، )2 005 0.002( مول من )18O( لكل مول 

.)16O( من
ذلك  وهو   ،)A/أ( بالرمز  له  ويرمز  الكهربائي  التيار  شدة  قياس  وحدة   :(ampere( األمبير 
الثابت الذي إذا مر في موصلين مستقيمين ومتوازيين وبطول ال نهائي ومقطع دائري مهمل  التيار 
ووضعا على مسافة متر واحد في الفراغ أحدث بين الموصلين قوة تساوي )2x10-7( نيوتن لكل متر 

طولي. 
المول )mole): وحدة قياس كمية المادة ويرمز له بالرمز )مول/mol(، وهو كمية المادة في منظومة 
تحتوي عدد من المكونات األولية التي تساوي عدد الذرات الموجودة في كتلة مقدارها )0.012( كغ 
من نظير الكربون )12C(، ويمكن أن تكون المكونات األولية للمول من ذرات أو مركبات أو أيونات 

أو إلكترونات أو أجزاء أخرى أو مجموعات محددة من مثل هذه المجموعات.
القنديلة )candela): وحدة قياس شدة اإلضاءة ويرمز له بالرمز )قد/cd(، وهي شدة اإلضاءة 
في اتجاه معين لمصدر ذي إشعاعات أحادية الطول الموجي له تردد مقداره )540x1012( هيرتز وله 

شدة إشعاع في ذلك االتجاه تساوي    1    واط  لكل ستراديان.

مادة )2)
تحدد هذه الالئحة وحدات القياس المعتمدة والمستخدمة في الدولة.

مادة )3)
تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق اآلتي:

توحيد وحدات القياس في الدولة.. 1
اعتماد وحدات القياس في الدولة لضمان إتمام األعمال التجارية المتعلقة بالقياس بشكل صحيح . 2

دون أي اختالف بالمقاييس.  

مادة )4)
تتمثل الوحدات األساسية وحدات القياس اآلتية:  . 1

المتر وحدة لقياس الطول، ويرمز لها بالرمز )م/m(.أ. 
الكيلوغرام وحدة لقياس الكتلة، ويرمز لها بالرمز )كغ/kg(.ب. 
الثانية وحدة لقياس الزمن، ويرمز لها بالرمز )ث/s(.ج. 
الثيرموديناميكية الكلفن وحدة لقياس درجة الحرارة، ويرمز لها بالرمز )ك/k(.د. 

.)A/هـ.  األمبير وحدة لقياس شدة التيار الكهربائي، ويرمز لها بالرمز )أ
المول وحدة لقياس كمية المادة، ويرمز لها بالرمز )مول/mol(.و. 
القنديلة وحدة لقياس شدة اإلضاءة، ويرمز لها بالرمز )قد/cd(.ز. 

(

( (

(273.16

683
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لدرجة . 2 قياس  كوحدة   )°C/س°( بالرمز  لها  يرمز  التي  المئوية  الحرارة  درجة  استخدام  يجوز 
الحرارة الثيرموديناميكية، وهي الفرق بين درجتي حرارة ثيرموديناميكية، إحداهما درجة تجمد 
الماء )273.15 كلفن(، لتكون وحدة الكلفن والدرجة المئوية متساويتان ويمكن استخدام أي منهما.

ال يجوز استعمال أي وحدة من وحدات القياس غير الواردة  في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة.. 3

مادة )5)
يكون للوحدات المشتقة من الوحدات األساسية اسم ورمز خاص بها وفًقا للجدول اآلتي: 

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

التعبير بواسطة:
Expression in:

الوحدات األساسية 
للنظام الدولي 

للوحدات/
base SI units 

وحدات 
أخرى 
للنظام 
الدولي 
للوحدات/
 other 
SI units

الزاوية المستوية/
Plane angle راديانradianرادRadm . m-1

الزاوية المجسمة/
Solid angleستيراديانsteradianسرSrm2. m-2

التردد/
FrequencyهيرتزhertzهزHzs-1

القوة/
ForceنيوتنnewtonنNm. kg. s-2

الضغط، اإلجهاد/
 Pressure,

stress
Pam-1. kg. s-2N. m-2باpascalباسكال

الشغل، الطاقة، 
كمية الحرارة/

 Energy, work,
 quantity of

heat

Jm2. kg. s-2N. mجjouleجول

القدرة، الطاقة 
اإلشعاعية/

 Power, radiant
flux

Wm2. kg. s-3J . s-1وwattواط
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كمية الكهرباء، 
الشحنة الكهربائية/
 Quantity of
 electricity,

