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 تمهيد 
أعدت الهيئة  ،COVID-19)) الطوارئ واإلجراءات الصحية االحترازية المتخذة من جائحة ظلفي 

 للمواصفات والمقاييس والجودة هذا الدليل اإلرشادي للحدود الدنيا لمتطلبات تصميم وتصنيعالسعودية 
مستوردي وُمصن ِّعي غرض توجيه الطبية، وذلك بمخصصة لالستخدامات غير القنعة األالكمامات و وتداول 

ينص وجد ما ه ال يمخصصة لالستخدام اليومي أو المهني، طالما أنومستخدميها، سواًء ال الكماماتهذه 
  حماية الجهاز التنفسي أو قناع لالستخدام الطبي.لمعدات  هاعلى استخدام

االحترازية التي تفرضها  اتباع اإلجراءاتبأي شكل من األشكال من ارتداء مثل هذه الكمامات عفي ال يُ و 
 من شأنها الحد من انتشار هذا الوباء. ، التي الجهات المختصة
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 والتعاريف  المصطلحات ( 1المادة )
الدالالت والمعاني المبينة  -ا الدليل االرشادي عند تطبيق بنود هذ-تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1

 أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك: 

 .: المملكة العربية السعوديةالمملكة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

لمعدات ومالبس  وثيقة صادرة من الهيئة، وهي وثيقة توضيحية لـ "الالئحة الفنية :الدليل االرشادي
" وال يحل محلها أو حتى جزء منها، ويهدف إلى شرح متطلبات هذه الالئحة الفنية الوقاية الشخصية

 الكماماتهذه  مستوردي وُمصن ِّعيلضمان الوصول إلى فهم مشترك لمتطلبات هذه الالئحة من 
توضيح دور الجهات  ، باإلضافة إلىتحقيق التطبيق األمثل للمتطلبات ، ومن ثمومستخدميها

 .المقبولة

: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو المواصفة القياسية
المة واألمان فيها، أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات الس

كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات 
 والعالمات.

الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج  شهادة المطابقة:
 القياسية ذات العالقة.المواصفات الالئحة الفنية او أو أي دفعة منه لمتطلبات 

المسؤول عنه إما الصانع أو يكون وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، و  الوضع في السوق:
 المستورد.

أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في  العرض في السوق:
 بدون مقابل.كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو  سواءً  ،إطار نشاط تجاري 

 المصطلحات الخاصة بالكمامات واالقنعة  1/2

ال بحيث ( 1) كما هو موضح في الصورة ،األنف والفم والذقن الذي ُيغطي قناع الحاجزال الكمامة:
ق إلى حد كبير من يدخل الهواء المستنشَ ، حيث لشهيق و/أو الزفيرليتضمن صمام )صمامات( 

نة للكمامة.خالل المادة   المكو ِّ
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 ارتداء الكمامة الواقية (: مكان1) صورة

 

كما هو موضح في الصور  ،أشكال وهياكل مختلفةللكمامة واالقنعة الواقية يمكن أن يكون و 
(4،3،2 .) 

أمثلة لألقنعة المهنية التي تخضع الشتراطات كفاءتها لما صنعت له، وهي أقنعة قد تحتوي  (1
 مرتقب فيها. على أجهزة إضافية ُتركَّب عليها الستيفاء الغرض ال

 
 (2) صورة

عليها، منها ما هو معقد ومنها ما هو  أجهزة بإضافةالواقية التي ال تسمح  أمثلة األقنعة (2
 بسيط. 

 
 (3) صورة

امثلة للكمامات واالقنعة الواقية التي تغطي االنف والفم والمعتاد تداولها، والتي تكون من ورق  (3
 او قماش منسوج او غير منسوج. 

 
 (4) صورة
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م وفقا للصور رقم )  (5ويجب أن تراعي أعمار المستخدِّ

 

 
 (: أمثلة للمقاسات5صورة )

 الكمامات واالقنعة لالستخدام غير الطبي:

كل كمامة أو قناع الذي ال يمكن أن يجتاز اختبارات المقاومة ضد البكتيريات والفيروسات وفقا للمواصفة 
 ذات العالقة.

