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 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 
 
 
 
 
 
 
 

 غير الطبية اتالكمام
Face masks for Non-medical use 
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 المجال   -1

والمعدة  ،غير الطبية لكماماتتحديد المتطلبات الفنية لب هذه المواصفة القياسية ختصت 
الجسيمات متناهية  من والرذاذ وغيرها رمن الغبا لالستخدامات اليومية كالحماية

بتغطية للجهاز التنفسي  ىيل انتشار العدولوتق ،الرذاذ المصاحب للعطس ومنعالصغر 
  وتكون مكونة من ثالث طبقات ومصنعة من االقمشة غير المنسوجة ،االنف والفم معا

 باتوالمتطل والمصطلحات والتعاريف تصنيف المنتج،وتتضمن هذه المواصفة توصيف 
وقواعد الفحص، ووضع العالمات، والتعبئة  ومتطلبات التعبئة، وطرق االختبار، الفنية

 والنقل والتخزين.

ظروف غير لفي ا تنفسيطبق هذه المواصفة على منتجات حماية الجهاز الال ت
الطبي  ستخدام، واالألكسجين، ومكافحة الحرائقمن ا خاليةال اتمثل البيئ ،االعتيادية

، وال تنطبق أيًضا على منتجات حماية الجهاز التنفسي الصناعي الغبار من حمايةالو
 للرضع واألطفال.

 

  المراجع التكميلية -2

 "المواد الضارة في صناعة المنسوجات". GSO1956 الخليجية المواصفة القياسية 2/1

 ."النسيجية للمنتجات اإليضاحية البيانات " GSO863الخليجية المواصفة القياسية  2/2

-الفورمالدهيففدتحديففد -المنسفوجات SASO-ISO-14184-1المواصففة القياسففية السففعودية         2/3
 الحر والمهدرج )طريقة استخراج المياه(. : الفورمالدهيد1الجزء 

طريقفة تقفدير بعف  -المنسفوجات SASO-ISO 14362-1  القياسفية السفعوديةالمواصففة      2/4
عفن اسفتخدام بعف  الملونفات  : الكشف1الجزء-اغ األزواالمينات العطرية المشتقة من أصب

 اليها.األزو والوصول 

خصففائص شففد خففط  --المنسففوجات "  SASO-ISO-13935-2المواصفففة القياسففية السففعودية     2/5
: تعيين القوة القصوى لفتق خط 2الجزء  -مشة والمنتجات النسيجية الجاهزة الحياكة في األق

 زعالحياكة باستخدام طريقة الن

تحديففد -األقمشففة المنسففوجة-المنسففوجات SASO-ISO-22198المواصفففة القياسففية السففعودية    2/6
 العر  والطول.

-تحديفد مقاومفة نفاذيفة المفاء-األقمشة المنسفوجة SASO-ISO-811المواصفة القياسية السعودية  2/7
 اختبار الضغط الهيدروستاتيكي.

-ثبففففات اللففففون اختبففففار-المنسففففوجات SASO-ISO105-X12المواصفففففة القياسففففية السففففعودية  2/8
 .لالحتكاكاللون  : ثبات12Xالجزء

اختبار ثبات لون المنسوجات )طرق تحديد درجة ثبات  GSO-1268 الخليجيةالقياسية  المواصفة 2/9
 .اللون لتأثير العرق(
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تعيفففين الفففرقم الهيفففدروجيني  -المنسفففوجات SASO-ISO3071المواصففففة القياسفففية السفففعودية  2/10
 تخلص المائي.للمس

" طريقة االختبار القياسية لتعيين الكفاءة األوليفة  ASTM F2299المواصفة القياسية االمريكية  2/11
للمففواد المسففتخدمة فففي األقنعففة الطبيففة بواسففطة االختففراق بالجسففميات باسففتخدام الكريففات 

 المطاطية"

طزز ا حتب رززةخ بحب رززةخ  -نفسزز ت" أجهزز ا حماية ززت حم  ISO 16900-3المواصفففة القياسففية الدوليففة  2/12
 . "اختراق مرشح الجسميات: تعيين 3الجزء  –المعدات 

 المصطلحات  -3

 را  هذا الدليل تستخدم المصطلحات التالية:غأل 
 
 الزفير  3/1

 الهواء الخارج من الرئتين بواسطة مستخدمي الكمامة.
 
