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About the paper 
Medical Textiles took a prominent role in 2020 due to the COVID19 pandemic. In addition to the wider 
adoption of Medical Apparel by the healthcare industry, the general public became increasingly aware of the 
importance of facial protection in controlling the spread of the disease. This importance that Medical Apparel 
gained in 2020 has commanded a more in-depth look at the sector and the opportunities that it offers to 
manufacturers of textiles and apparel in Egypt. The project was launched to map the domestic industry, 
assess the opportunities that the sector offers and the actions necessary to capture those opportunities. The 
project key objectives are:  

• Review existing literature and reports  

• Undertake desk research on the global Medical Textiles sector 

• Identify products under the sector and Egyptian companies active in the industry 

• Present the research findings to key stakeholders in the sector 

• Undertake research on the local supply and demand  

• Identify – when possible – export opportunities  

• Develop recommendations on how to best support the sector to exploit the existing opportunities  

 

Why medical garments  
In a stakeholders’ meeting to kick-start the project, it was agreed that the project will focus on the Medical 
Apparel segment of the MedTech industry for the following reasons:  

• The Medical Apparel segment offers an accessible entry point for Egyptian apparel manufacturers 
into the Workwear sector and the wider Technical Textile industry 

• Medical Apparel have been rarely studied and little information is available. As a matter of fact 
statistics are not readily available and significant effort needs to be done to be able to quantify the 
market and measure the size of the opportunity 

• Egypt enjoys a wide base of textile and apparel manufacturers that can quickly and with relatively 
little effort convert to Medical Apparel with higher value added 

 

Brief about GTEX 
The Global Textiles and Clothing Programme (GTEX) and its related work in the Middle East and North 
Africa (MENATEX) promote textile and clothing exports from countries in Central Asia, the Middle East and 
North Africa. The aim is to stimulate employment and income generation along the value chain. The 
programme will run until December 2021. 

The GTEX programme is funded by the Government of Switzerland in the Textile & Clothing sector in five 
selected countries; these are Egypt, Morocco and Tunisia in North Africa and Kyrgyzstan and Tajikistan in 
Central Asia; as well as by the Government of Sweden within the framework of the Middle East and North 
Africa region Textiles program (MENATEX) in Jordan, Morocco and Tunisia. The International Trade Centre 
(ITC), in close collaboration with the Swiss State Secretariat of Economics Affairs (SECO) and the Swedish 
International Development Cooperation Agency (Sida), is implementing the programme. Many competitive 
enterprises in this key manufacturing sector can contribute to achieving targets linked to the 2030 Agenda, 
particularly related to SDG 8 “promoting sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment”, SDG 12 concerning “responsible consumption and production”, SDG 9 “industry, 
innovation & infrastructure” and SDG 5 “gender equality”. 

The envisaged impact of the programme is to increase employment and income along the T&C value chain 
in the selected countries. To achieve this long-term objective, the programme foresees to accomplish two 
major outcomes until its end. One is related to the institutional infrastructure around the sector in the priority 
countries, including policy aspects, where required and is formulated as “Improved business environment 
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and TISI performance in the T&C sector”. The second outcome targets the enterprise level and is formulated 
as “Improved competitiveness of SMEs in the T&C sector”. All six-country projects follow the same logical 
framework with two outcomes and four outputs per outcome. The emphasis on specific outcomes and 
outputs vary according to country needs and priorities. 

The main target groups of the program in the selected countries are: 

• Operators along the entire T&C value chain, including fabric and trim producers and suppliers, 
manufacturers, logistics providers and buyers, with special consideration to women and young 
entrepreneurs; 

• T&C related Intermediary organisations, including TISIs, T&C associations, T&C technical centres, 
academia and training institutes in addition to institutions providing financing services; 

• The final beneficiaries are the exporting or export ready SMEs in Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia, 
Kyrgyzstan and Tajikistan. 

The program will adopt a market-led and demand-driven approach and align with the strategic priorities of 
its key beneficiaries. It will foster local and regional alliances for development in the T&C value chains, with 
inputs from leading enterprises and buyers as well as local and regional institutions and associations. 

The project in Egypt is the result of a successful partnership between the Egyptian Government represented 
by the Ministry of Trade and Industry (MoTI), and the Swiss government, who has made available the funds 
necessary for its implementation, and ITC the joint trade organization of the United Nations (UN) and the 
World Trade Organization (WTO), as the implementing agency for the project. 

The “Boosting Textile and Clothing Sector Competitiveness in Egypt” project was signed on 22nd of 
September 2019. Since then, an enterprise call for applications was launched and 64 applications were 
received. After a detailed assessment process, 26 companies were selected from a total target of 35 
enterprises. A call for application for relatively large-scale companies “Champion enterprises” has been 
launched as well with the aim of following a mentoring approach between the champions and selected SMEs. 
In parallel, work at the institutional level is being carried out. 

 

Methodology and approach 
The project was implemented in around 6 months using a combination of desk and field research as well as 
projection models and expert opinions. A total of 15 interviews were conducted with Medical Apparel 
manufacturers, Healthcare facilities, Importers of Medical Apparel and industry leaders / associations. 
Following the initial release of this report to a select number of industry leaders and stakeholders, a meeting 
was held to discuss the findings and collect feedback from the attendees that were integrated into this final 
report. In addition, meetings with government officials presenting the findings of the research and to discuss 
potential actions were held.  

It is noteworthy that this project is a first of its kind in Egypt as there are no previous studies focusing on 
Medical Apparel. The challenge in such a research is that Medical Apparel are viewed as part of the clothings 
sector and there are not readily available statistics focusing on this specific segment. HS codes for Medical 
Apparel are the same as those for conventional garments. Estimates needed to be made based on 
demographics and company interviews.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Egypt Medtech Study 

6 | P a g e

Publisher: International Trade Center, Gherzi 

Title: Egypt Medtech Study -  Medical Clothing  

Publication date and place: Cairo, July 2021 

Page count: 60 

Language(s): English 

This study is developed as part of GTEX MENATEX project in Egypt implemented by the International Trade Centre and funded by the 
Swiss State Secretariat of Economics Affairs (SECO) of Switzerland and the Swedish International Development Cooperation Agency 
(Sida) 

For more information, contact: Yasmine HELAL yhelal@intracen.org 

ITC encourages the reprinting and translation of its publications to achieve wider dissemination. Short extracts of this paper may be 
freely reproduced, with due acknowledgement of the source. Permission should be requested for more extensive reproduction or 
translation. A copy of the reprinted or translated material should be sent to ITC.  

© International Trade Centre (ITC) 

ITC is the joint agency of the World Trade Organization and the United Nations. 



   Egypt Medtech Study  

7 | P a g e  

 

Acronyms 
 

 

ASTM  American Society for Testing and Materials  

EDA  Egyptian Drug Authority  

EN    Europan Standards  

EOS  Egyptian Organization for Standards  

GTEX The Global Textiles and Clothing Programme  

HAIs  Hospital Acquired Infections  

ITC  The International Trade Centre 

MedTex Medical Textiles  

MENATEX         Middle East and North Africa Region Textiles Program  

MOTI  Ministry of Trade and Industry  

PPE   Personal Protective Equipment  

UPA  Unified Procurement Authority  

UN  United Nations  

SECO Swiss State Secretariat of Economics Affairs 

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency  

SME     Small and Medium Enterprises  

TexTech  Technical Textiles   

T&C          Textile & Clothing  

WTO   World Trade Organization  

 

  

 

 

  

 
  



   Egypt Medtech Study  

8 | P a g e  

 

Executive summary 
Technical Textiles (TechTex) are products made using a textile manufacturing process but differ from 
conventional textiles in their applications. TechTex are designed not for esthetics but for functionality. There 
are 12 categories in TechTex that include Agriculture (such as shade nets), Construction (such as insulation 
material), Automotive (such as airbags) and Industry (such as filters). TechTex products have to meet certain 
technical standards to ensure that they are able to perform the functions they were designed for. The 
Technical Textiles sector was valued at $175 Billion in 2019 and is the fastest growing segment in the textile 
industry, with growth estimated at 5-6% annually compared to around 1-2% for conventional textiles. 

Medical textiles (MedTex) are TechTex products used in the medical and hygiene sectors. MedTex products 
- depending on their use - are required to have certain characteristics that could include: antibacterial, 
antimicrobial, non-carcinogenic and biocompatible. Applications in Medtex are grouped in four key 
categories: Implantable (such as heart valves and stents), Non-Implantable (such as gauzes and surgical 
dressings), Extracorporeal Devices (such as artificial kidneys) and Healthcare & Hygiene (such as wipes and 
patient lift systems). The total market for medical textiles - not including Medical Apparel - is estimated at 
$16.7 Billion in 2018 and is expected to grow with a CAGR of around 4.9% until 2025.  

Medical Apparel is a segment of Medtex that includes applications for patients as well as protective apparel 
for healthcare workers. It is considered independently due to its overlap with conventional textiles. The 
segment includes products such as: surgical drapes, scrubs and gowns, gloves, facial protections 
sterilization wraps, protective apparel, hospital bed covers, lab coats and industrial uniforms for the 
healthcare sector. End users of Medical Apparel include hospitals, physician offices and outpatient facilities 
as well as users in a number of other industries such as: laboratories and pharmaceutical companies. The 
Medical Apparel sector was estimated at $63.3 Billion in wholesale/retail value in 2019 and is expected to 
grow at a CAGR of 5.9% until 2027.  

Egypt has preferential access to four key markets: North America, Europe, Middle East and Africa. Those 
regions represent around 75% of the total Medical Apparel sector with a value of around $47.3 Billion in 
2019. In 2020 the market in those regions grew by a staggering 46% and their consumption is expected to 
grow at around 5.4% in the period until 2027.  

Table 1 - Market size US, Canada, EU, Middle East and Africa (values in ‘000 USD)1 
Country 2016 (A) 2020 E 2027 (F) 

US & Canada 21,452.2 38,643.2 55,405.3 

EU 16,292.4 27,029.6 39,615.3 

Middle East and Africa 2,403.5 3,269.2 4,583.3 

Total 40,148.1 68,942.0 99,603.9 

 

In the selected regions surgical drapes, scrubs and gowns represented around 38% of the total market 
followed by masks at 23% and protective apparel at 17%.  

Table 2- Medical apparel: market share by product categories (values in ‘000 USD)2 

Product 2019 Share 2027 Share 

Surgical Drapes, Scrubs and Gowns 17,799.9 38% 37,405.5 38% 

Gloves 4,301.9 9% 9,133.4 9% 

Facial Protection 9,835.7 21% 23,000.2 23% 

 
 
1 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027  
 
2 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027  
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Sterilization Wraps 2,316.0 5% 4,713.0 5% 

Protective Apparel 7,496.6 16% 16,989.7 17% 

Other Products (disposable towels, bedding, 
surgical headwear, footwear) 5,535.1 12% 8,362.1 8% 

Total 47,285.1  99,603.9  

 

Hospitals and outpatient facilities were the biggest users of Medical Apparel, representing 68% of the total 
value while physician offices had a 21% market share.  

Tabel 3- Medical clothing market by user (values in ‘000 USD)3 

Application 2016 (A) 2019 (A) 2027 (F) 

Hospitals 17,311.5 20,461.4 44,821.7 

Outpatient Facilities 10,072.9 12,004.9 25,921.5 

Physicians’ Offices 8,430.7 9,800.9 19,605.2 

Others 4,333.0 5,017.9 9,255.4 

Total 40,148.1 47,285.1 99,603.9 

 

The market for Medical Apparel is driven by a number of factors and faces a number of constraints, the most 
significant of which are:  

Drivers Constraints 

• Increase in the incidence of zoonotic diseases 
combined with rise in number of surgeries  

• Rising mergers, acquisitions and partnerships 
among key players 

• The rise in hospital-acquired infections has 
increased the awareness of the importance of 
Medical Clothing 

• Product recalls of medical clothing combined 
with use of substandard grade of medical 
clothing in developing countries could harm 
market growth 

• Increased regulatory policies for manufacturing 
and marketing of medical apparel could hinder 
the demand for those products 

 

Besides the projected significant growth in the market for Medical Apparel, some key trends are helping 
shape the sector:  

1. Increased usage of N-95 masks and protective medical clothing due to COVID19 

2. Increased demand for trendy medical apparel  

3. Technological advancement in medical clothing 

4. Growth experienced through acquisitions and collaborations 

5. Shift towards nitrile and vinyl gloves from latex gloves 

 

2020 has been a pivotal year for Medical Apparel due to the spread of COVID19. The pandemic had a 
significant impact on the sector and resulted in several changes including:  

 
 
3 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027  
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• A surge in demand for medical clothing (some categories have seen demand quadruple) 

• Disruption to the entire value chain  

• Increased awareness by medical professionals as well as the general public 

• Changes to government policies with interventions in the trade and production of medical clothing 
as well as regulations requiring the public to wear face protection 

 

As mentioned earlier, the production, trade and consumption of Medical Apparel are subject to a wide 
spectrum of regulations and standards that are imposed by both governments and users. North America and 
Europe – especially – have a complex set of standards, performance measures and the associated tests to 
validate that products meet such standards. A list of key standards regulating major Medical Apparel 
products is available in Chapter 3 of this report (including the corresponding ISO and Egyptian standards 
when applicable).  

Egypt has experienced a significant growth in its exports of Technical Textiles, with a CAGR of 51% between 
2013 and 2017, reaching $746 Million in 2017. Medical Textiles exports – including Hygiene products but 
excluding Medical Apparel - reached around $277.9 Million in 2019. Figures for exports of Medical Apparel 
are not readily available however, based on figures of the top manufacturers Gherzi estimates the country’s 
exports to be around $20-30 Million per year.  

Egypt has a significant opportunity to grow its exports in Medical Textiles. The addressable market for Egypt 
(North America, Europe, Middel East and Africa) for Sanitary pads and adhesive dressings, gauzes and 
bandages represented around $2.1 Billion in imports. While the market for Medical Apparel represented 
around $12-15 Billion in FOB value.  

 

The domestic market for Medical Apparel is still significantly underdeveloped offering manufacturers an 
additional and sizeable opportunity. The market is characterized by:  

• Absence of common and enforceable standards as well as reliable testing facilities 

• Fragmented industry with limited consolidation and absence of market leaders 

• Poor quality of existing medical garments and medical textiles due to the absence of proper 
monitoring and the limited awareness of the importance of Medical Apparel 

• A shift towards single-use Medical Apparel due to the limited trust in the laundering quality of 
reusable products 

• Lack of awareness by the medical community of the importance of Medical Apparel and the latest 
developments in the sector 

 

No figures are available for the current use of Medical Apparel in Egypt. An estimation model constructed 
based on Egypt’s population, hospital bed count, yearly number of procedures and patients, as well as taking 
into account international norms for the use and replacement of Medical Apparel puts the total size of the 
yearly domestic market at EGP 2.5 – 3.5 Billion (retail value). No figures are available for the existing 
consumption, however, based on interviews conducted with industry leaders, the current figures are 
significantly lower. This offers Egyptian manufacturers a sizeable opportunity.  

The domestic market is governed by several regulations and authorities; however, these government bodies 
often lack the tools to test, monitor and enforce their standards. The key government bodies and regulations 
impacting the Medical Apparel sector are:  

• The Unified Procurement Authority: established in 2019 to consolidate all government purchases 
of medical supplies including Medical Apparel.  

• Egyptian Drug Authority: established by the same decree in 2019, the authority is responsible for 
regulating the manufacturing and trade of medical supplies.  
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• The Egyptian Authority for Standards: is responsible for setting the national quality standards as 
well as for specifying the testing methods for each standard.  

• Laundries in hospitals: the ministry of health requires hospitals to have a laundry within their 
facilities, which lead hospitals to invest in cheap laundries while making it unattractive for investors 
to build high-end industrial laundries. 