 المستعملة في تصنيع الكمامات:المواد الخام 

 :دة ببطانة غير منسوجة( منسوجة أو مصنوعة من األقمشة ) كمامات الكمامات القماشية ُمزوَّ
  أو أذنيه. مرأس المستخدِّ ورباط لتثبيتها حول  ها،أو بدون إضافية

 :هي أقمشة مصنوعة بعملية تجميع الياف نسيجية )حسب تعريف األلياف  االقمشة غير المنسوجة
 النسيجية(

  :دة في التصنيع، وتعتبر الكمامات الورقية كمامات مصنوعة من مادة ورقية حسب تقنية محدَّ
نة وفقا لتصنيف األلياف النسيجية )الجزيئات الورقية  الكمامة ورقية حسب أبعاد جزيئات المادة المكو ِّ

 ادة أقصر من األلياف النسيجية(تكون ع

 :كمامات مصنوعة من مادة بالستيكية، وتكون إما على شكل قناع صلب،  الكمامات البالستيكية
 (.4،3أو كمامة من مادة إسفنجية، الصور )

الحاجز الكمامة أو القناع ل شك ِّ فعالية المواد التي تُ : (BFEوالبكتيرية ) (VFEكفاءة الترشيح الفيروسية )
 ات.اختراق البكتيريا أو الفيروسضد 
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تحت ظروف االختبار  الكمامة أو القناع عبر ق الهواء الذي يمر بشكل عموديسرعة تدف  : نفاذية الهواء
  .المحددة

 .قناع من البيئة التي تحتوي على العوامل المعديةالكمامة أو الم حماية مستخدِّ : حماية الجهاز التنفسي

 منها. ب تعفنات، خاصة الفيروسيةالكائنات الدقيقة التي َثُبَت أنها ُتسب ِّ  :معديةعوامل 

التطعيم  :الخصوص وجه المنسوج، تشمل على غير القماش طريقة تستعمل إلنتاج :spunbondالتغشية 
 والوضع.البثق، ومضخة قياس ونظاما للسحب  بالبوليمير، وآلة

 ، إما خلف اأُلذنين أو بالشد خلف الرأس.هاخدموجه مست ن من تثبيت الكمامة علىأداة تمك ِّ  األربطة:

 المجال ( 2المادة )

غير )منسوجًا كان أو  القماش الواقية المصنوعة منقنعة واألالكمامات تصنيف  الدليل اإلرشاديد هذا حد ِّ يُ 
 .ذات االستعمال غير الطبيوكذلك المصنوعة من الورق  (منسوج

 الكمامات الطبية، حيث هي من اختصاص هيئة الغذاء والدواءيستثني هذا الدليل االرشادي 

من األشخاص األصحاء الذين  -الطبي لالستخدام غير  ةمخصصال -ُتستخَدم الكمامات واالقنعة الواقية 
ليسوا على اتصال مع أشخاص يعانون من هذه  ممن ،ليس لديهم أعراض للعدوى الفيروسية أو البكتيرية

 األعراض.

  ة:هامملحوظات 

  الفنيتين:  نالوارد في الالئحتييم المطابقة و تقُيعد  هذا الدليل اإلرشادي وثيقة توضيحية لمتطلبات
 ،األداء المطلوبكفاءة للتحقق من المنتجات النسيجية، ومعدات ومالبس الحماية الشخصية، وذلك 

وفًقا لقواعد في التصميم  الخيار عةالشركة المصن ِّ مع إعطاء  ،التعبئة والتغليفومدى استيفاء متطلبات 
 نتاج. اإلتصنيع ومراقبة جودة ال

  ،ُيعد  هذا الدليل اإلرشادي وثيقة تفسيرية ُملَحقة بالالئحة الفنية لمعدات ومالبس الحماية الشخصية
تقويم المطابقة المتعلقة  تالفنية للمنتجات النسيجية، وذلك لتسهيل فهم وتنفيذ إجراءا ةوالالئح
 ات غير الطبية.بالكمام

 األهداف ( 3المادة )

السالمة عند بيع الكمامات واألقنعة الوقائية وتداولها  متطلبات إلى تحديد ا الدليل اإلرشاديهدف هذي
 واستخدامها، سواًء كانت ورقية أو قماشية، منسوجة كانت أو غير منسوجة.