 الشهيق  3/2

 امة. الهواء الداخل الى الرئتين بواسطة مستخدمي الكم
 
 رباط الرأس 3/3
 على الرأس.المستخدم لتثبت الكمامة  الشريط او المطاطهو 
 
 الوجهكمامة  3/4

 .هي قطعة تغطي االنف والفم والذقن مثبتة مع رباط الرأس
 
 مقاومة التنفس  3/5

 .مقاومة الكمامة لتدفق هواء الشهيق والزفير
 
 صمام الزفير  3/6

 الهواء( يسمح بخروج الهواء من الكمامة.جوع بر )ال يسمحصمام ذو اتجاه واحد 
 
 صمام الشهيق  3/7

صمام ذو اتجاه واحد يسمح لغاز التنفس للدخول في الكمامة ومنع الهواء الخارج من التسرب خالل فتحة 
 .الصمام
 
 
 الجسيمات 3/8
ديناميكي يرواألمكافئ القطر وال ((μm ميكرومتر 2.5أقل من أو يساوي  مواد جسيمية، يكون حجمها 

 أيًضا باسم الجسيمات الدقيقة. ةفي الهواء المحيط ، والمعروف 2.5في الهواء المحيط أقل من أو يساوي 
 
 مرشح كفاءة التصفية 3/9
 ، معبًرا عنها كنسبة مئوية.تصفية الجسيمات في ظل ظروف محددةعلى  طبقات الكمامةقدرة 
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 أداء حماية الجسيمات 3/10

 ، معبراً عنها كنسبة مئويةالجسيمات في ظل ظروف محددةى حجب عل كمامةقدرة ال

. حمفئت د،حمفئت ج ،حمفئت ب ،حمفئت أ ي م تصن ف حم أثي  حموقةئي مألقنعت من عةمي إمى منخفض على حمناو 
 جب أن تكون حألقنعت قةدخا  1 تظه  جودا حمهوحء حميا ط مكل مس وى من مس ويةت حمقنةع في حمجدبل

)فئت مؤش  جودا حمهوحء  3 حم / م جم ك ب  75≤( إمى2. 5 .(PMمجس يةت حميس نشقت )على تقليل ت كي  ح
 جيدا بمة فوا( في بيئت تلوث حمهوحء حميقةبلت.

 

 جودة الهواء المحيط لمستويات تأثير الحماية المختلفة (1رقم ) الجدول
 الفئة د الفئة ج الفئة ب الفئة أ مستوى تأثير الحماية

فئات مؤشر جودة 
 هواء المطبقةال

 تلوث شديد وما دون  وما دون  خطيرتلوث  تلوث خطير
 

 وما دون  متوسطتلوث 

 

 المتطلبات -4 

 المتطلبات األساسية 4-1
  جب أن يوف  حمقنةع حية ت آمنت بمأمونت ملفم بحألنف. 4-1-1
تا وي  ، أبةموحد معةد تدبي همن  جب أت تس خدم حميوحد حمخةم حميس خدمت في صنةعت حألقنعت   4-1-2

 ج حمجلد أب على موحد شديدا حمسي ت أب مس طنت أب  ا يل أن تكون مس طنت بمن حميع بف أنهة تسبب ته
حمصلت بأن تكون بةم ت أن تفي بقة ة حميوحد حمياظوخا حألب ى بةمي طلرةت ذحت تفةعالت معةكست أب ى، ب 

أي ض خ مصات حميس خدم    حمطب تغي تسبب حميوحد حمدحبلت في تصن ع حمكيةمت تأن ، ب من حم بحئح
 .  2/1في حمبند  ابذمك حسب حمي طلرةت في حميوحصفت حمق ةس ت حميذكوخ 

 جب أت  ا وي حمقنةع على زبح ة بحوحف حةدا  يكن حموصول إميهة بأت ي سبب في إصةبت  4-1-3
 م تد ه.

 .أثنةء حختدحئه ة  أب أمي ة  حضاب  ةضغط بأن ت  سبب جب أن  كون حمقنةع سهل حتختدحء بحإلزحمت،   4-1-4
 .ألجلهثناء استخدامها للغر  المصنوعة أاو تنفصل او تتمزق  غير الطبيةتتفكك الكمامة  أالا   4-1-5
 .(2الواردة في الجدول ) والحدود المتطلبات  جب أن تاقق حمكيةمت غي  حمطب ت  4-1-6

 
 
 
 
 
 
 

 ( االختبارت و المتطلبات2جدول رقم )
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 الحد األقصى/تطلباتالم االختبار
 4 ثرةت حملون مالح كةك )جةف / خطب( 