 

Despite the existing opportunity, the Medical Apparel sector is facing a number of constrains that have 
inhibited its growth:  

• Absence of qualified laboratories that are able to test and certify products during the phases of 
product development, manufacturing and export.  

• Limited enforcement of standards for local consumption due to the absence of laboratories is 
leading to a largely unregulated market.  

• Absence of reliable industrial laundries has led healthcare workers – when they can - to rely on 
non-woven-single-use products to ensure the cleanliness of their apparel. Single-use products have 
a negative impact on the environment and are mostly imported due to raw material challenges.  

• Difficulty to obtain raw materials due to the limited local supply of qualified fabrics as well as the 
complex import procedures.  

 

In conclusion, Egypt is faced with a significant opportunity to supply both the local and export markets with 
Medical Apparel, however it faces a number of Weaknesses and Threats:  

Strengths Weaknesses 

• Large domestic market 

• Duty free access to regional markets 

• Favorable factor costs 

• Proximity to key markets 

• Access to some key fibers 

• A striving export business for non-textile 
medical supplies 

• Absence of laboratories and certification 
bodies 

• Weak national standards and enforcement 

• Limited access to fabrics and accessories due 
to limited local supply and challenges to 
imports 

• Poor management skills 

• Limited modern technology 

• Informal domestic market 

Opportunities Threats 

• Egypt to become a preferred supplier to 
regional markets 

• Egypt to grow the domestic market through 
legislation and enforcement of standards 

 

• Competition from regional players 

• Additional regulations from EU and US 

• African and Middle East enforcing new 
regulations 

• Slow adoption of national standards by 
domestic players 

 

To capitalize on the existing opportunities, Egypt needs to take a number of actions:  

• Action 1: Government to adopt testing as means of monitoring Medical Apparel 

• Action 2: Establishment of qualified laboratories and testing facilities 

• Action 3: Remove the regulation requiring in-house laundries in hospitals 

• Action 4: Awareness campaign and training of medical staff and government officials 

• Action 5: Awareness campaign for local manufacturers 
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• Action 6: Technology transfer 

• Action 7: International exposure and promotion  

• Action 8: Medical Apparel Board 
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Chapter 1: Introduction 
 
Technical textiles 
Technical Textiles, also known as TechTex are products made using a textile manufacturing process, 
however, what differentiates them from conventional textiles are their applications. Whereas conventional 
textiles are more concerned with aesthetics, TechTex are manufactured for functionality. Technical Textiles 
are therefore designed to meet specific performance standards and are evaluated based on their ability to 
meet those standards. In most cases TechTex are complex products that require extensive research, 
development and innovation and are produced using sophisticated technologies and production processes.  

TechTex are divided into 12 Categories as follows:  

1 Agrotech (Agro-textiles) Used in agricultural applications such as shade nets, 
thermal insulation and antibirdnets.  

2 
Buildtech (Construction textiles)  

Used in buildings and construction, such as concrete 
reinforcement, façade foundation systems, interior 
constructions, insulation and proofing materials.  

3 Clothtech (Clothing textiles)  Used for functional apparel such as Personal Protective 
Equipment, Sportswear, and uniforms.  

4 
Geotech (Geotextiles) 

Made of permeable fabrics having ability to separate, filter, 
protect or drain soil. Used in applications such as civil 
engineering, earth and road construction, dam engineering 
and drainage systems. 

5 Hometech (Domestic textiles) Applications include carpeting, protection from the sun and 
fireproof fabrics.  

6 Indutech (Industrial textiles) Used in electric, chemical or mechanical applications such 
as: Silk screen printing, filtration and plasma screens.  

7 Medtech (Medical textiles) Used in healthcare and hygiene applications such as 
bandages, sutures, wound care assistance, patient gowns.  

8 Mobiletech (Transportation 
textiles) 

Used in transportation (automotive and aerospace). 
Applications include: airbags, parachutes, seat belts, lashing 
belts, drone bodies and linings. 

9 Oekotech (Ecological protection 
textiles) 

Textiles for the protection of the environment, which include 
floor seating, erosion protection, air cleaning, prevention of 
water pollution and water cleaning.  

10 Packtech (Packaging textiles) Used for packaging and storing such as bags, packages, 
silos, containers, and lashing straps.  

11 
Protech (Protective textiles) 

Used for the production of protective apparel. Applications 
include: insulation against high temperature, water repelling, 
anti-bacterial, anti-static, cut resistance and anti-acid 
fabrics.  

12 
Sportech (Sports textiles) 

Textiles that are used in sports. Applications other than 
garments include: climbing ropes, boat sails, sports bags, 
nets and golf clubs. 

 

Technical Textiles is the fastest growing sector in the textile industry, with growth estimated at 5-6% annually 
compared to around 1-2% for conventional textiles. The sector was valued at around $175 Billion in 2019 
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and is expected to reach $250 – 270 Billion by 2027 according to various reports4. It is often difficult to 
estimate the exact size of this industry as it overlaps - in many cases - with conventional textiles. For 
example, in Hometextiles applications, textile floor coverings are typically considered conventional textiles, 
however, carpets for institutional use (such as offices, airports, hotels and sports stadiums) often have to 
meet strict performance st andards such as fire retardancy, moisture management, color fastness to rubbing, 
light and washing, in which case they become classified as Technical Textiles. The same goes for workwear, 
which can range from basic shirts for uniforms to complex protective apparel with strict performance 
standards such as antibacterial treatment, tear resistance and antistatic finishing. That is why - at times – it 
is a challenge to differentiate technical textile products from conventional ones without going into technical 
specifications, making the collection of statistics a difficult process.  

 

Medical Textiles 
Medical textiles products made of fabrics used to treat wounds and medical conditions. Medical textiles are 
often made using standard fibers such as cotton, polyester, or nylon. However, some medical textile products 
are made using complex fibers and blends with high performance capabilities, designed to have a wider 
range of technical uses such as: high strength, heat resistance, and chemical resistance. 

Medical textiles are designed for applications in the healthcare industry requiring them to have 
properties that make them ideal for use in this field such as:  

• Non-toxic 

• Non-carcinogenic 

• Non-allergenic 

• Fully biocompatible 

• Anti-microbial 

 

Applications in Medical textiles are divided into 4 key categories:  

Implantable 

These medical textile products are biocompatible (don’t pause a biological risk and are not rejected by the 
human body) as they are meant to be implanted. Examples of such products include restoration of damaged 
blood vessels, sutures for closing wounds, heart valves, stents and implantable meshes.  

 
Non-Implantable 
These products, although are not meant to be implanted, they nevertheless need to be safe for use on the 
skin. These products should meet a number of safety standards (such as breathability and anti-bacterial 
capability). Examples include bandages, surgical dressings, and gauze—essentially, any type of textile that 
comes into direct contact with a wound but is not absorbed into the body. 

 
Extracorporeal Devices 
These products are used to replace human organs and are generally made from hollow fibers such as 
artificial:  

• Lungs 

• Kidneys 

 
 
4 Precedence research 2019 – Allied market research 2019 - USAID - SEED report – Technical Textiles Value Chain Analysis 2019 
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• Livers 

 
Healthcare and Hygiene 
These products are used in the healthcare industry but are not designed to treat patients, they are designed 
for single use or could be washable for re-use, examples include:  

• Patient lift systems/body slings 

• Surgical gowns 

• Masks 

• Bedding 

• Mattress covers 

• Wipes 

These textiles help to prevent infection and contamination in a broad range of healthcare applications. 

 

Medical textiles – excluding medical clothing – as can be seen are used in a myriad of applications. Technical 
developments in active implants, tissue engineering, spinal implants, and the socio-economic changes in 
developing countries, as well as the change in the age structure of the industrialized nations are expected 
to augment the market growth in the near future. The market for Medical Textiles – excluding medical clothing 
– is estimated at $16.7 Billion and is expected to grow at around 4.9% until 20255.  

 

Medical Apparel 
The medical clothing and protective apparel sector is considered independently due to its overlap with 
conventional textiles in a number of applications. The Medical Clothing market includes:  

• Surgical drapes, scrubs and gowns 

• Gloves  

• Facial protection 

• Sterilization wraps  

• Protective apparel 

• Others (such as lab coats and industrial uniforms in the healthcare sector) 

 

End users of Medical Clothing include:  

• Hospitals 

• Physician offices 

• Outpatient facilities 

• Others (such as laboratories and pharmaceutical companies) 

The Medical Clothing market was estimated at $63.3 Billion6  in wholesale / retail value in 2019 and is 
expected to grow at about 5.9% per year until 2027. Europe, US and Canada represented around 70% of 
the global market with around $44.5 Billion in 2019.   

 
 
5 Grandview research – Medical Textiles Market Size, Share & Trends analysis 2019 - 2025 
6 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027  



   Egypt Medtech Study  

16 | P a g e  

 

Chapter 2: The Medical Apparel Sector 
 
Market size: US, Europe, Africa and Middle East 
Europe and the US represent around 70% of the Medical Apparel sector, while and Africa and Middle East 
another 5%. The total market estimate for those regions in 2019 stood at $47.3 Billion in wholesale/retail 
value with a CAGR of 4.18% in the period from 2016 to 2019. In 2020 the total market for the focus regions 
of North America, Europe, Africa and the Middle East grew at a staggering 46% driven by the increased 
demand for medical clothing due to the outbreak of COVID19. The market in those regions is expected to 
grow at a CAGR of 5.4% following this significant jump to reach around $100 Billion by 20277.  
Figure 1 

 
 

In the period from 2016 to 2019, the market in the US & Canada grew at a CAGR of 12.49%, while Europe 
saw a growth of 10.65% in the same period. The Middle East and Africa grew at 6.35% in the same 5 years, 
showing a large discrepancy between developed and developing economies in the adoption of protective 
apparel. This can also be seen in the surge experienced in 2020, while US/Canada and Europe witnessed 
jumps of 51% and 42% respectively, the Middle East and Africa witnessed an increase in demand of only 
20%, illustrating the gap in the adoption of PPE in the healthcare industry.   

Between 2020 and 2027 the market for the selected regions is projected to continue to grow at a CAGR of 
5.4% with the US/Canada, Europe and Africa / Middle East projected to grow at 5.3%, 5.6% and 4.9% 
respectively to reach around $99.6 Billion in 20278.  

 
Medical clothing market size by product (North America, Europe, Africa and Middle East) 
Surgical Drapes, Scrubs and Gowns have the biggest share of the medical apparel market with around 38% 
in 2019 followed by facial protection at 21%. Product categories share of the total market are largely expected 
to remain the same with Masks expected to grow slightly more at the expense of the Other Products category.  

 

 
 
7 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027 
8 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027 
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Table 4- Medical apparel: market share by product categories (values in ‘000 USD) 9 

Product 2019 Share 2027 Share 

Surgical Drapes, Scrubs and Gowns 17,799.9 38% 37,405.5 38% 

Gloves 4,301.9 9% 9,133.4 9% 

Facial Protection 9,835.7 21% 23,000.2 23% 

Sterilization Wraps 2,316.0 5% 4,713.0 5% 

Protective Apparel 7,496.6 16% 16,989.7 17% 

Other Products (disposable towels, bedding, 
surgical headwear, footwear) 5,535.1 12% 8,362.1 8% 

Total 47,285.1  99,603.9  

 

 
Medical clothing market size by user 
The biggest users of medical clothing products are hospitals and outpatient facilities (medical facility care 
received without being admitted or for says of less than 24 hours). Together those categories represent 
around 68% of the total value of the market. Physician offices represent around 21% of the total value of the 
market. The balance goes to other uses such as laboratories, research facilities, pharmacies and 
pharmaceutical companies. This distribution of uses is expected to largely remain the same with hospitals 
share slightly growing to 45% in 2027 at the expense of Others category which is expected to decrease to 
9% of the total.  

Table 5- Medical clothing market by user (values in ‘000 USD)10 

Application 2016 (A) 2019 (A) 2027 (F) 

Hospitals 17,311.5 20,461.4 44,821.7 

Outpatient Facilities 10,072.9 12,004.9 25,921.5 

Physicians’ Offices 8,430.7 9,800.9 19,605.2 

Others  4,333.0 5,017.9 9,255.4 

Total 40,148.1 47,285.1 99,603.9 

 

  

 
 
9 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027 
10 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027 
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Market drivers 
As mentioned above, the Medical Clothing sector is expected to grow at close to 6% per year over the coming 
7 years. This exceptional growth is due to several market drivers:  

 

Market Driver 1: Increase in the incidence of zoonotic diseases combined with rise in number of surgeries  

• Zoonotic diseases or infections (Zoonosis) are disorders that are naturally transmitted from animals 
to humans (or vice versa). These diseases are transmitted either by the consumption of 
contaminated food and water, acquaintance to the pathogen during preparation, or by direct contact 
with the infected animals or humans. Zoonotic diseases have a significant effect on public health 
globally, showing a higher incidence rate in the developing countries due to a lack of control 
strategies, as well as the lack of education in the communities. According to the Centers for Diseases 
Control and Prevention (CDC), about 75% of the emerging infectious disease in humans originates 
from animals. In January 2020, the World Health Organization (WHO) reported that the outbreak of 
COVID-19 was caused by coronavirus. This virus is suspected to have originated from bats or 
snakes. Moreover, WHO declared COVID-19 as a Public Health Emergency of International 
Concern (PHEIC). Rise in the incidence of infectious diseases is expected to drive the demand for 
medical clothing.  

• Rising number of surgical procedures are anticipated to bolster the medical clothing market. This 
rise is predominantly attributed to the rise in the adoption of sedentary lifestyle among the young 
population. Additionally, the increasing geriatric population has also surged the number of surgical 
procedures due to rise in chronic disease. These trends are estimated to positively impact the growth 
of the medical clothing market in the coming years. According to the American College of Cardiology 
Foundation, around 200,000 pacemaker implantation surgeries are carried out in the U.S annually. 
This is attributed to increase in the prevalence of cardiovascular diseases in the country. The 
Foundation also states that cardiovascular disease is the number one cause of death in the U.S. 

 
Market Driver 2: Rising mergers, acquisitions and partnerships among key players 

• In the past years the medical clothing market has witnessed a significant number of mergers, 
acquisitions and partnerships. Primarily American companies have grown significantly through 
mergers and acquisitions to expand their geographic reach as well as to penetrate new market and 
product segments.  For instance, in March 2019, Halyard Worldwide, Inc., a part of Owen & Minor 
Inc. entered into a three-year partnership contract with Vizient, Inc. for the company’s facial 
protection products. Within the contract Halyard Health will manufacture Novaplus facial protection 
line of masks for Vizient, Inc. Such partnership will help develop innovative medical clothing products 
and help bolster the market growth. Another example, in October 2018, ANSELL LTD. announced 
the acquisition of all assets of Digitcare Corporation, a company manufacturing all-purpose built 
nitrile and latex gloves. The acquisition allowed ANSELL. LTD to acquire a large customer base and 
to also increase the quality of production of their gloves.  

• The partnerships are also witnessed among companies and government bodies. This trend has 
increased due to the recent outbreak of coronavirus. The growth in the demand has led the 
governments of major counties to fund the companies for the manufacturing of essential medical 
supplies such as PPE kits, N95 masks and medical gloves. These factors are cumulatively 
anticipated to aid the market growth in the coming years. For example, the U.S Department of 
Defense along with the U.S Department of Health and Human Services awarded 3M a $126 Mn 
contract for the increased production of 26 million N95 masks per month starting October 2020. 

 

Market Driver 3: The rise in hospital-acquired infections has increased the awareness of the importance of 
Medical Clothing  

 

• The healthcare facilities have seen a rise in the cases of hospital acquired infections among patients. 
These hospital-acquired infections (HAIs) could be caused by fungal, bacterial or viral pathogens. 
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The incidence of HAIs is highest in developing countries. This rise in HAI has increased the focus 
on the use of appropriate medical clothing to prevent the transmission of disease between hospital 
patients and medical staff. According to the recent fact sheet11 released by the World Health 
Organization, around 10% of hospital patients in developing countries and 7% in developed 
countries will contract HAI. The incidence of ICU related infections are 2-3 times higher in developing 
countries when compared to developed ones. 