  

 16من  7الصفحة 
 

د كذلك أهم المتطلبات في  ستوردين التي يجب على الملهذه المنتجات إجراءات تقويم المطابقة وُيحد ِّ
مطابقة، والمحافظة على سالمة البيئة ال، وذلك لضمان قبل وبعد وضعها في السوق  االلتزام بهاوالمصن ِّعين 

  .وصحة وسالمة المستهلك

 المستوردين والمصن ِّعينالتزامات  ( 4المادة )

 المتطلبات العامة 4/1

استخدام مزدوج طبي أو غير طبي، مهني أو غير مهني، فإنه  نظرا ألن العديد من الكمامات يكون لها
يجب على المستوردين والمصن ِّعين اإلفصاح عن غرض االستخدام المراد لعرض هذه الكمامات في السوق 

 السعودي، وُيجرى تقويم المطابقة وفقا لما ُذكِّر في اإلفصاح، مع مراعاة ما يلي:

  جيل منتجاتهم في منصة سابر، والحصول على شهادةعلى مستوردي ومصن ِّعي الكمامات تسيجب 
 في السوق.وضعها  صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة، وذلك قبل مطابقة

  إذا ُذكِّر في البيانات اإليضاحية أن الكمامات ذات استخدام طبي، فتحال إلى هيئة الغذاء والدواء
 لالختصاص.

 لكمامات ذات استخدام مهني، فيجب تقديم شهادة المطابقة )عبر إذا ُذكِّر في البيانات اإليضاحية أن ا
وفقا لالئحة الفنية ، منصة سابر كما ُذكر أعاله( مع تقارير اجتياز االختبارات المتعلقة بهذه الكمامات

 لمعدات ومالبس الحماية الشخصية.

 :االلتزام بالمتطلبات التالية المستوردين والمصن ِّعينجب على ي

 المتطلبات الفنية  4/2

 الكمامةترشيح  كفاءة  4/2/1

 الى ثالثة درجات حسب كفاءة الترشح وهي كالتالي:  ةُتصنَّف الكمامات واألقنعة وفقا للمواصفة األوروبي

  أقنعة الفئة كمامات و(1FFP،) ( ويقصد بهاfiltering facepiece=FFP"قناع ترشيح للوجه " ) 

  أقنعة كمامات و( الفئةFFP2) 

  الفئة أقنعة كمامات و(FFP3) 

 ،حيكفاءة الترشقيمة درجات حسب إلى  للمواصفات الصينية واألمريكيةُتصنَّف الكمامات واألقنعة وفقا و 
 وهي كالتالي:
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  أقنعةكمامات و ( الفئةN90 وP90 ) ِّ مكم )ميكرومتر( (3)٪ على األقل من 90ح موادها التي ترش 
 الجسيمات.من 

  أقنعةكمامات و ( الفئةN95 P95 ) ِّ مكم )ميكرومتر( (3)٪ على األقل من 95ح موادها التي ترش 
 الجسيمات.من 

  أقنعةكمامات و ( الفئةN100 P100 ) ِّ مكم  (3)٪ على األقل من 99.97ح موادها التي ترش
 الجسيماتمن  )ميكرومتر(

 .القياسية ذات العالقة للمواصفة وفقا كفاءة ترشيح الكمامات ى اختباراتجرَ يجب أن تُ 

إلى طريقة  Pباستخدام الملح، فيما يشير حرف الـ  رإلى طريقة االختبا Nويشير حرف الـ  :1 ظةو ملح
 االختبار باستخدام زيت البرافين. 