 20 م( جم / كجما وى حمفوخمةمدهةيد / )مل
PH ) 7,5-4 ق يت ) حم قم حمهيدخبجيني 

 حألصرةغ حألمين ت حمعط يت حميسبرت ملس طةن حمقةبلت مل الل
 م(جم / كجأ / )مل

 ماظوخا

 175 مقةبمت حتس نشةا / بةسكةل 
 145 مقةبمت حم نفس / بةسكةل 

 20 قوة الشد الرتباط الرباط في الكمامة )نيوتن( حد أدنى
  جب أت ين مق أب ينكس  أب ي شوه ثرةت غطةء صيةم حم نفس ج

 حمي ك بب ت

Coliform غير قابلة للكشف 

Athogenic septic bacteria d غير قابلة للكشف 

Total fungal 
colonies/(CFU/g) 

100 (CFU / g) 
Total number of bacterial 

colonies / ( CFU / g 
200 (CFU / g) 

 دخجت 60 ع ض أسفل حمقنةع 
 1.0 (As) حألخسن ك
 0.1 (Cd) حمكةدميوم

 2.0 (Cr) حمك بم
 0.02 (Hg) حم ئبق

 1.0 (Pb) حم صةص
 30.0 (Sb) حألن  يون 

 100 (Seسلينيوم )حم
 1000 (Baرةخيوم )حم

 3الدرجة  2الدرجة  1الدرجة  صنيف كفاءة الترشيحت

 نسرت كفةءا حم  ش ح
≥ % 

 من أب تسةبي( أكب ) 

 90 95 99 بسط ملاي
 80 95 99 بسط زي ي

 
 أن ي حعى في صنةعت حمكيةمت غي  حمطب ت سالم هة من حم أثي حت حمبيئ ت حمضةخا عند حم خلص   4-1-7

  منهة.

 
 
 داءاأل 4/2
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 75أقل من قةدخا على تقليل ت كي  حمجس يةت حميس نشقت إمى  كيةمتكون حمت جب أن  4/2/1
 حميا طت.)فئت مؤش  جودا حمهوحء جيدا بمة فوا( في بيئت تلوث حمهوحء  3م حم/جم ك ب 

جب أن تكون ، كية  حمبن ت بأحميةدا  في عيوب بحضات أب ذح مشوهة كيةمتسطح حم كون  جب أت   4/2/2
 .حمي كةن ك تحمظ بف لى تايل ظ بف حتس خدحم حمعةد ت بدخجت حما حخا بحم طوبت ب قةدخا ع جي ع أج حءهة

، بايث ت ليس خدم سهومت في مرس أب بلع حمكيةمتم ع خبةط حم أس بط يقت مالئيت ميوف  صن   4/2/3
 . حب فضفةض يؤدي حمى عدم ححكةم حمكيةمت على حموجه  سبب أمية  عند حتس خدحم  كون ض قة  

 حميوحد حميس خدمت ف جب أن ت ايل، ة يكن إعةدا حس خدحمه ذح كةنت حمكيةمت مصييت بايثإ  4/2/4
 .بإج حءحت حم نظ ف بحم عق م حم ي تاددهة حمش كت حميصنعت ظ بف

 
 متطلبات المظهر 4-3
 
وهي األنف والفم  ،لمنطقة المراد حمايتهاتصمما الكمامة غير الطبية بحيث تضمن تغطيتها ل       4-3-1

 (.1في الشكل رقم )، كما هو موضح الذقنو

نففس من سواء بواسطة رباط مطاطي أو  ،تثبيتها في الرأسل مالئمةتصمم الكمامة بطريقة        4-3-2
مفن ومحكفم علفى آبشكل مع ضمان إغالقها  ،بحيث تكون سهلة اللبس والنزعالكمامة قماش 
ن تكففون قابلففة للتعففديل بمففا أو ة شففكل الوجففه،جيففد بصففورةتالئففم  أنو ،ذقنالففو فففمالونففف األ

 يتناسب مع حجم وجه مرتديها.