• This rise in HAI incidents has increased the awareness of the importance of wearing proper medical 
apparel in healthcare facilities. This has prompted governments to educate the public as well as 
healthcare professionals on the use of medical clothing through their guidelines and publications. 
The US Center for Disease Control and Prevention12, The UN World Health Organization13, The US 
Food and Drug administration14 are examples of government organizations that are actively trying 
to inform the public and healthcare workers regarding the updated guidelines for the use of medical 
clothing and personal protective equipment (PPE). These guidelines are projected to increase the 
awareness regarding the importance and role of medical equipment among people and therefore 
are expected to drive additional demand for medical apparel.  

 

Market constraints  
There are, however, some market restrains that could hinder the growth of the Medical Clothing sector:  

 
Market Restraint 1: Product recalls of medical clothing combined with use of substandard grade of 
medical clothing in developing countries could harm market growth 

• The medical clothing and medical gowns play a fundamental role in protecting patients and 
healthcare professionals from acquiring infectious diseases. However, these medical products also 
cause severe to mild health effects owing to the faulty manufacturing of the products. These adverse 
effects cause the regulatory authorities to temporarily withdraw the manufacturing of their products 
combined with recall of the products from the market.  

• These recalls could severely impact the product adoption and revenues of this industry which could 
hamper growth of the medical clothing market in the coming years. For instance, in January 2020, 
the U.S FDA issued a Class 2 product recall of the medical gown manufactured by Cardinal Health. 
The contaminated products were manufactured by a vendor in locations that were not approved by 
neither Cardinal Health nor the FDA. Also, EXP Pharmaceutical Services Corp initiated a Class 2 
product recall of their range of surgical gowns due non-compliance with regulatory approvals of their 
associated vendor.  

• Combined with this, the medical clothing products in developing countries are sometimes produced 
in sub-standard quality to meet the rising demand of the product. This is being significantly impacted 
by the recent outbreak of COVID19 and the resulting surge in demand for products such as masks, 
gloves and gowns.  

 
Market Restraint 2: Increased regulatory policies for manufacturing and marketing of medical 
apparel could hinder the demand for those products 
 

• For example, in the US, a significant number of medical clothing categories such as gowns are 
categorized under medical devices and are subject to FDA approval. For instance, medical gowns 
are categorized according to the risk involved; they are generally made to meet certain levels of 

 
 
11 https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf 
12 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/protectiveclothing/default.html 
13 https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/standard-precautions-in-health-care.pdf?sfvrsn=7c453df0_2 
14 https://www.fda.gov/media/136540/download 
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protection from minimal to high risk. There are many stringent regulations involved in the approval 
of medical clothing such as pathogen resistance, tensile strength, tear resistant, and barrier level. 
For example, surgical gowns are considered a class 2 medical device with moderate to high risk to 
patient health. However medical clothing such as medical gloves are predominantly classified as 
class 1 devices by the FDA. This however varies with different levels and grades of medical gloves 
manufactured.  

• The regulatory approval process of such devices is time consuming and often requires costly R&D, 
testing and approval procedures. Additionally, failure to meet stringent guidelines could result in the 
rejection of approval or - as seen above - a product recall. 

 

Market trends 
In addition to the recorded and projected growth in the sector, there are several trends that will steer the 
development in the medical clothing industry. Some of those trends include:  

1. Increased usage of N-95 masks and protective medical clothing due to COVID19 

The recent outbreak of COVID19 has led to an increase in the adoption of N95 masks among the general 
public. This trend is expected to continue in the foreseeable future, especially with the emergence of new 
variants of the virus, consumers are expected to continue to adopt some of the COVID19 habits well into the 
future. Moreover, medical workers working in low-risk sectors were not used to wear high-grade protective 
apparel and are now required to do so.  

 
2. Increased demand for trendy medical apparel  

Healthcare professionals and institutions are increasingly demanding fashionable medical clothing. 
Companies such as FIGS15, Smitten Scrubs16 and Manadala Scrubs17 are offering trendy scrubs and other 
clothing articles that are functional, comfortable and fashionable focusing on the use of colors, accessories 
and trendy cuts. Moreover, for consumers, designers face masks are becoming  

 
3. Technological advancement in medical clothing 

Medical apparel has moved from basic cotton fabrics to complex materials offering functions such as anti-
bacterial, moisture repelling, temperature control and crease resistance, in addition to a growing range of 
applications in smart textiles fitted with electronic sensors that can record and communicate information 
about vital functions of the person wearing them. Those advancements are creating opportunities for 
companies focusing on R&D and innovation.  

 
4. Growth experienced through acquisitions and collaborations 

Major players in medical clothing product development have entered into various mergers and collaborations 
with distributors and have witnessed significant growth in the medical clothing market. Those collaborations 
are expected to grow as companies continue to pursue innovation and advancement in technologies. In 
addition to being a growth driver - as mentioned above – these collaborations are also shaping the industry, 
changing supply channels, distribution and consumption of Medical Textiles and Apparel.  

 
5. Shift towards nitrile and vinyl gloves from latex gloves 

 
 
15 https://www.wearfigs.com/ 
16 https://www.smittenscrubs.com/ 
17 https://mandalascrubs.com/ 
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Rubber based gloves have caused allergic reactions in many individuals working in healthcare industries. 
This has led to innovations in nitrile and vinyl gloves and subsequent surge in the adoption of the product.  

 

Impact of COVID19 on the medical clothing market 
COVID19 disrupted the entire world and has impacted different industries in different ways. While the 
conventional textile industry was hard hit by a sharp drop in demand, changing consumer habits and a switch 
to online shopping, the medical textile industry experienced a phenomenal surge in demand for PPE for 
healthcare professionals as well as face masks for retail consumers. This sudden surge has resulted in 
several disruptions in the market:  

 

• Growth in demand for medical clothing 

COVID19 resulted in an overnight surge in the consumption of medical clothing both for healthcare 
professionals (masks and PPE), as well as for the general public (masks). Demand for medical clothing in 
the US and Canada grew in 2020 by 51%, while in Europe the consumption jumped by 42% in 2020. This 
increase has resulted in soaring prices of PPE and masks in the first few months of the pandemic as well as 
shortages in the supply of these products. In some categories, imports have grown several folds. For 
instance, in HS 637090 which includes certain categories of medical towels, drapes and face masks, imports 
of the major consumers have increased several folds:   

Table 6- Imports of world top 3 importers of HS637090 (Values in ‘000 USD)18 

Exporters Imported value 
in 2016 

Imports 
2017 

Imports 
2018 

Imports 
2019 

Imports 
2020 

US 3,879,461 4,018,710 4,311,063 4,668,128 19,649,470 

Japan 1,142,144 1,190,942 1,262,952 1,312,969 5,171,427 

Germany 875,863 949,062 1,059,378 1,091,123 8,017,650 

 

 

• Disruption to supply chains  

The overnight surge in demand for PPE and masks has resulted in two significant types of disruption to the 
manufacturing value chain:   

Dependence on China: The overnight surge in demand for PPE and masks has resulted in significant 
shortage in the supply of these products. Governments realized that there was an unhealthy dependence on 
China for the manufacturing of Medical Clothing putting most countries at the mercy of the Chinese factories 
resuming production. For example, there was a period where, although the required non-woven fabric 
capacities were available in Europe, the lockdown in China led to a shortage in accessories (such as elastic 
bands), an industry largely dominated by Chinese manufacturers and necessary for the assembly of PPE, 
resulted in production delays. This shortage has prompted governments to encourage the private sector to 
increase local manufacturing capacities of medical clothing, which will result in shifting manufacturing chains 
for medical clothing closer to the market.  

Textile companies switching to manufacturing of masks: A significant number of conventional textile 
and garment factories, facing a sudden drop in demand, switched their capacities to the manufacturing of 
face masks. Although this trend could prove temporary for a percentage of manufacturers, it is expected that 
some companies will diversify their risk by allocating a portion of their capacities to the regular production of 
medical clothing. 

 

 
 
18 ITC Trademap Tool 



   Egypt Medtech Study  

22 | P a g e  

 

• Increased awareness by medical professionals as well as the general public 

COVID19 has created an awareness by medical professionals as well as the general public of the importance 
of face coverings and medical protective apparel. These changes to the collective awareness of world 
populations led to an increase in the consumption of face coverings, a trend that is expected to continue 
after the end of the pandemic.  

 

• Changes to government policies 

The shortage in the supply of PPE and face coverings led governments to intervene on two levels:  

Intervention in the trade and production of medical clothing: governments started considering 
medical clothing to be an issue of national security, leading them to intervene in the production and 
trade of medical clothing. Examples of measures taken by various governments included:  

• Restrictions on the trade and production of medical clothing 

• Importing and creating strategic stocks of masks and PPE by the state 

• Governments creating own production of medical clothing 

• Encouraging investments in production capacities by the private sector 

 

Regulations imposing wearing masks in public places: most governments have imposed a mask 
policy in public spaces, leading to a change in consumer behavior 
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Chapter 3: Key technical requirements, standards and tests  
 

Medical apparel manufacturing and trade in the EU and the US are subject to strict regulations. Exporters of 
medical textiles are required to meet a myriad of specs and performance standards. In addition to 
government-imposed standards, importers of medical textiles often have their own performance standards 
and manufacturing specs that exporters are required to satisfy. Below, common product specs, standards 
and tests for Drapes, Scrubs, Gowns, Gloves and Masks are listed:  

 

1. Drapes Scrups and Gowns 
Descpription 

• Surgical Drapes: Are sterile fabric or fabric-like materials used to isolate the surgical site from the 
rest of the body and other possible sources of contamination. Surgical drapes and sterile instrument 
fields are used to limit contamination of the surgical wound, the surgical instruments, and the 
surgeon's hands.  

• Scrubs: sanitary clothing worn by surgeons, nurses, physicians and other workers involved in 
patient care in hospitals. 

• Surgical gowns: Are worn by medical professionals as personal protective equipment (PPE) in 
order to provide a barrier between patient and professional.  

• Non-surgical gowns: Are worn by medical professionals as personal protective equipment with 
fewer protective properties than surgical gowns.  

• Patient gowns: are a short collarless gown that ties in the back, worn by patients being examined 
or treated in a doctor's office, clinic, or hospital. 

 

Surgical drapes, scrubs and gowns should offer:  

• Maximum protection for patients, users and third parties  

• High microbiological and hygiene standards to prevent the risk of infection  

• Prevention of cooling of the patient 

• Good wearing comfort of the clothing to maintain the high performance  

• Sweat and liquid absorbing  

 

Material  

• Reusable products: are made of a woven material and are laundered and sterilized between 
procedures. It is recommended that woven fabrics with a thread count of 270 or 280 be used as 
sterile drapes. Fabric weight can be between 130 – 190 gsm. Fabrics are made of cotton or 
polycotton blends; less often polypropylene, rayon, viscose and other synthetic fabrics could be 
used. Fabrics are chemically treated to provide the required functions and standards (as described 
below). Fabrics should continue to offer the same functions for 50 washes or more. 

• Disposable drapes and gowns are usually made of non-woven (spunlaced, meltnblown, 
spunbond, etc.) material and are incinerated after each operation. The fabric is often composed of 
different layers that provide different functions such as liquid absorption, liquid repellence, 
temperature control and antimicrobial. The fabric could have a laminated layer. 

 

Other specs 
Generally, the technical requirements include that products are:  
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• Free of holes, punctures, and tears 

• Resistant to punctures and tears to prevent microbial contamination of the sterile field 

• Resistant to fluid penetration 

• Lint free 

• Flame retardant / resistant 

• Anti-static 

 

Norms, standards and certifications 

• Egypt: EOS No. 7411 (following EN 13795) 

• EU: EN 13795 

• US: (ASTM) F2407 – (Classification according to: ANSI/AAMI PB70 for liquid barrier protection) 

 

Tests 

• Egypt 
o Resistance to microbial penetration – wet (EOS 7677) 

• EU 
o Resistance to microbial penetration – dry (EN ISO 22612) 

o Resistance to microbial penetration – wet (EN ISO 22610) 

o Cleanliness – microbial (EN ISO 11737-1) 

o Cleanliness – particulate matter (ISO 9073-10) 

o Linting (ISO 9073-10) 

o Resistance to liquid penetration (EN 20811) 

o Bursting strength – dry (EN ISO 13938-1) 

o Bursting strength – wet (EN ISO 13938-1) 

o Tensile strength – dry (EN 29073-3) 

o Tensile strength – wet (EN 29073-3) 

• USA 
o Tensile Strength: ASTM D5034, ASTM D1682 

o Tear resistance: ASTM D5587(woven), ASTM D5587 (nonwoven), ASTM D1424 

o Seam Strength: ASTM D751 (stretch woven or knit) 

o Lint Generation (ISO 9073 Part 10) 
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2. Gloves 
Description 
Medical gloves are disposable gloves used during medical examinations and procedures to help prevent 
cross-contamination between caregivers and patients. Medical gloves are made of different polymers 
including latex, nitrile rubber, polyvinyl chloride and neoprene; they come unpowdered, or powdered 
with corn starch to lubricate the gloves, making them easier to put on the hands.  

Surgical gloves (sterile) have more precise sizing with a better precision and sensitivity and are made to a 
higher standard 

Examination gloves are available as either sterile or non-sterile. 

 

Material 

• Latex gloves are made from natural rubber. Rubber tree sap is harvested and preserved with 
ammonia, then purified and concentrated to get rid of water and impurities. After mixing it with 
additional processing chemicals, latex is ready to use for gloves. These gloves are the most elastic 
and resilient type, as well as biodegradable. They also provide the highest level of protection against 
viruses. However, they can also be an allergen to certain people, as well as creating allergies for 
people who are constantly exposed to latex over time. 

• Vinyl gloves are best for low-risk situations, as they do not provide much protection from micro-
organisms. These are the least expensive type of glove, but they do not fit as well as other types. 
The rubber in these gloves comes from polymerized polyvinyl chloride (PVC), which is given 
plasticizer to make it flexible. 

• Nitrile gloves come from nitrile butadiene rubber (NBR), a copolymer. Acrylonitrile and butadiene 
are combined in a copolymerization process to create this material. Nitrile gloves are stronger and 
wear better than latex while providing a better fit and more dexterity than vinyl. They also protect 
against chemicals and viruses. 

• Neoprene gloves are made up of a combination of chlorine, carbon, and hydrogen, crosslinked as 
polymers using sulfur. These gloves are not as commonly used, but they combine the properties of 
latex and nitrile. They provide a good fit and are durable and free of allergens while providing 
protection from chemicals and bodily fluids. 

 

Norms, standards and certifications 

• Egypt: EOS No. 1595 

• EU: EN 455-1 / 455-2 / 455-3 / 455-4 

• US: ASTM D6319-10 (Nitril) / D3578-05 (Natural rubber latex) / D5250-06 (Vinyl) 

• ISO: 11193 

 
Tests 
A multitude of tests that range from raw material properties to performance exists for different markets. The 
tests are attached to the standards listed below and include but are not limited to:  

• Freedom from holes 

• Dimensions 

• Physical properties 

• Protein leaching 

• Powder residue  
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• Powder amount 

• Shelf life 

Examples include:  

• D412 – Standard test methods for vulcanized rubber and thermoplastic elastomers tension  

• ASTM D5151 – Standard test method for detection of holes in medical gloves  

• ASTM D6124 – Standard test method for residual powder on medical gloves  

• ASTM D6978 – Standard practice for assessment of resistance of medical gloves to permeation by 
chemotherapy drugs  

• ASTM F1671 – Standard test method for resistance of materials used in protective clothing to 
penetration by blood-borne pathogens using Phi-X174 Bacteriophage penetration as a test system  

• ASTM F739 – Standard test method for permeation of liquids and gases through protective clothing 
materials under conditions of continuous contact  

• ISO 21171:2006 Medical gloves — Determination of removable surface powder 

 

3. Facial protection 
Description 
All types of face coverings including face masks and shields. Masks include surgical masks, respirators and 
face shields in plastic. These include: 3,4 and 5 ply surgical masks, N95 / N99 / N100 masks or respirators, 
FFP1, FFP2, FFP3 masks or respirators as well as KN95 masks or respirators. Face masks provide a 
physical barrier to fluids and particulate materials. Surgical masks intended for medical purposes are 
considered medical devices. The mask meets certain fluid barrier protection standards and Class I or Class 
II flammability tests. Surgical masks are also tested for biocompatibility and are considered personal 
protective equipment (PPE). Respirators filter at least 95% of airborne particles. 