 التصميم ومواد ، فإنه يؤخذ في الحسبانقناع الواقيكمامة أو الاألداء الكلي لل عند اختبار :2 ظةو ملح
 مة وقابلية التهوية والعزل.ئالمالمدى و  التصنيع،

 البيانات االيضاحية  4/2/2

أو ، على غالف الكمامات )أو على كل كمامة إذا أمكن ذلك(واضحة  أن تكون البيانات اإليضاحية يجب
 ، على أن تتضمن البيانات اإليضاحية ما يلي:على أصغر عبوة متاحة يمكن تسويقها

 طبي أو مهني(. نوع االستخدام للكمامة )طبي أو غير 

 .)تصنيف الكمامة أو القناع )الصنف + عدد مرات )تكرار( االستخدام 

  ِّ عة.االسم أو العالمة التجارية أو أي وسيلة أخرى لتحديد هوية الشركة المصن 

  بلد المنشأ 

  .)تحديد مقاس الكمامة )للبالغين أو األطفال 

 عدد الكمامات في عبوة التغليف. 

 نات الكمامة )نوع  األلياف، قماشية، ورقية، بالستيكية(. مكو ِّ

 أو "لالستخدام غير مخصص للعاملين في التمريض، وعبارة "الستخدامعبارات إرشادية عن كيفية ا "
 غير الطبي".

 باستخدامها لألطفال األقل من أربع سنوات". حإشارة تحذيرية "ال ينص 

 الفحص الظاهري   4/2/3
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بالعين  اكتشافهأي خلل يمكن  -ا ناتهالظاهري للكمامات أو مكو ِّ أثناء الفحص  - يظهر يجب أالَّ  (أ
 ق، وما إلى ذلك(.المجردة )تمز  

 .المستخدمب إلحاق الضررخالية من الحواف الحادة التي قد تؤدي إلى  ةيجب أن تكون أجزاء الكمام (ب

 .الظروف العادية لالستعمالفي يجب أال تنفصل أربطة الكمامة  (ج

 األبعاد 4/2/4

حة في البشري ) الوجهالكمامات مناسًبا لتتوافق مع متوسط  مقاسن يكون يجب أ (أ المقاسات ُموضَّ
 (.1الجدول 

عمر مراعاة ألشكال الكمامات، مع طيف واسع  وذلك لوجود ،التهوية ، ومراعاةيجب تحديد األبعاد (ب
 م. المستخدِّ 

 .ةارتدائه غير مناسب صعوبة في التنفس في الثواني األولى منإلى الكمامة التي تؤدي  د  عتُ  (ج

 ملحوظة: 

-ISO/TS 16976 ، الواردة في المواصفة الفنيةإلى بيانات قياس الجسم البشري  تستند األبعاد المقترحة
 : قياس الجسم".الثانيالجزء  -العوامل البشرية  -"جهاز حماية الجهاز التنفسي 2

    

 عرض الوجه 
 مم(144.5لى إ 132.5)من 

اعلى االنف مسافة ما بين 
 والدقن

 مم(135لى إمم 123)من  

 مسافة ما بين العينين 
 مم(71لى إمم 65)من 

 س الدقن في الوجه تقو  
 مم(315لى إمم 295)من 

 (1الجدول )

 التعبئة والتغليف  4/2/5

الشركة مع إعطاء  ،يجب تعبئة الكمامات بطريقة تحميها من التلف الميكانيكي والتلوث قبل االستخدام
 عة.عبوات فردية أو مجمَّ في تعبئة الكمامات في  الخيار عةالمصن ِّ 

بالقطعة الواحدة، الكمامات المصنوعة من القماش غير المنسوج ذات االستعمال غير الطبي ُتباع  يجب أالَّ 
 .إالَّ في عبوات مغلقة من الصانععرض للبيع يُ أو ُيباع  أالَّ  كذلك يجبو 

 اماتنة للكمالمواد المكو ِّ   4/2/5

دةالمواد   هي تلك المعترف بأنها متوافقة مع األداءين: لالستخدام على أنها مناسبة  المحدَّ
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 كفاءة الترشيح.  

  لهواءل الكمامة نفاذية عبرومقاومة الجهاز التنفسي. 