 ،حسب خصائص المواد المستخدمة بالتصفنيع ،طبقاتثالث من  غير الطبيةم الكمامة تصم       4-3-3
 :كما يجب أن تستوفي المتطلبات التالية 

يقفل وزن  وأالا  ،2م غ/ (20)عفن  للكمامة يقل وزن كل من الطبقة الداخلية والطبقة الخارجية أالا  (1
 .2م غ/ (05)الطبقة المتوسطة عن 

 .( 2كما موضح بشكل رقم )  %5 ± ممل 175عر  للكمامة غ أن يبل   (2

 .%5 ± ملم 95لكمامة ا ارتفاع غ أن يبل   (3

 .غير الطبية دعامة عند منطقة االنف الحكام التثبيتالكمامة  في توفريأن  (4

مهالد المس جل أجزاء الكمامة التي قد ت  تشكا   أالا  (5 ظهور أعرا  أو  الجسم جتهي  لأي خطر  مستخد 
 صحية.
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 (1الشكل رقم )

         

      ( ابعاد الكمامة2شكل رقم )

 

 المقاسات 4-4  

 .البالغينلالستخدام من قبل  معدهكون تلتلبية المتطلبات عندما  الكمامة غير الطبيةيجب تصميم وتصنيع 
طبقا  يوضح ارشادات القياسات الخاصة بابعاد وحجم الوجه والرأس (  3)رقم  جدولوال

 ISO/TS 16976-2:2015للمواصفة 

 ISO / TS 16976-2: 2015 & ISO 7250-1أبعاد الوجه والرأس للبالغين  - ( 3الجدول رقم ) 

 
 

  

 

 اتساع الفك

 ملم 98-140

ن اعلى م الطول
 االنف الى الذقن

 ملم 104-135

تين بين حدق ةمسافال
 العين

 ملم 56-71

 قوس الذقن

 ملم 328 - 280

 محيط الرأس

 ملم 527-604

 

 

 أخذ العينات -5   
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 ينبغي أن يتم أخذ العينات كما يلي إال إذا اتفق على غير ذلك: 

بطفرق سفية السفعودية الخاصفة يتم سحب العينفات طبقفا للطريقفة الفواردة ففى المواصففة القبا 5-1
 (.ISO 28590سحب العينات رقم )

 

 البيانات اإليضاحية  -6

باللغفة العربيفة أو  ، وتكفون بياناتهفاظفاهر مكفانبإحكفام ففي  البيانات االيضاحية تثبت بطاقة 6/1
( وتشفمل البيانفات 2/2(طبقفاً للبنفد  صفعب إزالتهفايوبطريقفة  ،باللغتين العربيفة واإلنجليزيفة

 ة:التالي

 اسم المنتج 6/1/1

 سم المصنع و/أو العالمة التجارية.ا 6/1/2

 .بعاداأل 6/1/3

 .لد المنشأب     6/1/4

 تفاق عليها.متطلبات خاصة يتم اال أي     6/1/5

 اآلتي:المنتج عند التعبئة  العبوة الخارجيةأن يوضح على  ينبغي      6/1/6

 اسم المنتج.    6/1/7

 ية.العالمة التجار   6/1/8

 اسم وعنوان الشركة المصنعة.   6/1/9

 .في العبوة الكماماتعدد    6/1/10

توصففيات منظمففة الصففحة العالميففة ووزارة  )حسففبالسففتخدام الكمامففة توضففيح الطففرق السففليمة  6/1/11
 الصحة(

 إرشادات العناية 6/1/12

 الطبية.أن المنتج غير مخصص لالستخدامات  واضحة، تبيانعبارة  6/1/13

 تعبئة والتغليف والتخزينال -7

، ويمنع تسلل جسيمات الغبار للرطوبة اومقاوم اومحكم اثابت وتغليفه أن تكون عبوة المنتج ينبغي    7/1
 أو غيرها داخل الكمامات.

 بعناية.عدم الضغط على المنتج والتعامل معه  ينبغي    7/2

 ية.أن يتم تخزين المنتج في مستودع جاف وجيد التهو ينبغي    7/3

 المراجع
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- BS EN 14683:2019 

- BS EN149:2001+A1:2009 

- ASTM F2100:2019 

- Rs433-2:2020 

- US 2552: 2020 

- GB/T 32610-2016 

- GB 2626 – 2006 

- Advice on the use of masks in the context of COVID-
19 / WHO/ Interim guidance/ 5 June 2020  

-                                                AFNOR SPEC S76-001 

-   SWiFT 19:2020+AC1:2020 

 SASO ISO إلى  (SASO ISO 9073-1 سلسلة المواصفات -
 والخاصة باألقمشة غير المنسوجة (9073-18

 لمتطلبات الخاصة بإنتاج الكمامة القماش )المستدامة(ل يالدليل اإلرشاد -
 الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
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