 

Material 
Surgical and N95 masks are made predominantly of non-woven polypropylene fabric bounded using a variety 
of methods. 

 

Norms, standards and certifications 

• Egypt: 6930 / 2009 – 7803 / 2014 

• EU: EN 149:2001 + A1: 2009 – EN 14683: 2019 

• US: ASTM F2100 - NIOSH-42CFR84 + FDA 

• ISO: ISO 10993-5, 10 

 
Tests 
A multitude of tests that range from raw material properties to performance exists for different markets. The 
tests are attached to the standards listed below and include but are not limited to:  

• Bacterial Filtration Efficiency 

• Particulate Filtration Efficiency  

• Fluid Resistance 

• Delta P (Pressure Differential) 



   Egypt Medtech Study  

27 | P a g e  

 

• Flame Spread 

Examples include:  

• ISO 22609:2004 resistance of medical face masks to penetration by a splash of synthetic blood. 

• ISO 16900: respiratory protective devices 

The above products represent the larger percentage of the medical garment market and the primary focus 
for Egyptian exporters. Specs for other medical apparel categories featured in the market sizing exercise 
include a long list of products that are cumbersome to list within the scope of this research, however, 
standards and tests for these products are readily available in the public domain.  
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Chapter 4: Medical Textiles in Egypt 
 

Introduction: Technical Textiles exports from Egypt 
Egypt’s – relatively young – technical textile industry has experienced a significant growth between 2013 
and 2017 with exports reaching $746 Million in 2017 and a CAGR of 51% over the period19. The growth 
came predominantly from Foreign Direct Investments lead by exports of Nonwoven Roll Goods for Hygiene 
(Exports in 2018 of $388 Mn), Glass fibers (Exports in 2018 of 205 Mn), Medical Textiles Wound Dressings 
and Spunlace nonwovens (Exports in 2018 of 99 Mn) and sewing threads (Exports in 2018 of $39 Mn). The 
SEED report published in 2019 provides a comprehensive analysis of trade statistics and other secondary 
research information.  
 

Export of medical textiles from Egypt 
Egypt’s exports of medical textiles excluding articles of apparel and made-ups that are not identified 
independently in HS classifications (such as scrubs, lab coats and bed sheets) stood at $277 Mn in 2019. 
The following export figures are based on select HS codes following the SEED report for comparison 
purposes. The figures have been updated to include 2018 and 2019 figures; however 2020 figures were not 
complete for all products and all countries, possibly due to the disruption caused by COVID19. 

 

Around 81% of total exports were in HS 9619 (Sanitary pads) is a subcategory pertaining to Hygiene products 
rather than medical textiles per se. HS 3005 (adhesive dressings, gauzes and bandages) represented 
another 16% of total exports. These two categories combined represented over 97% of Egypt’s exports of 
medical and hygiene textiles.  

 
Table 7 - Egypt’s exports of medical textiles (Value in ’000 USD) 20 

HS Code Description 2016 2017 2018 2019 

3005 

Wadding, gauze, bandages (dressings, 
adhesive plasters, poultices), impregnated 
or coated with pharmaceutical substances 
or in forms or packings for retail sale, for 
medical, surgical or veterinary use 

46,997 41,918 44,291 45,303 

630790 
Textiles; made up articles (including dress 
patterns), n.e.c. in chapter 63, n.e.c. in 
heading no. 6307 

12 1 10 106 

300610 

Pharmaceutical goods; sterile surgical 
catgut, suture materials, tissue adhesives, 
laminaria, laminaria tents, absorbable 
surgical or dental haemostatics, and 
surgical or dental adhesion barriers 

188 275 395 403 

9619 
Sanitary towels (pads) and tampons, 
napkins and napkin liners for babies and 
similar articles, of any material 

231,634 244,766 238,804 225,422 

6115 
Hosiery; panty hose, tights, stockings, 
socks and other hosiery, including 
graduated compression hosiery (for 

2,403 3,655 5,020 6,614 

 
 
19 USAID - SEED report – Technical Textiles Value Chain Analysis 2019 
20 ITC Trademap Tool – Select HS codes following SEED report 2019  
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example, stockings for varicose veins) and 
footwear without applied soles, knitted or 
crocheted 

6203 – 
32/33/ 
42/43 
Gherzi 

estimate21 

Men's or boys' jackets and blazers of 
cotton (excluding knitted or crocheted, and 
wind-jackets and similar articles), Men's or 
boys' jackets and blazers of synthetic 
fibres (excluding knitted or crocheted, and 
wind-jackets and similar articles), Men's or 
boys' trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of cotton (excluding 
knitted or crocheted, underpants and 
swimwear) ,Products include: Denim Jeans 
Men's or boys' trousers, bib and brace 
overalls, breeches and shorts of synthetic 
fibres (excluding knitted or crocheted, 
underpants and swimwear) 

25,000 25,000 25,000 20,000 

Total  301,234 315,615 313,520 302,848 

 
The above statistics do not include medical garments that are not classified independently and are therefore 
impossible to obtain from published trade statistics. Those products include items such as scrubs and 
bedlinens which are included under garments and made-up textiles. Those categories are a significant 
percentage of the medical textile market. A portion of those product categories are included in HS Codes 
6203-32/33/42/43 (garments), however they do not represent the full value of those HS Codes. Gherzi 
estimates that medical garments represent around $20 – 30 Million from the total $177 Million exported by 
Egypt in those categories in 2019.  

 
Table 8- Egypt’s exports of select garment categories (Value in ’000 US Dollars) 22 

HS 
Code Description 2016 2017 2018 2019 

620332 Jackets and blazers; men's or boys', of 
cotton (not knitted or crocheted) 822 585 493 1,148 

620333 Jackets and blazers; men's or boys', of 
synthetic fibres (not knitted or crocheted) 486 674 1,533 474 

620342 
Trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts; men's or boys', of cotton (not 
knitted or crocheted) 

130,747 99,881 155,598 160,538 

620343 
Trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts; men's or boys', of synthetic 
fibres (not knitted or crocheted) 

10,374 14,368 15,518 15,668 

Total  142,429 115,508 173,142 177,828 

 
 
  

 
 
21 Gherzi estimates are based on interviews in the market and basic company data 
22 ITC Trademap Tool – Select garment categories that include some articles of medical garments   
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Market opportunity23 
Due to its proximity and duty free access to North America, Europe, Africa and the Middle East, Egypt has 
a significant opportunity to grow its exports of Medical Textiles in several product categories by capitalizing 
on the two product groups with sizeable exports namely Sanitary pads (HS 9619) and Adhesive Dressings, 
Gauzes & Bandages (HS 3005), in addition to focusing on expanding its exports of medical apparel. In those 
two categories Egypt has proven successful in creating a significant export market, especially in sanitary 
pads where several international players have invested in the country in various stages of the value chain. 
Although its factor costs, geographic location and access to the highlighted markets allow Egypt to compete 
in several segments in the sector, those two selected categories could be leveraged to support the 
development of exports in the field of Medtech.  

 
HS 9619 
World imports of Sanitary Pads reached $15.7 Bn in 2019. The US was the largest importer with around 
$1.25 Bn in imports, followed by China with $1.06 Bn, Germany with $0.9 Bn. Sanitary pads prices are 
sensitive to transportation due to the large volume / low value nature of the product. The majority of countries 
import those products from neighboring countries, giving Egypt the opportunity to supply Arab and African 
markets.  These two are immediately accessible markets for Egypt with around $1.8 Bn in imports in 2019.  

 
HS 3005 
World imports of HS 3005 stood at $4.6 Bn with the US being the largest importer with $653 Mn, followed 
by Germany with 478 Mn and France at 302 Mn in imports in 2019. Arab and African countries are naturally 
accessible markets for Egyptian exporters due to preferential access as well as the lenient import regulations 
for medical supplies. Imports of African and Arab countries of those products stood at $328 Mn in 2019.   

 
Medical Apparel24 
The medical apparel segment (excluding gloves) in the US, EU, Middle East and Africa is valued at around 
$43 Billion in wholesale/retail. Those 4 regions were selected due to either their proximity to Egypt or the 
preferential access granted to Egyptian products. Of the total market around $30 Bn were in Surgical Drapes, 
Scrubs, Gowns, Protective Apparel and the category described above as Other textile products. Due to its 
sizeable textile and apparel industry, Egypt enjoys a significant opportunity to supply these products to the 
selected markets, especially in relatively simple products (such as drapes, gowns and scrubs) made of 
fabrics rich in synthetic fiber, where tariffs could reach up to 32% in the US.  

The whole/sale retail value translates into about 40-50% in FOB or around $12-15 Bn in export value. 

Table 9 – Total Accessible Market for Egyptian Medtech products (Value in ’000 US Dollars) 25 

Product Egypt exports in 2019 Total Accessible Market 

Sanitary Pads $225,000 $1,800,000 

Adhesive dressings, gauzes and 
bandages $45,000 $320,000 

Medical Apparel $20,000 $16’500’00026 

Total $290,000 $18’620’000 

 
 
23 Statistics for HS 9619 and 3005 - ITC Trademap Tool  
24 Fortune Business Insights – Medical Clothing Market, Global market analysis, insight and forecast, 2020-2027 
25 ITC Trademap Tool – Select garment categories that include some articles of medical garments   
26 For practical purposes an average of $16.5 Bn was used in the calculation 
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Based on the above the Total Accessible Market (TAM) for Egypt in those product categories is around $14 
- 17 Bn per year. With the current growth rates in the industry around 5% per year, the TAM could reach $21 
- 24 Bn by 2027.  
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Medical garments in the domestic market  
The domestic market for medical textiles in Egypt is still largely underdeveloped. Interviews with 
manufacturers, hospitals and clinics have revealed several findings:  

 

Absence of common and enforceable standards  
Although there are several government authorities that set standards and testing requirements for medical 
textiles (see Chapter 3 of this report), the absence of qualified laboratories and testing facilities makes it 
impossible to enforce those standards. Additionally, the large majority of healthcare facilities are unaware of 
those standards and lack the ability to enforce them on their suppliers or internally.  

 

Fragmented industry 
The industry is largely fragmented with no market leaders or key players capable of driving the sector and 
setting the trends. Products offered in the market are often imported from obscure exporters or manufactured 
in informal factories with limited visibility into their supply chain, raw material quality and manufacturing 
processes.  

 

Poor quality of existing medical garments and medical textiles 
The absence of a reliable local supply of high-end fabrics for medical applications has resulted in the 
products in the market being of poor quality, especially that healthcare facilities seldom provide their workers 
with their needs of garments. This leads medical professionals to buy their own products focusing on the 
least costly options regardless of their quality and performance.  

 

A shift towards single-use medical textiles 
Due to the poor quality of the existing re-useable medical textiles and the absence of specialized industrial 
laundries, higher end establishments and healthcare professionals have shifted towards disposable 
nonwoven medical textiles to avoid the contamination associated with low standard washing of re-useable 
textiles.  

 

Lack of awareness by the medical community  
Interviewed medical professionals were unaware of the international standards for the manufacturing and 
use of medical textiles. They – often - lacked the knowledge on the latest trends in the industry with regards 
to manufacturing, use and logistics involved with high-end medical textiles. Existing procurement and 
management practices in healthcare establishments are significantly behind international best-practices.  

 

Potential domestic consumption of medical garments 
There are no available statistics for the consumption of medical textiles in Egypt. Furthermore, primary 
research has indicated that healthcare professionals and establishments alike are often not up to date with 
the most recent findings with regards to the importance of medical apparel for the protection of both patients 
and healthcare workers and the modern guidelines for the proper use of those products as well as the 
international norms and standards for their performance. It is therefore safe to conclude that Egypt’s current 
per capita consumption of medical apparel is significantly below that of other developed countries. This also 
means that the existing demand can be grown with proper awareness, training and government regulations.  

 

Gherzi has undergone an market sizing exercise based on the existing hospital capacity, number of doctors 
and number of admitted patients per year, as well as most modern practices for the use of medical apparel. 
The exercise is theoretical and is based on several assumptions that were made to facilitate the estimation, 
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the sole purpose of which is to give a broad idea of the potential future size of the market. Some of these 
assumptions are as follows:  

• All products in this exercise are woven and reusable, there are no allowances made for non-woven 
single-use products. However, the consumption in tons can be converted to non-woven with little 
impact on the total value of the projections.  

• The exercise is assuming the potential future size of the demand if and when Egypt can achieve 
international norms in the use of medical apparel.  

• Products are assumed to be re-usable with an average lifecycle of 30 - 50 washes 

• Indirect workers in the healthcare, students and other consumers of medical apparel have been 
estimated to be the same size as the direct workforce.  

• The exercise takes into consideration only scrubs, gowns, drapes, coats and bedding textiles. The 
exercise does not include cubical curtains, gloves, facemasks and other reusable medical textile 
categorized under apparel (such as sterilization wraps).  

 
Relevant statistics for the medical workforce in Egypt 
In 2020, Egypt had a total capacity of around 130’000 beds27 representing a density of 1.4 per 1’000 people. 
73% of the capacity is in public hospitals and around 17% in private hospitals. The total number of doctors 
in Egypt is estimated to be around 8 per 10’000 people28 with a total estimate of about 80’000 doctors. The 
estimate for the nursing workforce is 14 per 10’000 people or around 140’000 nurses. In 2016 around 13.6 
Million patients were treated in Egyptian hospitals.  

 

Based on the above statistics and assuming that Egypt can achieve international standards in the use of 
medical apparel, the total yearly consumption could reach: 5’500 – 6’000 tons of fibers per year with an 
estimated retail value of EGP 2.5 – 3.5 Billion per year. The estimate – as described above – is not inclusive 
of all medical textiles and does not put into consideration several factors such as:  

• The growth in demand for medical procedures and services as hygiene and health awareness 
are increasing both domestically and internationally 

• Some practices due to COVID19 could result in additional international guidelines and standards 
thus increasing demand for medical apparel 

• Other users of products that are similar to medical apparel such as scrubs and coats for 
laboratory technicians, pharmaceutical workers, beauticians, physiotherapists, workers in 
cleanroom industries (such as electronics), food processing facilities and restaurant kitchen staff 
among others.  

 

Despite the absence of official statistics and despite the above assumptions missing several important 
information, it is clear that the potential demand for medical apparel in Egypt could reach a significant size, 
especially when considering that current practices for the use of medical apparel and PPE are significantly 
lower than those in developed countries.  

 

 
Government authorities and regulations governing medical apparel  
There are several authorities involved in the regulation of the medical sector. The role of the Ministry of 
Health in monitoring and regulating the trade of medical supplies and pharmaceutical projects has largely 

 
 
27 CAPMAS - 2020 
28 WHO (2014) 
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been replaced by two newly created authorities (Unified Procurement Authority and Egyptian Drug Authority). 
In addition, the Egyptian Organization for Standards, plays a significant role in setting the national standards 
and tests for medical products, however, it lacks the tools to test and monitor the application of those 
standards. As follows are further details about the roles of the various authorities:  

 
Unified Procurement Authority (UPA) and the Egyptian Drug Authority (EDA) 
Law 151/2019 established the Unified Procurement Authority responsible for centralized purchasing of 
government medical supplies and medical technology as well as the Egyptian Authority for Medications. The 
UPA has become the sole authority overlooking the production and acquisition of medical supplies and 
pharmaceutical products purchased by the government. While the EDA replaced the role of the minister of 
health in regulating and overseeing the medical supplies and pharmaceutical market including trade and 
manufacturing of medicine and medical products in addition to overseeing pharmacists and the 
pharmaceutical profession. Both bodies report directly to the Prime Minister.  