د من خالل العمر االفتراضي للكمامة االستخدامل مة قادرة على تحم  يجب أن تكون المواد المستخدَ   المحدَّ
طبقة واحدة أو عدة طبقات حسب  الكمامة منيمكن تصميم ، وذلك حسب تصنيفها، عةالشركة المصن ِّ 

 :الوارد أدناهلمتطلبات ا تستوفيوأن  المتطلبات،خصائص المواد المستخدمة بالتصنيع ويجب أن تستوفي 

توصــــــي منظمة الصــــــحة العالمية بأالَّ يقل عدد الطبقات المســــــتخدمة عن ثالث طبقات، بحيث  ملحوظة:
ة للرطوبة )مثل القطن أو مخالطيه( ،  تكون الطبقة الداخلية التي تالمس الجلد من مواد ُممتصـــــــَّ
ة للرطوبة )مثل عديد البروبلين وعديد اإلســــــــــــــتر أو  والطبقة الخارجية من مواد غير ُممتصـــــــــــــــَّ

ثــات الخــارجيــة إلى داخــل الكمــامــة، ومن ثم إلى منطقــة مخــالطي همــا(، وذلــك لتقليــل انتقــال الملو ِّ
حماية الفم واألنف، وبالنســـــبة للطبقة الوســـــطى، فقد تكون مصـــــن ِّعة من قماش غير منســـــوج من 
مواد اصــــــــــــــطناعية، كعديد البروبلين على ســــــــــــــبيل المثال،  أو من القطن، وذلك لتعزيز كفاءة 

 اس الرذاذ.الترشيح أو احتب

 القماش غير المنسوج (أ

يقل وزن  وأالَّ  ،2غ/م (20)يقل وزن كل من الطبقة الداخلية والطبقة الخارجية عن  يجب أالَّ  (1
 .2غ/م (05)الطبقة المتوسطة عن 

 م.مل 150مفتوحة وهي غ العرض اإلجمالي األدنى للكمامة أن يبلُ  (2

مهاالمس جلد ل أجزاء الكمامة التي قد تُ تشك ِّ  أالَّ  (3 ظهور أو  الجسم جتهي  لأي خطر  مستخدِّ
 أعراض صحية حسب متطلبات الالئحة النسيجية.

 لمنسوجالقماش ا (ب

 إلعادة االستخدام.  ةكون قابلبحيث تم الكمامات المنسوجة صمَّ تُ  (1

مة المواد المستخدمة تكون يجب أن  (2  وطرقها، والتجفيف )الغسيل( منتجات التنظيفل مقاوِّ
 .المواصفات ذات العالقةدة في المحدَّ 

ذات االستعمال غير الطبي من القماش المنسوج يجب أن تتكون الكمامات المصنوعة من  (3
 قماش يستوفي الحدود الدنيا في الترشيح.

مها أي خطر لتهي ج الجسم أو ظهور أعراض  (4 أالَّ تشك ِّل أجزاء الكمامة التي قد ُتالمس جلد مستخدِّ
 النسيجية.صحية حسب متطلبات الالئحة 
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 ( مرات من عمليات الغسيل والتجفيف.5يجب أن تتحمَّل الكمامات المنسوجة ) (5

 س.   60( دقيقة على درجة 30تتم دورة الغسيل )غسل وتجفيف( لمدة ) (6

 متطلبات األداء في الكمامات القماشية (ج

 يجب أن تتوافر في الكمامة القماشية المتطلبات الفنية الواردة في الجدول التالي: (1
 طرق االختبار الحدود/ القيم المتطلبات م
 كفاءة الترشيح )حد أدنى( )%( 1

 3حجم الجسميات بحد أعلى )
 (ميكرون 

 Nacl 70)جسميات صلبة )كلوريد الصوديوم 
ASTM F2299 
ISO 16900-3 )70 جسميات سائلة أو رذاذ ) زيت البارفين 

 ( حد أعلى:mbarمقاومة التنفس ) 2
 مقاومة الشهيق
 مقاومة الزفير

 

2.4 
3.0 

ISO 16900-2 

 ISO 11737-1 100 (حد أعلى)، Bioburden   CFU/g)النظافة الجرموثية )الحاجر الحيوي  3

 SASO-ISO-13935-2 20 قوة الشد الرتباط الرباط في الكمامة )نيوتن( حد أدنى 4

5 PH )7.5 - 4 )الرقم الهيدروجيني SASO-ISO3071 

 SASO-ISO-14184-1 20 حد أعلى ppm)الفورمالدهيد ) جزء بالمليون تعيين  6

 : حدود وقيم لمتطلبات الكفاءة(2الجدول )