electric charge

Cs. Aكلcoulombكولمب

فرق الجهد 
الكهربائي، القوة 
الدافعة الكهربائية/

 Electric
 potential,
 potential

 difference,
 electromotive

force

Vm2. kg. s-3.A-1W. A-1فvoltفولت

المقاومة 
الكهربائية/
 Electric
resistance

ohmΩΩm2. kg. s-3.A-2V. A-1اوم

الموصلية 
الكهربائية/

Conductance
Sm-2. kg-1.s3.A2A. V-1سنsiemensسيمنس

السعة الكهربائية/
CapacitanceفارادfaradفرFm-2. kg-1.s4.A2C. V-1

التدفق المغناطيسي/
Magnetic fluxفيبرweberفبWbm2. kg.s-2.A-1V. s

كثافة التدفق 
المغناطيسي/

 Magnetic flux
density

Tkg. s-2. A-1Wb. m-2تteslaتسال

الحث الكهربائي/
InductanceهنريhenryهـHm2. kg. s-2. A-2Wb. A-1

التدفق الضوئي/
Luminous fluxلومنlumenلمlmcdcd. sr

االستضاءة/
 Illuminanceلوكسluxلكlxm-2. cdlm. m-2
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نشاط المصدر 
اإلشعاعي/

Activity )of 
radionuclide)

Bqs-1بكbecquerelبكريل

الجرعة الممتصة، 
الكرما/

 Absorbed
dose, kerma

Gym2 . s-2J . kg-1غيgrayغري

مكافئ الجرعة/
 Dose

equivalent
Svm2 . s-2J . kg-1سفsievertسيفرت

نشاط العامل 
المحفز/

 Catalytic
activity

katmol . s-1كتkatalكتل

المساحة/
Areaمتر مربع Square

meter
m2m.mم2

الحجم/
Volume

متر 
مكعب

 Cubic
meter

m3m3م3

السرعة/
 Velocity,

Speed

متر لكل 
ثانية

 Meter per
secondم/ ثm/sm/s

التسارع/
Acceleration

متر لكل 
ثانية 
تربيع

 Meter per
 second
squared

م/ 
m/s2m/s2ث2

الكثافة/
Density

كيلو 
غرام 

لكل متر 
مكعب

 Kilogram
 per cubic

meter

كغ/ 
م3

Kg/
m3 Kg/m3

مادة )6)
القوة . 1 اسم  بإضافة  القياس األساسية  لوحدات  العشرية  المضاعفات  المشتقة من  الوحدات  تكون 

قبل الوحدة ورمزها قبل رمز الوحدة األساسية وفًقا للجدول اآلتي:

معامل الضرباسم البادئةرمز البادئة

Yيوتاyotta1024

Zزيتاzeta1021
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معامل الضرباسم البادئةرمز البادئة
Eاكزاexa1018

Pبيتاpeta1015

Tتيراtera1012

Gغيغاgiga109

Mميغاmega106

Kكيلوkilo103

Hهكتوhecto102

Daديكاdeca101

Dديسيdeci10-1

Cسنتيcenti10-2

Mمليmilli10-3

µمايكروmicro10-6

Nنانوnano10-9

Pبيكوpico10-12

Fفيمتوfemto10-15

Aآتوatto10-18

Zزبتوzepto10-21

yيوكتوyocto10-24

تكون للوحدات المشتقة من المضاعفات العشرية لوحدات القياس األساسية اسًما ورمًزا خاًصا . 2
بها وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

Volume /لترحجمliterلL or l1 L = 1dm3 = 10-3 m3

Mass /طن كتلةtoneطنt1 t = 103 kg

Pressure /متري الضغط
bar1 bar = 105 Paبارbarبار
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مادة )7)
تكون للوحدات المشتقة من مضاعفات غير العشرية لوحدات القياس األساسية اسًما ورمًزا خاًصا بها 

وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

الوقت/ 
Time

min1 min = 60 sدminuteدقيقة
h1 h = 60 min = 3600 sساhourساعة
d1 d = 24 h = 86400 sيdayيوم

الزاوية 
المستوية/
 Plane
 angle

revolution**1 revolution =2 × π  radدورة

 )Angular(درجة
degree°°1°= )π /180( rad 

 )Angular(دقيقة
minute′′1′= ) π/10800( rad

 )Angular(ثانية
secondʺʺ1ʺ= ) π/648000( rad

-- Gon or grad--gongon = )  π/200( rad

مادة )8)
تكون قيمة الوحدات المشتقة عن طريق التجربة وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

الكتلة/ 
mass

 وحدة
 الكتلة
 الذرية

unified 
atomic mass 

unit
uذ

صغيرة  وحدة  هي  الذرية  الكتل  وحدة 
الذرية  الكتل  عن  للتعبير  تستخدم  للكتلة 
 )1/12( تساوي  وهي  الجزيئية،  والكتلة 

من كتلة ذرة الكربون 12C وتساوي:
 u = 1.660538921×10−27 kg

الطاقة/ 
energy

 إلكترون
eVإفelectronvoltفولت

اإللكترون  يكتسبها  التي  الحركية  الطاقة 
جهد  فرق  خالل  الفراغ  في  مروره  عند 

كهربائي مقداره 1 فولت ويساوي:
  1eV=1.60217733×10−19 J ±

  0.00000049  ×10−19 J
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مادة )9)
تكون الوحدات المشتقة والتي تستخدم في مجاالت محددة وفًقا للجدول اآلتي:

الكمية
Quantity

الوحدة
Unit

الرمز
Symbol

القيمة بالوحدات الدولية
Value in SI units

الطاقة الضوئية/
optical power--dioptre----1 dioptre = 1 m-1

كتلة األحجار الكريمة/ 
 mass of precious

stones

قيراط 
متري

 Metric
carat----1 carat = 2×10-4 kg

مساحة األراضي/
 Area of farmland
and building land

1000 = 1دونم--دونم--دونم

مساحة المقطع في مجال 
الذرات والفيزياء النووية/ 

Effective cross-
sectional Area

--barn--b1 b = 10-28 m2

الكتلة لكل وحدة طول من 
خيوط الغزل والنسيج/
 Mass per unit

length of
 textile yarns and

threads

--tex--tex1 tex = 10-6 kg.m-1

ضغط الدم والسوائل 
األخرى في الكائنات الحية/
 Blood pressure and

 pressure of other
body fluid

ميليمتر 
زئبقي

 Millimeter
 of mercury

column
-- mm

Hg
1 mm Hg = 133.322 
Pa

مادة )10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

m2



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

177 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

مادة )11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/09/05 ميالدية
                           الموافق:09/صفر/1444 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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تعليمات رقم )3( لسنة 2022م
بتعديل التعليمات رقم )7( لسنة 2021م

بمزاولة مهنة المسعف

وزير الصحة،
استنادًا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )2/71( منه،

وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته، ال سيما أحكام المواد )2، 62، 63( منه،
وعلى أحكام التعليمات رقم )7( لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1)
يشار إلى التعليمات رقم )7( لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات 

األصلية.

مادة )2)
يعدل البند )ب( من الفقرة )4( من المادة رقم )3( من التعليمات األصلية، ليصبح على النحو التالي: 

المسعف المتقدم: حاصاًل على شهادة البكالوريوس في علوم اإلسعاف كحد أدنى من جامعة أو كلية 
معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. 

مادة )3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2022/09/12 ميالدية
                             الموافق: 16/صفر/4144 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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قرار رقم )5( لسنة 2022م
بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات

صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
ألحكام  واستناًدا   ،)2022/22( رقم  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب 
 قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )6( لسنة 2000م، ال سيما أحكام المادتين )11( و)14( منه،
فقد قرر مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/08/07م، تحديث واعتماد المواصفات 

المذكورة في الجدول )أ( المرفق كمواصفات فلسطينية اعتباًرا من تاريخه.

جدول )أ(
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