The UPA was originally established to manage the government purchases of medical supplies and 
pharmaceutical products for public hospitals and healthcare facilities, especially in relation to the government 
health insurance programs. Within its role is setting the standards and specifications for medical products, 
including medical apparel and medical textile products. During the COVID19 pandemic, the UPA took over 
all the trade of medical supplies for both public and private use for a limited period to manage the distribution 
of medication and PPE during the crisis.  

Both the UPA and EDA play a significant role in the medical apparel sector. The EDA is responsible for 
setting the standards for medical supplies (along with the Egyptian Organization for Standards), regulating 
their trade as well as enforcing their specifications in the market. The UPA on the other hand is responsible 
for all government purchases which include setting the specifications, prices and monitoring the quality of 
the products being acquired.  

In the absence of qualified labs both authorities have limited ability to ensure the quality of medical products. 
This is giving an advantage to international suppliers compared to domestic manufacturers when it comes 
to supplying the government and the domestic market.  

 

Egyptian Organization for Standards (EOS) 
The Egyptian Organization for Standards is the authority responsible for setting the national quality standards 
and specifications as well as specifying the testing methods to ensure the compliance of products to those 
standards. Although the EOS has a number of standards pertaining to medical textiles, the country lacks the 
laboratories that are able to perform the required tests.  

 

Laundries in hospitals 
The industrial laundry sector in EU and the US is one of the key suppliers to the medical sector. Facilities 
that require regular and industrial grade washing of their uniforms - and other re-useable textiles - such as 
hospitals, clinics, hospice care facilities and retirement homes mostly rent their textile products from large 
industrial laundries that supply fresh textiles on regular basis. The laundries typically purchase the product, 
supply it to the facility, collect the used product, wash it and package it again for the next use. The products 
are manufactured to high standards to endure the repeated heavy industrial washing (high temperature and 
often using chlorine bleaches). Laundries would also sterilize surgical textiles such as scrubs, gowns and 
drapes and would package them in sterilized packages in clean room operations. Moreover, such large 
industrial set-ups would continuously perform tests on their products to ensure that they continue to meet 
industry standards. This set-up removes the burden from the user (hospital, clinic, etc..), especially small 
organizations that do not have the know-how required to acquire and maintain their own textile products. It 
also eliminates the need for single use products which are both expensive and damaging to the environment.  

 

Current situation in Egypt: According to interview findings, the Ministry of Health requires all hospitals to have 
their own in-house laundry. This has led hospitals to investing in low quality laundry equipment only to satisfy 
this regulation, which in turn has resulted in doctors preferring to rely on single-use surgical gowns, scrubs 
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and drapes out of fear of infections. The regulation has left little room for the establishment of industrial 
laundries which play a crucial role in the availability of quality and reliable medical textiles.  
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Constrains facing the medical clothing sector in Egypt 
In this section, Gherzi will list 4 key challenges facing the Medical Garment manufacturers in Egypt. The 
highlighted issues are specific to the industry. Other challenges that face textile manufacturers and 
industrialists at large (such as availability of qualified labor and industrial land) have not been addressed in 
this report.  

 

a. Absence of qualified laboratories 
The key differentiation between technical and conventional textiles is functionality. The performance of 
Technical Textiles is based on the product’s ability to meet certain standards, norms and performance 
measures. In medical textiles these standards include functions such as resistance to microbial penetration, 
resistance to liquid penetration, tensile strength and antibacterial properties. To compete in the upper end of 
the medical textiles market, manufacturers need to be able to test their products during product development 
and manufacturing as well as are often required to acquire specific certifications for their products to be 
admitted into importing countries. As described above the EU and US apply stringent norms on the 
manufacturing, trade and use of medical textiles. The certification process is often a lengthy and costly one.  

Egypt suffers from the absence of qualified laboratories that are able to conduct the variety of tests required 
(see Chapter 3 of this report) for the production and export of medical textile products. Egyptian 
manufacturers are forced to send their products abroad for testing as well as have to rely on foreign 
laboratories and institutions for the certification of their facilities and their products. A single certificate could 
run in the tens of thousands of US Dollars or Euros. Moreover, during product development factories will 
need to test their products several times before they are able to reach the required performance standards. 
Relying on international laboratories is both lengthy and expensive hindering the company’s ability to 
compete in global markets. This challenge has led the majority of manufacturers to focus on the cheaper 
end of the medical garments sector which requires no specific certifications a sector that is cost driven with 
low value addition and little from for differentiation. 

 
b. Enforcement of standards for local consumption 
Despite the fact that the Egyptian Organization for Standards, the Unified Procurement Authority and the 
Egyptian Drug Authority have defined specific standards each within their jurisdiction (see chapter 3 of this 
report), the absence of qualified laboratories means that these authorities are unable to verify that products 
meet those performance standards. This has led to unfair competition amongst domestic suppliers and 
between their products and imported goods. The result is that buyers in both the public and private sectors 
make their buying decisions based primarily on price and not the performance ability of the goods. 
Additionally, they have no means of verifying the quality of the products that they receive.  

 

c. Absence of reliable industrial laundries 
In various interviews both manufacturers and hospitals have mentioned the absence of reliable industrial 
laundries as a key challenge. The existing regulation requiring hospitals to put in place their own laundries 
has made it unattractive for industrial laundries to be established in Egypt. Meanwhile, hospital operated 
laundries often lack the know-how and critical size required to meet the complex washing and sterilization 
standards required for medical textiles such as separation of handling logistics for clean and soiled textiles 
and clean room sterilization facilities. This has led a significant number of doctors and hospitals to prefer 
relying on single-use (non-woven) medical textiles (drapes, gowns and scrubs).  

 

d. Availability of raw materials 
Medical garment fabrics for high-end applications need to meet a myriad of standards and performance 
measures that require complex manufacturing and finishing such as antimicrobial properties, water 
repellency and fire retardancy. Moreover, in certain incidents buyers will require manufacturers of finished 
goods to purchase their fabrics from nominated suppliers either to control quality and cost or because those 
fabrics are made using proprietary technologies to the fabric producer. Access to high performance medical 
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fabrics has emerged as one of the key challenges for medical garments manufacturers. The challenge runs 
on two levels:  

 

i) Absence of domestic manufacturers 
Save for a small number of manufacturers of basic nonwoven fabrics and some simple finishing 
capabilities in select dyehouses, there are no manufacturing capacities for high performance medical 
garment fabrics in Egypt forcing domestic garment makers to focus on basic products.  

 

ii) Complex import procedures  
Several custom regulations and procedures make the importation of fabrics a lengthy, costly and 
cumbersome process.  

 
The limited access to quality fabrics has forced Egyptian manufacturers of medical garments to focus on 
basic products in the lower end markets missing the opportunity to supply EU and US markets, where Egypt 
enjoys duty free access, with higher end products with longer term customer loyalty and a differentiation 
opportunity.  

 
 
  



   Egypt Medtech Study  

38 | P a g e  

 

Conclusions and recommendations 
 
Conclusions 
Medtech is one of the fastest growing sectors in the textile industry with CAGR projected at 5%. Within the 
larger scope of Medtech, medical garments represent an industry of $68 Bn in wholesale / retail value in 
2020 and is expected to reach close to $100 Bn by 2027.  

 

Egypt has seen its Medtech exports rise on the back of a strong FDI and a growing Medical Supply export 
industry that has gained a sizeable market share in the past decade. With a Total Accessible Market in 
medical apparel in excess of $18 Bn to countries with preferential duty access, Egypt enjoys a significant 
opportunity to grow its medical garment manufacturing and exporting industry several folds in the coming 
years. Furthermore, the current fragmentation of the domestic market offers an added opportunity to 
formulate and organize the local market to meet international standards and create a sizeable local demand. 
Having a well-regulated domestic market would eventually attract manufacturers of quality fabrics to 
establish in Egypt to serve the local demand, which in turn would support the growth of an export industry.  

 

In addition to being an attractive market on its own, the medical apparel sector is often a steppingstone for 
developing industries to grow into the Workwear and PPE markets as well as the more complex Technical 
Textiles sector. Egypt can focus on growing its exports of basic medical apparel and gradually move into 
more complex and higher value-added products. The neighboring Arab and African markets offer an 
opportunity for first time exporters of medical textile products as their import regulations and standards are 
more lenient than EU and US markets. Moreover, basic garments for non-surgical applications are an 
attractive entry point to the EU and the US especially with a number of Egyptian manufacturers already 
supplying those countries with basic products.  

 

To capitalize on this opportunity, Egypt will need to overcome a number of challenges that are hindering the 
growth of its Medtech sector in general and Medical Apparel in specific. The absence of testing and 
certification facilities, the lack of government enforcement of existing specifications and the difficulty to 
access raw material are key impediments facing Egyptian manufacturers in the sector.  

 
 

SWOT ANALYSIS 
The Egyptian medical apparel industry is one that has a significant potential to grow and to become a key 
regional player as well as one of the main manufacturing and exporting sectors. The sector enjoys a number 
of key advantages and opportunities to grow both domestically and globally, however, the sector suffers from 
a number of challenges that could hinder its growth. In the following section, Gherzi undertakes a SWOT 
analysis of the industry summarized below and detailed in the following section:  

 
 
 
Strengths Weaknesses 

• Large domestic market 

• Duty free access to regional markets 

• Favorable factor costs 

• Proximity to key markets 

• Absence of laboratories and certification 
bodies 

• Weak national standards and enforcement 

• Limited access to raw material 
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• Access to some key fibers 

• A striving export business for non-textile 
medical supplies  

• Poor management skills 

• Limited modern technology  

• Informal domestic market 

Opportunities Threats 

• Egypt to become a preferred supplier to 
regional markets 

• Egypt to grow the domestic market through 
legislation and enforcement of standards 

 

• Competition from regional players 

• Additional regulations from EU and US 

• African and Middle East enforcing new 
regulations 

• Slow adoption of national standards by 
domestic players  

 
 

Strengths  
 

• Large domestic market 
Egypt enjoys a sizeable domestic market for medical textiles due to its population and the informality of the 
existing market. Moreover, both the public29 and private sectors30 have been growing their investments in 
the Egyptian healthcare system.  

• Duty free access to regional markets 
Egypt enjoys duty free access to the Arab world, East Africa, Europe and the US, giving local producers 
access to a market valued at over $18 Bn in medical apparel and textiles alone. Moreover, Arab countries 
and Africa have few - and in many cases no – specifications and standards restricting the importation of 
medical apparel.  

 

• Favorable factor costs 
Egypt enjoys lower factor costs (labor, utilities, etc.) compared to other manufacturing countries in the region. 
Especially with labor intensive products such as medical apparel, the cost advantage gives Egypt a 
competitive position as a regional supplier.  

• Proximity to key markets 
Egypt enjoys a central location with short transit times to those markets where it enjoys preferential access 
giving Egypt and advantage with products that are sensitive to shipping costs and times.  

• Access to some key fibers 
Egypt enjoys access to small number of essential fibers such as cotton used in several medical garment 
applications as well as polypropylene31 used for non-woven products. In addition to duty free access to 
polyester from Saudi Arabia.  

• A striving export business for non-textile medical supplies  

 
 
29 Egypt passed law 2/2018 for Comprehensive Health Insurance to be rolled out over 15 years. Investments for year 2020/2021 in 
healthcare system to increase by EGP 21Bn to reach EGP 93Bn according to Minister of Planning 
30 A number of private equity funds have been targeting the Egyptian market recently with investments in private sector hospitals, 
laboratories and private clinics such as Cleopatra Group and BP Investments 
31 There are two large petrochemical factories in Egypt producing polypropylene  
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Egypt enjoys a growing medical supplies export industry that has reached $540 Mn in exports in 201932 and 
plans to double that figure in the coming 3 years. Egyptian medical supplies manufacturers and exporters 
were able to penetrate regional markets with non-textile medical products. This growing reputation could be 
a critical lever for penetrating the medical textiles market in the same destinations.  

 

Weaknesses 
• Absence of laboratories and certification bodies 

Egypt suffers from the absence of qualified laboratories and certification bodies to test and certify the 
technical specifications of locally produced medical textiles, resulting in Egyptian manufacturers needing to 
use international laboratories to test their products during product development, manufacturing and for export 
purposes, increasing both the cost and time for Egyptian exporters of medical textiles.  

• Weak national standards and enforcement 
Despite the presence of several standards for medical textiles in Egypt and 3 different monitoring bodies, 
the absence of qualified labs had resulted in those standards not being enforced. This puts Egyptian products 
in direct competition in the local market with unqualified international suppliers and leaves the market with 
proper monitoring.  

• Limited access to raw material 
A number of laws and customs procedures complicate the process of importing raw material. Coupled with 
a lack of qualified capacities for complex and high-end medical fabrics has forced Egyptian manufacturers 
to focus on the lower-end of the medical garments market.  

• Poor management skills 
Most discussions about the textile and apparel industry have highlighted the shortage of qualified 
management skills for manufacturing. Besides the lack of specialized education, middle and top 
management in Egypt are seldom exposed to modern manufacturing technologies and contemporary 
requirements in the healthcare system.  

• Limited modern technology  
Egyptian manufacturers of fabrics and apparel alike rely on old technologies33 which limits their ability to 
produce modern and high-end fabrics that are used in the medical apparel industry.  

• Informal domestic market 
The domestic market is largely informal with a fragmented supplier base (both manufacturing and trade) as 
well as limited awareness by the medical industry on the importance of PPE, their global modern standards 
and their upkeep. This has resulted in the presence of a myriad of unqualified products, distributed through 
informal channels and used by the medical community without proper monitoring of their quality and 
performance. This fact is limiting the ability of the local industry to grow.  

 
 

Opportunities  
• Egypt to become a preferred supplier to regional markets 

With its duty-free access and central geographic position, Egypt is in a position to become an important 
regional supplier of medical apparel in the region, serving Africa, Middle East, Europe and the US. Moreover, 
Egypt could leverage its growing non-textile medical supply exports to penetrate other markets with 
institutional medical textiles.  

 
 
32 Export Council for Medical Industries Chairman Maged George – Daily News article August 2020 – Key importers included Saudi 
Arabia, Yemen, Sudan, the UAE, Iraq, Morocco, Jordan, Libya, Lebanon and Germany 
33 In 2013 75% of Egypt’s spinning and weaving capacity was older than 10 years – IFC T&A study Egypt 2020 
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• Egypt to grow the domestic market through legislation and enforcement of standards 
With the growing expenditure in healthcare by both the public and private sectors, the Egyptian medical 
textile industry could grow if the existing standards were properly monitored and enforced by the government. 
Such enforcement would lead to an increased adoption of PPE and medical textiles as well as raising the 
quality of the existing production.  

 
 

Threats 
• Competition from regional players 

Other regional players such as Turkey34 and Eastern Europe have been growing their manufacturing of 
medical textiles and are establishing themselves as key suppliers to Europe and the region. Egypt’s failure 
to quickly acquire market share in this sector could make it more difficult in the future to penetrate the market.  

 

• Additional regulations from EU and US 
Current regulation is stringent with regards to medical garments; however, non-surgical scrubs, drapes and 
gowns are still treated as normal garments. It is possible that in the future those products would be further 
regulated by the EU and US, making it more difficult for Egyptian manufacturers to export basic products to 
those markets.  