 التالي:الجدول  في وارد هو والعرق كما والغسيل لالحتكاك اللون  ثبات درجات تكون  يجب أن (2
 ) كحد أدنى ( الحدود/القيم المتطلبات

  الرمادي(ثبات اللون لالحتكاك  )المقياس 

 4 جاف
 4 رطب

  ثبات اللون للغسيل العادي )المقياس الرمادي(

 4 تغير اللون 
 4 التبقيع

  ثبات اللون للعرق )المقياس الرمادي(

 4 (تغير اللون )ل حمضي وقاعديمحلو 
 4 (التبقيع) ل حمضي وقاعديمحلو 

 تبات اللون  (: حدود وقيم للمتطلبات3الجدول )
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 للمعلومات )إرشادي( ( 1الملحق )
 (EN 149أوال: أنواع الكمامات: وفقا للمواصفة األوروبية )

 (Filtering facepiece) (FFP1كمامات )فئة ال     1

مناسبة لبيئات العمل التي ال يوجد فيها هباء جوي وهي  ،لجهاز التنفسيلأقنعة حماية عد  هذه الكمامات تُ 
٪ من  80تصفية ما ال يقل عن  قادرة على أن تكون هذه الكمامات يجبو  ،أو غبار ليفي أو غبار سام

الفئة بشكل عام حماية كافية هذه ر أقنعة توف ِّ و  (،ر)ميكرومت ( مكم3)الجسيمات في الهواء حتى حجم 
 .الغذائيالتصنيع أو أعمال البناء لجهاز التنفسي في ل

روائح  وُيسب ِّبج الجهاز التنفسي هي ِّ يمكن أن يُ  ذي، السامالحماية ضد الغبار غير وُتستخَدم هذه الكمامات لل
 .٪25 ≥ب الكلي يجب أن يكون معدل التسر  ، و كريهة

 (FFP2فئة الكمامات )     2

وهي مناسبة لبيئات العمل التي يحتوي فيها الهواء المحيط  ،لجهاز التنفسيلهذه الكمامات أقنعة حماية  عد  تُ 
٪ من الجسيمات في 94تصفية ما ال يقل عن  أن تكون هذه الكمامات قادرة على يجبو  ،سامةمواد على 

 ة.السام األدخنةائل و لحماية ضد الغبار والسل( وذلك ر)ميكرومت ( مكم3)حتى حجم  الهواء،

 (FFP3فئة الكمامات )   3

ب إجمالي مع أقصى معدل تسر   ،حماية أفضل ضد أمراض الجهاز التنفسيل أقنعةهذه الكمامات ر وف ِّ تُ 
تضمن  مما )ميكرومتر(، ( مكم3)حتى حجم  الجسيمات،٪ على األقل ضد 99٪ وحماية بنسبة 5يبلغ 

 ة.تصفية الجسيمات السامة والسرطانية والمشع ِّ 

 EN 149: 2001 + A1-2009االتحاد األوروبي:  وفقا لمواصفة الوقايةأقنعة 
 اختبار جزيئات الزيت الصوديوماختبار جسيمات كلوريد  التصنيف

 نسبة االختراق ٪ نسبة االختراق ٪ الفئة

FFP1 20 20 

FFP2 6 6 

FFP3 1 1 

 EN 149لألقنعة وفًقا لـ  الكفاءة: متطلبات مستوى ( 4) الجدول
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المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية )مواصفة  وفقا للمواصفة األمريكية الوقايةأقنعة ثانيا: 
NIOSH) 

 الزيت جسيماتاختبار  اختبار جسيمات كلوريد الصوديوم الفئة

N95 95.00% ال ينطبق 

N99 99.00% ال ينطبق 

N100 99.97% ال ينطبق 

P95 95.00 ال ينطبق% 

P99 99.00 ال ينطبق% 

P100 99.97 طبقنال ي% 

 NIOSH: مستويات ومتطلبات القناع القياسي (5)الجدول 
 ASTM F2100-19األمريكية لألقنعة:  وفقا للمواصفة قنعة الطبيةاأل

 3مستوى الحماية  2مستوى الحماية  1مستوى الحماية  مؤشرات األداء

 98كتر من أ 98اكتر من  95كتر من أ (%BFE) كفاءة الترشيح الجرثومي

 6.0قل من أ 6.0اقل من  5.0قل من أ mmH2O/cm² ( ΔP) الضغط التفاضلي

 98كتر من أ 98اكتر من  95كتر من أ )%( للجسيماتكفاءة الترشيح 

 160 120 80 اختراق الدم االصطناعي

 Class 1 Class 1 Class 1 الضغط األدنى مم زئبق

 ASTM F2100: فئات ومتطلبات األقنعة وفًقا لـ (6)الجدول 

 EN14683: 2019االتحاد األوروبي:  وفقا لمواصفة قنعة الطبيةثالثا: األ
 IIRصنف  IIصنف  Iصنف  التصنيف

 98أكتر من  98أكتر من  95أكتر كم  (%BFE) كفاءة الترشيح الجرثومي

 40أقل من  40أقل من  40أقل من   2Pa/cm (PΔ) الضغط التفاضلي

 16.0أكتر من  غير مطلوب غير مطلوب KPaمقاومة الرذاذ 

 30أقل من  30أقل من  30أقل من  CFU/g  نظافة الميكروبات

 EN 14683للمواصفة  وفقا: فئات ومتطلبات األقنعة (7)الجدول 

 الصينية لألقنعة رابعا: المواصفات
واألقنعة  المهنيةقنعة األ: كما يلي األقنعة إلى ثالث فئات تصنيفيمكن ف لألقنعة، يةالصين للمواصفاتوفًقا 

 .لالستخدام العامالطبية واألقنعة 

 المهنيةقنعة األ مواصفات

 –: معدات حماية الجهاز التنفسي GB 2626-2006 هيأقنعة حماية العمال في الصين  مواصفة
 تنفس.عند ال لتنقية الهواء ال تعمل بالطاقةالمعدات التي 
 إلى ثالث درجات: -القناع وفًقا لكفاءة ترشيح  -ينقسم القناع 

 (KN90, KP90) (أ
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 (KN95, KP95) (ب

 (KN100, KP100) (ج

كلوريد  جسيماتبواسطة  KNويتم الكشف عن سلسلة  الترشيح،كفاءة معدل إلى  أعاله تشير األرقامو 
أدناه ( 9و ) (8الجدول )ن ويبي ِّ  ،الزيت جسيماتبواسطة  KPيما يتم الكشف عن سلسلة ف الصوديوم،

 دة.المتطلبات والتصنيفات المحدَّ 
 صنف القناع التصنيف

 أقنعة كاملة لالستبدالأقنعة قابلة  أقنعة يمكن التخلص منها نوع الترشيح

KN 
KN90 
KN95 

KN100 

KN90 
KN95 

KN100 

 
KN95 

KN100 

KP 
KP90 
KP95 

KP100 

KP90 
KP95 

KP100 

 
KP95 

KP100 

 GB 2626-2006 وفقا للمواصفةأقنعة الوجه كمامات و : تصنيف (8)الجدول 

 
 اختبار جزيئات الزيت اختبار جسيمات كلوريد الصوديوم الفئة

KN90 90%.  ينطبقال 
KN95 95.5% ال ينطبق 

KN100 99.97% ال ينطبق 
KP90 90 ال ينطبق%. 
KP95 95.5 ال ينطبق% 

KP100 99.97 ال ينطبق% 

 GB2626-2006 وفقا للمواصفة: مستويات كفاءة المرشح ومتطلبات أقنعة الوجه (9)الجدول 
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 مواصفات التصنيف والترميز الجمركي : (2الملحق )

 للكمامات الوقائية قائمة المواصفات القياسية   (أ
 عنوان المواصفة باإلنجليزية لعربيةعنوان المواصفة با رقم المواصفة

ASTM F2100 - 19  المواصفات القياسية ألداء المواد
 المستخدمة في أقنعة الوجه الطبية