• African and Middle East enforcing new regulations 
Currently Arab and African market have limited or no standards regulating the importation of medical textiles, 
making it relatively easy for Egyptian exporters to supply those markets. However, it is envisioned that in the 
future and following the increase awareness of the importance of medical textiles following COVID19, it is 
increasingly possible that those market will start to enforce some form of regulation on their imports of 
medical apparel.  

• Slow adoption of national standards by domestic players  
If the Egyptian government does not develop its own capacity to monitor medical garments and private 
healthcare facilities remain unaware of the importance of meeting certain performance needs for their 
medical garments, the domestic market which could lead the growth of the industry, will remain an informal 
one oppressing the opportunity for the manufacturing sector to grow.  

 

Recommendations 
 
To be able to capitalize on the existing opportunities, Egypt needs to take several actions to empower and 
promote the Medical Apparel sector. The following recommendations have been developed through 
deliberations with manufacturers and users of Medical Apparel in addition to inputs from the project team. 
The recommendations are specific to the Medical Apparel sector and do no address wider issues that face 
investors and industrialists such as shortage of industrial land, labor issues and import / export regulations.  

 

The recommendations have been categorized according to the lead player in each category, however, most 
actions will require cooperation between a number of entities (mentioned in each action).  

 

 

 
 
34 Exports of medical textiles from Turkey reach $1.4 Billion in 2020 – Textile today January 2021 
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I. GOVERNMENT  
 
The below first 3 actions (Actions 1, 2 & 3) are designed to work together with the purpose of generally 
improving the purchase and maintenance practices of Medical Apparel by the Egyptian government. The 
result of such a large player adopting modern practices should result in the upgrade of the entire market by 
first setting new benchmarks in the sector as well as creating a significant demand to justify private sector 
investments in both testing facilities and laundry services. This would in turn boost the demand in the sector 
and support not only the domestic market but also the export sector.  

 

Although the 3 suggested actions could be implemented independently, working on all 3 actions in parallel 
and with a comprehensive approach would result in a more significant impact on the entire sector. 

 

 
 
 
Action 1: Government to adopt testing as means of monitoring Medical Apparel 
 

Description The Egyptian government represented by the Unified Procurement Authority to rely 
on laboratory testing as means of monitoring its purchases of medical products as 
well as adopting international standards for the laundry, maintenance and 
replacement of Medical Apparel.  

Rational  Existing laboratories are currently not motivated to introduce the required tests for 
Medical Apparel due to the lack of demand to justify making such investments. By 
switching to laboratory testing as means of monitoring their purchases, the 
government would create enough volume to encourage both public and private 
sector laboratories to establish those tests, which in turn would make them 
available to the private sector as well for both domestic trade and exports.  

Moreover, washing and laundry practices are below par in Egypt resulting in doctors 
preferring to rely on single-use Medical Apparel to ensure cleanliness.  

Tasks • The Ministry of Trade and Industry to use this research to show  the 
importance of Medical Apparel, the modern trends and standards in the 
sector, the various tests used and their importance as well as the modern 
concepts for the laundering, maintenance and replacement of Medica 
Apparel 

• The concept paper to include the significance of the Medical Apparel 
industry to the economy and the size of the opportunity for manufacturers 
to meet the domestic and international demand 

• Present the concept paper to the relevant authorities (Prime Minister and 
UPA) with the purpose of adopting testing as means of monitoring the 
quality of the products being acquired by the Egyptian government as well 
as relying on large scale industrial laundries (preferably private sector with 
international know-how) 

• Propose alternative solutions for making available such tests (see Action 2 
below) and laundry facilities (see Action 3 below) 

• Position the project as a national initiative to improve healthcare as well as 
support the growth of the Medical Apparel industry 
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Implementation 
partner(s) 

• Development agencies 

• Ministry of Industry 

• Unified Procurement Authority 

• Local testing institutions (see action 2 below) 

• Private sector  

Start Date End Date KPI’s Resources 

September 2021 September 2022 Adoption of testing 
by BUA for 
Medical Apparel 

For advisory services to prepare the 
documentation and follow-up on the 
project with the various players  

 

Action 2: Establishment of qualified laboratories and testing facilities 
 

Description Development agencies to support the development of local testing capabilities 
through either:  

a. A twinning program with an existing research institute 

b. Supporting an existing international service provider in bringing the 
highlighted tests to Egypt 

Rational The absence of testing facilities is not only limiting the growth of the domestic 
market but also that of the export market. Action 1 is designed to generate the 
required demand to justify an investment by the private sector in the required testing 
facilities. With demand established it will be mandatory to make available qualified 
laboratories and testing facilities. 

Tasks • Undergo study to identify testing needs for Medical Apparel manufacturers 
and the gap with existing testing facilities (link to Action 1) 

a. Twinning program with an existing laboratory 

• Identify potential local partners / government institutions / private sector) – 
these could be government organizations (such as the National Research 
Institute and the Academy for Scientific Research) or public / private 
universities (such as University of Alexandria, German University and the 
American University) 

• Identify potential international partners (such as RWTH Aachen University, 
Deggendorf Institute of Technologie and University of Manchester) 

• Prepare a proposal / feasibility study for the establishment of a cooperation 
between the two parties (estimate size of the potential demand as per 
Action 1) 

b. Supporting existing international service providers 

• Identify international laboratories operating in Egypt and working the field 
of testing for textile products  

• Present the projected testing needs by the Egyptian government and 
potentially the private sector (link to Action 1) 

• Work on a cooperation agreement / protocol between the government and 
the selected service provider(s) to introduce the required tests in return for 
a guaranteed volume  
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Implementation 
partner(s) 

• Ministry of Trade and Industry 

• Local universities and academic / research institutions 

• Development agencies 

• Unified Procurement Authority 

• Existing local and international laboratories with facilities for testing textile 
products  

Start Date End Date KPI’s Resources 

January 2022 December 2022 Cooperation 
agreement 
between local and 
international 
institutions and the 
government 

For advisory services to implement the 
project  

 
 
Action 3: Remove the regulation requiring in-house laundries in hospitals 
 

Description The Ministry of Health to remove the regulation requiring in-house laundries in 
hospitals and encourage the establishment of high-end industrial laundries for 
medical garments in Egypt.  

Rational Industrial laundries play a pivotal role in the Medical Apparel industry in developed 
economies as they offer professional sourcing, rental and maintenance services for 
users of Medical Apparel. Such capabilities can only be achieved by large service 
providers capable of putting in place the costly infrastructure required for sourcing 
quality products and washing up to international standards. The existing regulations 
make it unattractive for investors to enter this business. By removing this regulation 
the government will encourage the establishment of large scale industrial laundries 
for Medical Apparel. Moreover, by convincing the UPA to switch to industrial 
laundries, cooperation protocols can be established with large scale international 
players to establish Medical Apparel laundry services in Egypt.  

Tasks • Using the documentation from Action 1 as basis, present a concept paper 
to the Ministry of Health demonstrating the negative impact of the said 
regulation on the development of professional laundry services and the 
resulting poor practices in the sector. The paper to also showcase the 
international standards, the laundry business model and how it positively 
impacts the hygiene levels in the healthcare industry 

• Identify potential washing needs for the government (see Action 1 above) 
to make a case for qualified industrial washing services for Medical 
Apparel. This effort could also include large size domestic operators in the 
healthcare industry (such as hospital conglomerates) to act as potential 
local partners for an international laundry service provider.  

• Approach identified service providers with the size of the opportunity and 
the attractiveness of establishing operations in Egypt with a guaranteed 
business from the government and eventually the private sector 

• Sign a cooperation agreement between the UPA and the selected service 
provider 

Implementation 
partner(s) 

• Ministry of Trade and Industry 
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• The Unified Procurement Authority 

• Development Agencies 

• Large size private sector hospital owners 

Start Date End Date KPI’s Resources 

January 2022 December 2022 Cooperation 
agreement 
between industrial 
laundry service 
and the 
government 

For advisory services to implement the 
project 

 
 
Action 4: Awareness campaign and training of medical staff and government officials 
 

Description An awareness campaign designed to inform medical staff and government officials 
of modern applications of medical textiles, standards, specs and tests. The 
campaign would be used as a means to lobby government officials and the 
healthcare community to adopt stricter standards and regulations pertaining to the 
use of PPE and medical garments in the sector.  

Rational The lack of awareness by users of Medical Apparel on the importance of proper 
Medical Apparel, the standards for such products and the best-practice for using 
and maintaining those products is resulting in poor hygiene standards in the 
healthcare sector as well as lower demand for high-end Medical Apparel. 
Increasing awareness would drive the demand for quality Medical Apparel.  

Tasks • Design an awareness campaign for healthcare workers and government 
officials involved in the purchasing of Medical Apparel as well as ones 
working in the Ministry of Health. The campaign to cover the following 
topics:  

o The importance of Medical Apparel for both healthcare workers 
and patients 

o Types of medical apparel and their uses 

o The various features of every product and the reason for those 
features 

o Specifications with which those products are manufactured and 
what those specifications / standards mean 

o Different types of test and certifications and what they mean to the 
user (what should users be looking for in a product?) 

o Best international practices in the use of each product 

o Maintenance of Medical Apparel answering questions such as:  

 How often should one replace each product?  

 Washing instructions for products that are washed at home 

 How to dispose of used Medical Apparel  

 What are industrial laundries and what are best practices 
in processing Medical Apparel in professional laundries?  

o Poor practices and how to rectify them 
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o Market trends, innovation and what to expect in the future 

The campaign to focus on state-of-the-art international practices in the sector, 
including ones that might not be possible to implement in Egypt for the time being.  

Implementation 
partner(s) 

• Ministry of Health 

• Unified Procurement Authority 

• Development Agencies 

• Private sector 

Start Date End Date KPI’s Resources 

January 2022 Ongoing Design of the 
campaign  

The budget would be for the collection of 
data and the development of the 
content. In addition,  budget for the 
esthetic design and the roll out of the 
campaign cannot be estimated at this 
stage would be required.  

 
 

 
II. DEVELOPMENT AGENCIES 
 
Action 5: Awareness campaign for local manufacturers 
 

Description A campaign designed to introduce exporters and manufacturers to the advantages 
of supplying the healthcare industry and path to higher value-added products. The 
campaign could capitalize on the potential opportunity that will be created by the 
government adopting modern practices in the sector (Action 1,2 & 3) and the growth 
created by the awareness campaign (Action 4).  

Rational Egyptian exporters and manufacturers of textile and apparel are often not aware of 
the opportunities in the workwear market at large and the medical garments sector 
in specific. By showcasing the opportunity in Medical Apparel market and correcting 
misconceptions about the sector as well as showing entry points to the sector and 
the long-term prospects, more manufacturers could be interested in penetrating this 
market and increasing Egypt’s current manufacturing base.  

Tasks • Design a training / awareness campaign for manufacturers and exporters 
of textiles and apparel on the market opportunity in Medical textiles as well 
as the particularities in the sector:  

o The size of the global industry and the projected growth 

o Definition of Medical Apparel and their importance 

o Specs and standards (show basic products and path to higher 
value-added segments). Tests and certifications 

o Technical requirements and industrial set-ups (such as fabric 
finishing capabilities, clean room, etc.) needed for each category 
of products (both for primary textiles and finished goods) 

o Domestic and international regulations governing the sector 

o International key players and their buying / sourcing habits 
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o Industry trends, innovation and technical developments 

o Market entry barriers and opportunities for Egypt 

o The domestic market and the potential growth (Actions 1- 4 above)  

• Roll out the campaign to owners and top management of Egyptian textile 
companies in a series of seminars as well as various presentations to 
private sector associations (such as Industry Chambers, Export Councils 
and Trade Organizations). 

• The campaign to include both producers of primary materials (yarns, 
fabrics and accessories) as well as manufacturers of finished products 
(garments and hometextiles) 

Implementation 
partner(s) 

• Development Agencies 

• Private sector associations and export councils 

• Ministry of Trade and Industry 

Start Date End Date KPI’s Resources 

January 2022 December 2023 3 Seminars / 
conferences with 
the attendance of 
no less than 30 
manufacturers  

For the development of the material and 
the organization of the events. 

 
 
 
Action 6: Technology transfer 
 

Description Technical support to local manufacturers to improve quality, efficiency and increase 
value addition in the production of Medical Apparel. Support can be in the form of 
consulting, study tours and training for middle and top management.  

Rational Medical Apparel have more demanding technical specifications, especially in areas 
of fabric finishing and in areas of handling of products in the manufacturing and 
packaging stages. Egyptian manufacturers will need technical support in product 
development and manufacturing know-how to meet the requirements of the 
industry. 

Tasks • Identify training needs in the sector  

• Provide consulting support, study tours and training for manufacturers of 
textiles and apparel on the specifics of Medical Apparel manufacturing 

Implementation 
partner(s) 

• Development Agencies 

• Private Sector 

Start Date End Date KPI’s Resources 

September 2021 Ongoing Not Applicable Variable 

 
 
Action 7: International exposure and promotion  
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Description Support exporters in participation in international forums and events for Medical 
Apparel to gain exposure as well as promote Egyptian products to international 
importers.  

Rational  Egyptian manufacturers of Medical Apparel specifically and apparel in general are 
barely present in specialized trade fairs, seminars and industry events. Although 
Egypt has a significant present in the medical products sector (such as presence in 
Medica Trade Fair), the Medical Apparel sector is not present. Joining forces with 
the growing sector of medical supplies would give manufacturers of Medical 
Apparel exposure to the sector as well as provide selling opportunities for their 
products.  

Tasks • Identify key regional and global industry events  

• Provide support to Egyptian Medical Apparel manufacturers to attend those 
events both as visitors and exhibitors  

Implementation 
partner(s) 

• Development Agencies 

• Private sector 

• Export councils (Textiles, Apparel and Medical) 

Start Date End Date KPI’s Resources 

September 2021 Ongoing Not Applicable Variable 

 
 
 

III. PRIVATE SECTOR 
 
Action 8: Medical apparel board 
 

Description The establishment of an advisory board / lobby group of manufacturers of medical 
fabrics and apparel to represent the interests of the industry.   

Rational The Medical Apparel sector is at the intersection between textile & apparel 
manufacturing and the medical manufacturing industry. The sector has specific 
needs that don’t fall under either group. The establishment of an advisory group to 
care after the specifics of the sector would on one hand implement the above 
recommendations and on the other continue to work towards growing the sector 
and resolving its challenges.  

Tasks • Private sector manufacturers of primary textiles and finished goods for 
Medical Apparel to form a lobby and advisory group to work governmental 
and non-governmental entities on growing the sector both for the local and 
export markets 

• Such action under the auspices of  the Ministry of Trade and Industry with 
a stakeholders’ could start with meeting with the following agenda:  

o Review the current status of the industry 

o Present the findings of this report and the proposed action 

o Propose the formation of the board including its focus, scope and 
structure (formation, governance, resources, etc.) 

o Agree on next steps 
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The proposed stakeholders’ meeting could be held along the sides of one or more 
of the seminars / conferences proposed in Action 5 above.  

Implementation 
partner(s) 

• Private sector 

• Development Agencies 

• Ministry of Trade and Industry 

Start Date End Date KPI’s Resources 

September 2021 Ongoing Formation of an 
advisory board 

None 

 
 
 
  



   Egypt Medtech Study  

50 | P a g e  

 

I. Annexes 
 
Annex I 
 
International market leaders 
As mentioned earlier the medical apparel sector has witnessed a wave of consolidations over the past 
decade with a significant portion of the US and EU as well other developed markets being in dominated by 
a number of global players. These companies are target clients for Egyptian exporters as well as potential 
investors in Egypt to establish manufacturing facilities to serve the local and regional markets. Some of these 
key players include the following companies:  

 

Company name Nationality Revenues 
(Year) Brief 

ANSELL LTD. Australia        $1.5 Bn 
(2019) 

ANSELL LTD. is an international leader in safety 
protection solutions such as surgical gloves, 
branded single use gloves and multi-use 
industrial gloves and primarily operates in the two 
main business segments of healthcare and 
industrial.  