Standard Specification for Performance of 
Materials Used in Medical Face Masks 

Respiratory 
Protective Devices, 

42 CFR Part 84 

معايير المعهد الوطني للسالمة والصحة 
 المهنية

NIOSH-Approved Particulate Filtering 
Face piece Respirators 

GB 2626 جهاز تنفس ال  -معدات الحماية التنفسية
 يعمل بالطاقة لتنقية الجسيمات

Respiratory protective equipment Non-
powered air-purifying particle respirator 

EN 149  أجهزة حماية الجهاز التنفسي ترشيح
نصف أقنعة ضد الجسيمات المتطلبات 

 واالختبارات ووضع العالمات

Respiratory protective devices — Filtering 
half masks to protect against particles — 
Requirements, testing, marking 

EN 14683  المتطلبات وطرق  -أقنعة الوجه الطبية
 االختبار

Medical face masks — Requirements and 
test methods 

ISO 9237  تحديد نفاذية األقمشة للهواء -المنسوجات Textiles - Determination of permeability 
of fabrics to air 

EN 13274-7  طرق االختبار  -أجهزة الحماية التنفسية- 
 : تحديد تغلغل مرشح الجسيمات7الجزء 

Respiratory protective devices — 
Methods of test — Part 7: Determination 
of particle filter penetration 

UNE-0065/2020  أقنعة صحية قابلة إلعادة االستخدام
 للبالغين واألطفال

Reusable hygienic masks for adults and 
children 

 المراجع التكميلية (ب
 عنوان المرجع العلمي م

 "المواد الضارة في صناعة المنسوجات". GSO-1956المواصفة القياسية الخليجية  1

 النسيجية". للمنتجات اإليضاحية " البيانات GSO-863المواصفة القياسية الخليجية  2

: الفورمالدهيد 1الجزء -تحديد الفورمالدهيد-المنسوجات SASO-ISO-14184-1المواصفة القياسية السعودية  3

 الحر والمهدرج )طريقة استخراج المياه(.

خصائص شد خط الحياكة في األقمشة  --المنسوجات "  SASO-ISO-13935-2المواصفة القياسية السعودية  5

 : تعيين القوة القصوى لفتق خط الحياكة باستخدام طريقة النزع2الجزء  -والمنتجات النسيجية الجاهزة 
 تحديد العرض والطول.-األقمشة المنسوجة-المنسوجات SASO-ISO-22198المواصفة القياسية السعودية  6

اختبار الضغط -تحديد مقاومة نفاذية الماء-األقمشة المنسوجة SASO-ISO-811المواصفة القياسية السعودية  7

 الهيدروستاتيكي.

: ثبات اللون 12Xالجزء-اختبار ثبات اللون-المنسوجات SASO-ISO105-X12المواصفة القياسية السعودية  8

 .لالحتكاك

اختبار ثبات لون المنسوجات )طرق تحديد درجة ثبات اللون لتأثير  GSO-1268المواصفة القياسية الخليجية  9

 العرق(.

 تعيين الرقم الهيدروجيني للمستخلص المائي. -المنسوجات SASO-ISO-3071المواصفة القياسية السعودية  10

" طريقة االختبار القياسية لتعيين الكفاءة األولية للمواد المستخدمة  ASTM F2299المواصفة القياسية االمريكية  11

 لكريات المطاطية"في األقنعة الطبية بواسطة االختراق بالجسميات باستخدام ا

الجزء  –المعدات طرق االختبار واختبار  -" أجهزة الحماية التنفسية ISO 16900-3المواصفة القياسية الدولية  12

 . : تعيين اختراق مرشح الجسميات"3
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 الترميز الجمركي لجميع أنواع الكمامات (ج
 الوصف الترميز الجمركي

 كمامات لالستعمال الطبية 481890000001

 كمامات لالستعماالت العامة 481890000002

 غيرها 481890009999

 ل من الجراحين أثناء العملياتقنعة من النوع المستعم  أ 630790970001

 قنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائحأ 630790970002

 (N95) عالية مثلالكفاءة القنعة الوجه ذات أ 630790970003

 
 