Products: The company is involved in the 
research, development, manufacturing, and 
marketing of healthcare protection such as 
surgical and examination gloves, gloves for 
chemical splash protection and other healthcare 
products such as fluid and trip management, and 
staff and patient ergonomics.  

ANSELL LTD. has customers in more than 100 
countries and has four main operational 
headquarters across the world. 

Website:  
https://www.ansell.com/us/en 

Cardinal Health USA 
   $153 Bn 

(2020) 

Cardinal Health is a global, integrated healthcare 
services and products company providing 
customized solutions for hospitals, health 
systems, pharmacies, ambulatory surgery 
centers, clinical laboratories and physician offices 
worldwide.  

Products: The company provides clinically-
proven medical products and pharmaceuticals 
and cost-effective solutions that enhance supply 
chain efficiency from hospital to home. Cardinal 
Health connects patients, providers, payers, 
pharmacists and manufacturers for integrated 
care coordination and better patient 
management. Cardinal Health manufacture, 
supplies and markets many types of medical 
gloves 
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Website: 
https://www.cardinalhealth.com/en.html 

Dynarex 
Corporation USA NA 

Dynarex Corporation is a U.S. based 
manufacturer of Class I & Class II medical 
devices, and medical disposables manufacturer. 
The company uses the system of distributors to 
engage in the sales of medical disposables and 
medical devices and has an extensive chain of 
warehouses across the United States. The 
company caters to approximately 20 market 
segment arenas.  

Products: include Aloetex Latex Exam Gloves 
with Aloe, Powder-Free, True Advantage High 
Risk Nitrile Exam Gloves, Powder-Free, Sensi 
Grip Latex Exam Gloves, Powder-Free, AloeSkin 
Nitrile Exam Gloves with Aloe, PowderFree, 
Surgical face masks, N95Respirators, Procedure 
Face Mask, Paper face masks, goggles, 
disposable coveralls, disposable scrubs, surgical 
gowns, isolation gowns, shoe covers, surgical 
gowns, CSR wraps, sterilization pouches 

Website:  
https://dynarex.com/contact-us 

Halyard Health 
(Owens & Minor, 
Inc.) 

USA 
       $9.2 Bn 
(2019) 

 

Halyard Health, which is now part of the Owens & 
Minor, is engaged in the development, 
manufacturing, and sales of infection prevention 
and surgical solutions product offerings.  

Products: include sterilization wrap, facial 
protection, gloves, protective apparel, surgical 
drapes and gowns. The company’s product 
offerings are sold in more than 100 countries 
across the globe 

Website:  
https://www.halyardhealth.com/ 

Henry Schein, Inc. 

 
USA 

       $9.9 Bn 
(2019) 

 

Henry Schein delivers solutions to healthcare 
professionals in the dental and medical field who 
rely on their practice so as to improve the life of 
the patient. Henry Schein operates in two 
business divisions dental and medical. It also 
provides technology & value-added services to 
the customers.  

Products: include medical/surgical equipment 
and others. The company along with its own 
product offerings, also supplies medical face 
mask of other key leaders through its diversified 
distribution network. 

Website:  
https://www.henryschein.com/ 

KCWW USA 
    $18.5 Bn 

(2019) 

KCWW (Kimberly Clark) is a well-established and 
known brand in the healthcare industry. With an 
expertise of over 150 years, the company has 
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equipped its portfolio from baby care to adult care 
hygiene and safety products.  

Products: include surgical mask, N95 
respirators, and cleanroom masks. With an aim in 
eliminating cross-contamination in the lab and 
cleanroom to maintain controlled environment, 
Kimberly-Clark Professional produces disposable 
products under Kimtech brand. 

Website:  
https://www.kimberly-clark.com/en 

Medline Industries, 
Inc. USA 

   $13.9 Bn 

(2019) 

Medline Industries, Inc. , is a manufacturer and 
distributor of medical supplies and clinical 
solutions. Serving over 550,000 medical and 
surgical products to healthcare institutions and 
retail markets. Medline Industries, Inc., has direct 
and indirect presence more than 90 countries 
across the globe. Around 8 million procedures are 
performed using Medline gowns in the U.S 
Medline Industries, Inc., is also the prominent 
provider of medical supplies to the nursing home 
industry, servicing more than 10,000 facilities in 
the United States. The company has direct 
presence in Europe including 15 manufacturing 
unit and 45 distributing centers.  

Products: include medical apparel for staff and 
patients, gloves and infection control equipment 
including PPE and apparel. 

Website:  
https://www.medline.com/ 

Mölnlycke Health 
Care AB Sweden 

     $1.7 Bn 

(2019) 

Mölnlycke Health Care AB is one of the prominent 
healthcare companies focused on improving 
medical solutions for wound care and surgical 
care. The company has strong geographical 
footprints and operates in more than 42 countries 
through 38 sales offices and in over 63 countries 
through distributors. The company owns 16 
manufacturing sites that are located in nine 
countries across Europe, North America, and 
Asia.  

Products: include wound care dressings, 
negative pressure therapy systems, and expert 
support services. Their product range includes: 
Surgical Gloves, angiography drapes, Surgical 
Gown and Surgical Drapes 

Website:  
https://www.molnlycke.us/ 

Superior Group of 
Companies USA 

    $ 0.4 Bn 

(2018) 

Superior Group of Companies designs apparels 
for medical professionals and also sells and 
manufactures career apparels, uniforms, 
corporate identification among others. The 
customers of the company include healthcare 
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facilities, hospitals, restaurants, hotels, fast food, 
industrial companies among others The 
promotional products segment includes products 
that will aid the marketing efforts of their clients. 
The company business focus is predominantly in 
North America and has very limited presence in 
Asia-Pacific and Europe 

Products: include medical scrubs, lab coats, 
patient gowns, inner suits and protective medical 
apparel (such apparel for clean room operations).  

Website:  
https://superiorgroupofcompanies.com/ 

Semperit AG 
Holding Austria 

    $0.9 Bn 

(2019) 

Semperit AG Holding specializes in 
manufacturing of rubber products for medical and 
industrial sectors. The company is manufacturing 
medical gloves for over 100 years The global 
research and development center of the company 
is located in Wimpassing, Lower Austria. 
Semperit AG Holdings has 14 manufacturing 
sites in the world with different sales offices in 
Australia, America, Asia, and Europe. 
Examination and protection gloves of the 
company is manufactured in Malaysia whereas 
surgical gloves are manufactured in the Austrian 
facility 

Products: medical golves 

Website:  
https://www.semperitgroup.com/en/ 

3M  USA 
   $32.1 Bn 

(2019) 

With more than 100 years of experience, 3M 
focuses on making advancements in the 
technology, enhancing the product offerings and 
improving the patient’s quality of life by 
innovations. 

Products: The healthcare business segment of 
3M consist of products for different areas such as 
dental, orthodontics, medical devices, patient 
monitoring, vascular access and others The 
medical solution of 3M includes medical drapes, 
surgical mask, dressings, and many others. Due 
to vast distribution network, 3M sales its surgical 
mask and respirators worldwide establishing a 
strong position in the medical clothing market. 
Acelity L.P. Inc., a 3M company is committed to 
developing innovative healing solutions for 
customers and patients. Its subsidiary, KCL 
provides advanced wound care solutions. The 
company has direct and indirect presence across 
more than 90 countries globally. 

Website:  
https://www.3m.com/ 
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Case Study / Role Model 
In addition to the above list of large suppliers of medical textiles and PPE equipment, a number of companies 
specializing in fashionable medical apparel has been gaining a significant traction and market share. An 
example of such a company is FIGS.  

 

Company name Figs  

Year established 2013 

Website https://www.wearfigs.com/ 

Revenues $150 Million (2019) 

Slogan “Medical apparel that served the people who wore it” 

Story 

Figs focuses on providing fashionable and comfortable apparel for healthcare 
workers. The company was able to disrupt the scrubs industry and gain a 
significant market share in the US (estimated at $9 Bn in 2018) within a short 
period of time due to the growing demand for fashionable and comfortable medical 
workwear. The company produces non-sterile apparel with focus basic products 
for everyday use my medical staff.  

Product range Scrubs, Face Masks & Shields, Underscrubs, Lab Coats, Jackets & Vests, Socks, 
Shoes, Accessories 

Materials 

Figs products feature a range of raw materials including: Polyester, Cotton, 
Rayon, Nylon and Spandex.  

Fabric are finished to have antimicrobial technology for odor control and fabric 
durability and four-way stretch, moisture-wicking and anti-wrinkle properties 

Product Images 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

https://www.wearfigs.com/
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Annex II 
 
Key manufacturers of medical fabrics and exporters of medical garments in Egypt 
 
 

Company name Contact Person 
Year 
Establish
ed 

Brief 

Salamtex 
Hany Salam - Owner 

hany.salam@salamtex.co
m 

1936 

Salamtex is one of the leading 
manufacturers for technical fabrics and 
medical garments in Egypt with continuous 
R&D.  

Salamtex have under it Guard® protective 
textiles that come in different types of 
fabrics specially engineered to provide the 
various medical sectors with a wide range 
of options tailored to their needs. All 
Salamtex textiles, including are certified 
and tested for harmful substance and safe 
to use closely to the skin according to the 
Oeko-Tex Standard 100 – Class II. It has 
its own quality, dye lab, and microbiological 
lab to comply with international standards. 

Salamtex is certified for the ISO 
9001:2000, EMS 12001:2004 and the 
OHSAS 18001:2007. As per the products 
they are Oeko-Tex certified (Standard 100, 
Class II). 

Products: Cubical Curtains – Surgical 
Gowns – Medical Overlay Mattress – 
Fabrics  

Website:  
www.salamtex.com 

www.guard-textile.com 

Al Kotb Textiles 

Mahmoud El Kotb – Vice 
President 

mahmoudelkotb@elkotb-
tex.com 

 

NA 

ElKotb textiles Co. is specialized in warp 
knitting. The company's product range 
includes Sportswear, Lingerie, Velcro 
Receptive and Flag fabrics with experience 
in warping, warp knitting, dyeing and 
finishing of Polyester, Polyamide and 
Elastic Fabric. El Kotb also manufacturers 
antiviral and antibacterial masks according 
to methods ASTM-E2149-13a, 
AATCC100, JISL 1902 and DIN EN ISO 
20743 

Products: Washable Masks – 
Antibacterial Fabrics  

Website:  
www.elkotb-tex.com 

mailto:hany.salam@salamtex.com
mailto:hany.salam@salamtex.com
http://www.salamtex.com/
http://www.guard-textile.com/
mailto:mahmoudelkotb@elkotb-tex.com
mailto:mahmoudelkotb@elkotb-tex.com
http://www.elkotb-tex.com/
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Morinella 
Hashem El Ulabi – Owner 

hashem@ulabi.com 
1941 

Tricot Morinella is a family business 
specialized in Children's wear, like 
pajamas, sweat shirts, sweat pants, t shirts, 
shorts, and underwear.  Established in 
1941 by the grandfather and has been 
growing since. They are also Disney 
licensees.  They are continuing on building 
a brand with a full range of home wear 
products for the whole family. With COVID 
they started entering more into the medical 
garment sector. 

Products: Fabric masks – Scrubs 
-  Cubical Curtains – Surgical Gowns  

Website:  
NA 

Alex Apparels 

Mohamed El Sharkawi – 
Export manager 

factory@alexapparels.co
m.eg 

NA 

A factory for garments based in Ameriya 
with a production capacity of 1 million pcs 
per year. They have ISO 9001 and WRAP 
certificates  

Products: Surgical Gowns – Scrubs – X-
ray Gowns  

Website:  
NA 

BG Group 
Mohamed Fran – Owner 

h.farran@bg-
group.com.eg 

NA 

BG GROUP provides Printing, Screen 
Printing, Sublimation Printing, Digital 
Printing and Embroidery services.  BG 
Group also manufacturers garments and 
display in their own retail shops.  

Products: Fabric masks 

Website:  
NA 

Brodan for 
Ready Made 
Garments 

Ashraf Galal – Export 
Manager 

boradanegypt@hotmail.c
om 

NA 

A manufacturer of Ready-Made Garments 
located in Ismailia Public Free Zone. 
Specializing in school and medical 
uniforms.  

Products: Isolation Gowns – Coveralls  

Website:  
NA 

Centra 
Zaky Shalaby – Owner 

info@centra-egypt.com 
2003 

Centra is a privately owned company, 
specialized in manufacturing and supplying 
disposable medical wearing apparel. The 
facility is equipped with technology for 
production of medical and hygienic 
products from non-woven textiles.  

Products: Surgical Gowns – Medical 
Gowns – Scrubs  

Website:  

mailto:hashem@ulabi.com
mailto:factory@alexapparels.com.eg
mailto:factory@alexapparels.com.eg
mailto:h.farran@bg-group.com.eg
mailto:h.farran@bg-group.com.eg
mailto:boradanegypt@hotmail.com
mailto:boradanegypt@hotmail.com
mailto:info@centra-egypt.com
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www.centra-egypt.com 

TM Uniform 
Wael Sharaf – General 
Manager 

tm@tmuniform.com 
1984 

TM Fashion Factory & Hotel Supplies is a 
manufacturer of Hospitality Uniforms and 
Linen. They provide a wide variety of 
uniforms for Hotel, Restaurant, Medical, 
School, Industrial, Corporate, Spa, 
Security, and Safety uniforms.  TM follows 
the modern methodology in R&D to provide 
the finest thread to produce fabrics with our 
special formulas for dying and preparation, 
and it’s treated against the defects of sun, 
sweat, shrinkage, color fading, and if 
required with special resistance such as 
fluid, flame, grease, bacteria, etc. 

Products: Surgical Gowns – Medical 
Masks – Scrubs – x -Ray Gowns – 
Coveralls  

e-mail: tm@tmuniform.com 

Website: 
www.tmuniform.com 

Mohammadein 

Sahwki Mohamdein – 
CEO 

almg@almohamadein.co
m 

NA 

A manufacturer of uniforms with focus on 
medical for scrubs lab coats, coveralls and 
Lab Coats with exports focused on Arab 
Countries and the US market with a 
capacity of 60,000 lab coats per month  

Products: Medical Masks – Surgical and 
Patient Gowns – Drapes – Scrubs – X-Ray 
Gowns  

Website:  
NA 

Medic 
Tamer William – Vice 
President 

export1@medic.com.eg 
1989 

Egypt for Medical clothes (Medic) is 
specialized in manufacturing of medical 
clothes as sterile surgical gown, Patient 
gowns, Caps, Masks, Overshoes and 
Sterile medical Drapes. They have 
documented Quality Management System 
that meets the requirements of the 
International Standard for Quality 
Management Systems ISO 9001, ISO 
13485 and MDD 93/42/EEC amended by 
MDD 2007/47/EC. 

Products: Surgical Gowns – Masks – 
Caps – Coverall – Scrubs  

Website:  
www.medic.com.eg 

Naltex 
NA 

info@naltexweb.com 
 Manufacturer for Disposable Non-Woven 

Medical Clothing 

http://www.centra-egypt.com/
mailto:tm@tmuniform.com
mailto:tm@tmuniform.com
http://www.tmuniform.com/
mailto:almg@almohamadein.com
mailto:almg@almohamadein.com
mailto:export1@medic.com.eg
http://www.medic.com.eg/
mailto:info@naltexweb.com


   Egypt Medtech Study  

58 | P a g e  

 

Products: Surgical Sets-  Medical Bed 
Sheet- Lab Coat- Over Shoes- Over Head 
-Patient Shorts-  Patient Pants 

Website:  
www.naltexweb.com 

Gulsan 
Fatih Ugur – Export 
Manager 

fugur@gulsanegypt.com 
2013 

Gulsan is a Turkish FDI for non-woven 
textiles of Hygienic and medical 
applications  with a capacity of  20.000 
tons/year capacity in Egypt plant. 
They  produce in accordance with EDANA 
norms. The product range is used for baby 
diapers and women care applications. 

Products: PP Spunbond Nonwoven – 
Hygienic Film  

Website:  
www.gulsanegypt.com 

Pegas 
Nonwovens 
Egypt 

Sherif Fawzi – Export 
Manager 

sfawzzy@pegas.cz 

 

2001 

The factory is a Check Republic FDI 
manufacturing PP and PE Pellets.  They 
offer a wide range of soft SMS products for 
gown, scrub suit and drape applications 
and SMS fabrics that provide the ultimate 
leakage protection against bio-fluids as 
well as spunbond and SMS materials for 
Baby and Adult Diapers, Baby and Adult 
Pants, as well as for Fem Care Products. 

Products: non-woven fabrics 

Website:  
www.pegas.cz 

Al Amal 

Abdel Aziz Ibrahim – 
Owner 

alamalfactory@hotmail.co
m 

1998 

Alamal factory started with 
spinning 'polyester DTY' until it reached 
the highest technology and quality 
standards by producing 500 tons monthly. 
At 2016 Alamal factory started investing in 
new project 'SMS NONWOVEN 
FABRICS' with the highest technology 
Ricofill 4 design with a capacity 500 tons 
monthly. 

Products: SMS Non Woven Fabrics   

Website:  
http://alamal-
nonwoven.000webhostapp.com/ 

Makhlouf Group 
NA 

makloufgroup1@gmail.co
m 

1960 

Makhlouf Group manufacturers non-woven 
fabrics that are water repellent and anti-
bacterial for bags, but with the COVID 
manufacturers started using their fabric for 
masks.  

Products: Non-Woven Fabric  

Website:  

http://www.naltexweb.com/
mailto:fugur@gulsanegypt.com
http://www.gulsanegypt.com/
mailto:sfawzzy@pegas.cz
http://www.pegas.cz/
mailto:alamalfactory@hotmail.com
mailto:alamalfactory@hotmail.com
http://alamal-nonwoven.000webhostapp.com/
http://alamal-nonwoven.000webhostapp.com/
mailto:makloufgroup1@gmail.com
mailto:makloufgroup1@gmail.com
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 واألشكالالمربعات والجداول 

 

 8 إفریقیا حجم السوق في الوالیات المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي والشرق األوسط و  1"الجدول رقم   1الجدول 

 8 المالبس الطبیة: حصة السوق حسب فئات المنتجات  2"الجدول رقم   2الجدول 

 9 سوق المالبس الطبیة حسب المستخدم  3"الجدول رقم   3الجدول 

 17 المالبس الطبیة: حصة السوق حسب فئات المنتجات  4ول رقم "الجد  4الجدول 

 17 سوق المالبس الطبیة حسب المستخدم  5"الجدول رقم   5الجدول 

 HS637090   21مستوردین في العالم لـمنتجات   3واردات أكبر   6"الجدول رقم   6الجدول 

 28 صادرات مصر من المنسوجات الطبیة   7"الجدول رقم   7الجدول 

 29 صادرات مصر من فئات المالبس العالیة الجودة  8"الجدول رقم   8ول الجد

 30 2019صادرات مصر في عام   9"الجدول رقم   9الجدول 

 
 

 16 2019الحصة السوقیة العالمیة للمالبس الطبیة  1"الشكل رقم  1الشكل 
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 حول ھذه الورقة البحثیة
، أصبح عامة الصحة  قطاعباإلضافة إلى التبني الواسع للمالبس الطبیة من قبل   .كورونابسبب جائحة    ۲۰۲۰كان للمنسوجات الطبیة دور بارز في عام  

إلى إلقاء   ۲۰۲۰أدت ھذه األھمیة التي اكتسبتھا المالبس الطبیة في عام   الناس یدركون بشكل متزاید أھمیة حمایة الوجھ في السیطرة على انتشار المرض.
تم إطالق المشروع لرسم خریطة الصناعة المحلیة،  نظرة أكثر تعمقًا على ھذا القطاع والفرص التي یوفرھا لمصنعي المنسوجات والمالبس في مصر.

  أھداف المشروع الرئیسیة ھي: تلك الفرص. تفادة منلالسوتقییم الفرص التي یوفرھا ھذا القطاع واإلجراءات الالزمة 

  مراجعة األبحاث المنشورة والتقاریر الموجودة •

 إجراء بحث مكتبي حول قطاع المنسوجات الطبیة على مستوى العالم •

 تحدید المنتجات في القطاع والشركات المصریة النشطة في الصناعة  •

 ي القطاع عرض نتائج البحث على أصحاب المصلحة الرئیسیین ف  •

  إجراء بحث حول العرض والطلب المحلیین •

  فرص التصدیر  -عند اإلمكان  -تحدید  •

  وضع توصیات حول أفضل السبل لدعم القطاع الستغالل الفرص الحالیة •

 

  لماذا المالبس الطبیة؟

االتفاق  وتم    المشروعاطالق  تم    مثلي مؤسسات الدعمحضره القائمین على القطاع من المصنعین والمجالس العاملة في الصناعة باإلضافة إلى مفي اجتماع  
  لألسباب التالیة:المنسوجات التقنیة الطبیة على قطاع المالبس الطبیة في صناعة البحث على أن یركز خالل االجتماع 

وصناعة المنسوجات التقنیة على قطاع مالبس العمل  إمكانیة الدخول في  مصنعي المالبس المصریین  یتیح ل  مدخلیوفر قطاع المالبس الطبیة   •
 نطاق أوسع 

المعلوماتعلى حدة  المالبس الطبیة  قطاع  نادًرا ما تمت دراسة   • القلیل من  یتوفر سوى  القطاع  وال  في واقع األمر، فإن بل وأنھ   .عن ھذا 
 السوق وقیاس حجم الفرص   تقییم حجماإلحصاءات لیست متاحة بسھولة ویلزم بذل جھد كبیر للتمكن من 

تتمتع مصر بقاعدة عریضة من مصنعي المنسوجات والمالبس الذین یمكنھم التحول بسرعة وبجھد ضئیل نسبیًا إلى قطاع المالبس الطبیة بقیمة   •
 مضافة أعلى 

 

 GTEXنبذة عن 
) العالمي  والمالبس  المنسوجات  برنامج  األوسط وشمال  GTEXیقوم  الشرق  منطقة  في  أعمال  من  بھ  یرتبط  بترویج  MENATEX(  إفریقیا) وما   (

ویتمثل الھدف من ذلك في تحفیز التوظیف وتولید الدخل على   .إفریقیاصادرات المنسوجات والمالبس من بلدان في آسیا الوسطى والشرق األوسط وشمال  
 .2021سیستمر البرنامج حتى دیسمبر  طول سلسلة القیمة. 

) في قطاع المنسوجات والمالبس في خمسة بلدان مختارة، وھي مصر والمغرب GTEXوتمّول حكومة سویسرا برنامج المنسوجات والمالبس العالمي (
وقیرغیزستان وطاجیكستان في آسیا الوسطى؛ وتمّول حكومة السوید أیًضا ھذا البرنامج في إطار برنامج المنسوجات في منطقة   إفریقیاوتونس في شمال  

ویقوم مركز التجارة الدولیة بالتعاون الوثیق مع أمانة الدولة السویسریة  ب وتونس.) في األردن والمغرMENATEX(  إفریقیاالشرق األوسط وشمال  
یمكن للعدید من الشركات التنافسیة في قطاع التصنیع الرئیسي ھذا أن تساھم  للشؤون االقتصادیة ووكالة التعاون اإلنمائي الدولي السویدي بتنفیذ البرنامج.

من أھداف التنمیة المستدامة، وھو "تعزیز النمو االقتصادي المستدام   8، وال سیما فیما یتعلق بالھدف  2030  في تحقیق األھداف المرتبطة بخطة عام
من أھداف    9من أھداف التنمیة المستدامة بشأن "االستھالك واإلنتاج المسؤولین"، والھدف    12والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة"، والھدف  

 من أھداف التنمیة المستدامة "المساواة بین الجنسین". 5"الصناعة واالبتكار والبنیة التحتیة" والھدف التنمیة المستدامة 

لتحقیق ھذا الھدف طویل   یتمثل األثر المتصور للبرنامج في زیادة العمالة والدخل على طول سلسلة قیمة قطاع المنسوجات والمالبس في البلدان المختارة.
ھما بالبنیة التحتیة المؤسسیة حول القطاع في البلدان ذات األولویة، بما في ذلك  احدإتعلق  ت تحقیق نتیجتین رئیسیتین حتى نھایتھ.  المدى، یتوقع البرنامج

 والمالبس".جوانب السیاسة، عند االقتضاء، وقد تمت صیاغتھ على أنھ "بیئة أعمال محسنة وأداء مؤسسات دعم التجارة واالستثمار في قطاع المنسوجات  
 ت والمالبس".تستھدف النتیجة الثانیة مستوى المؤسسة وتتم صیاغتھا على أنھا "تحسین القدرة التنافسیة للشركات الصغیرة والمتوسطة في قطاع المنسوجا

لتركیز على نتائج ومخرجات یختلف ا تتبع جمیع المشاریع التي تضم ستة بلدان نفس اإلطار المنطقي حیث تتوفر نتیجتان وأربعة مخرجات لكل نتیجة.
 محددة وفقًا الحتیاجات البلد وأولویاتھ.



                                                                                                                             المنسوجات و المالبس الطبیةدراسة  

 صفحة|  4

 

 
 الفئات الرئیسیة المستھدفة للبرنامج في البلدان المختارة ھي:

 ون ومقدموالنسیج ومواد التشذیب والمصنع  وومورد  والمشغلون على طول سلسلة قیمة قطاع المنسوجات والمالبس بأكملھ، بما في ذلك منتج  •
 ن، مع إیالء اھتمام خاص برواد األعمال من النساء والشباب؛ و لوجستیة والمشترالخدمات ال 

المنسوجات   • التجارة واالستثمار، وجمعیات قطاع  المنسوجات والمالبس، بما في ذلك مؤسسات دعم  المنظمات الوسیطة ذات الصلة بقطاع 
كادیمیة ومعاھد التدریب باإلضافة إلى المؤسسات التي تقدم خدمات  والمالبس، والمراكز الفنیة في قطاع المنسوجات والمالبس، واألوساط األ 

 التمویل؛

المستفیدون النھائیون ھم الشركات الصغیرة والمتوسطة المصدرة أو الجاھزة للتصدیر في مصر واألردن والمغرب وتونس وقیرغیزستان   •
 وطاجیكستان. 

وسیعزز التحالفات المحلیة واإلقلیمیة من   ع األولویات اإلستراتیجیة للمستفیدین الرئیسیین.سیعتمد البرنامج نھًجا یقوده السوق ویوجھھ الطلب ویتماشى م
 واإلقلیمیة.  أجل التنمیة في سالسل القیمة في قطاع المنسوجات والمالبس، مع إسھامات الشركات الرائدة والمشترین وكذلك المؤسسات والجمعیات المحلیة

جحة بین الحكومة المصریة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والحكومة السویسریة، التي وفرت األموال الالزمة المشروع في مصر ھو نتیجة شراكة نا 
) الدولیة  التجارة  ومركز  (ITCلتنفیذه،  المتحدة  لألمم  المشتركة  التجارة  ومنظمة   (UN  العالمیة التجارة  ومنظمة   ((WTO) المنفذة الوكالة  بصفتھا   ،

 للمشروع.

ومنذ ذلك الحین، تم إطالق دعوة مؤسسیة لتقدیم  .2019سبتمبر  22على مشروع "تعزیز تنافسیة قطاع المنسوجات والمالبس في مصر" في  تم التوقیع
كما تم إطالق دعوة لتقدیم الطلبات   شركة.  35شركة من إجمالي مستھدف قدره    26بعد عملیة تقییم مفصلة، تم اختیار   طلبًا.  64الطلبات وتم استالم  

وبالتوازي، یجري  لشركات الكبیرة نسبیًا "الشركات العمالقة" بھدف اتباع نھج التوجیھ بین الشركات العمالقة والشركات الصغیرة والمتوسطة المختارة. ل
 العمل على المستوى المؤسسي.

 

 المنھجیة والنھج
آراء باإلضافة إلى    حجم السوق  لتقدیرحسابیة  أشھر باستخدام مزیج من البحث المكتبي والمیداني باإلضافة إلى نماذج    6تم تنفیذ المشروع في حوالي  

 ة.ی الصناعمجالس  وال   وقیادات الصناعةمقابلة مع مصنعي المالبس الطبیة ومنشآت الرعایة الصحیة ومستوردي المالبس الطبیة    ۱٥  تم إجراء كما  الخبراء.
إلى عدد مختار من قادة الصناعة وأصحاب المصلحة، تم عقد اجتماع لمناقشة النتائج وجمع التعلیقات من الحضور والتي    ربعد اإلصدار األول لھذا التقری 

  اقشة اإلجراءات المحتملة.باإلضافة إلى عقد اجتماعات مع المسؤولین الحكومیین لعرض نتائج البحث ومن نھائي.ال تقریر ھذا الدمجھا في  تم

 

أن یتمثل التحدي في ھذا البحث في   یشار إلى أن ھذا المشروع ھو األول من نوعھ في مصر حیث ال توجد دراسات سابقة تركز على المالبس الطبیة.
أكواد بل أن   القطاع المحدد.لھذا  متاحة  ومنفصلة  المالبس الطبیة أنھا جزء من قطاع المالبس وال توجد إحصاءات  تعتبر    البیانات واالحصائیات المتاحة

كانت ھناك حاجة إلجراء التقدیرات بناًء على  وبالتالي   لمالبس الطبیة ھي نفسھا الخاصة بالمالبس التقلیدیة.العالمي لالجمركیة  للتعریفة    الموحدالنظام  
  .تقدیر الحجم المحتمل للسوقمع الشركات لالمقابالت الشخصیة التعداد السكاني وعدد المستشفیات باإلضافة إلى 
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 مركز التجارة الدولیة،  :الناشر

  دراسة المنسوجات و المالبس الطبیة  :العنوان

  2021 برسبتم القاھرة،  :مكان النشر وتاریخھ

 60 :عدد الصفحات

 العربیة  :اللغة (اللغات)

 

 المنفذ من مركز التجارة الغالمي و الذي یتم تمویلھ من الحكومة السویسریة   GTEX MENATEX  تم العمل علیھا كجزء من مشروع  ھذه الدراسة 

   یاسمین ھالل   yhelal@intracen.org:التواصل مع للمزید من المعلومات، الرجاء ا

یجب طلب اإلذن  یمكن نسخ المقتطفات القصیرة من ھذه الورقة مجاًنا، مع اإلقرار بالمصدر. ) على إعادة طبع منشوراتھ وترجمتھا لتحقیق انتشار أوسع.ITCالتجارة الدولیة (یشجع مركز  
  ).ITCإلى مركز التجارة الدولیة ( یجب إرسال نسخة من المادة التي تمت إعادة طباعتھا أو ترجمتھا لمزید من النسخ أو الترجمة على نطاق أوسع.

 (ITC)© مركز التجارة الدولیة 

  ) ھو وكالة مشتركة بین منظمة التجارة العالمیة واألمم المتحدة.ITCمركز التجارة الدولیة (

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:yhelal@intracen.org
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 االختصارات 
 

 

ASTM   األمریكیة لالختبارات والموادالجمعیة  

EDA  ھیئة الدواء المصریة  

EN    المعاییر األوروبیة  

EOS  الھیئة المصریة العامة للمواصفات  

GTEX   البرنامج العالمي للمنسوجات والمالبس  

HAIs  حاالت العدوى المكتسبة من المستشفیات  

ITC  مركز التجارة الدولیة 

MedTex  الطبیةالتقنیة المنسوجات  

MENATEX  إفریقیابرنامج المنسوجات في منطقة الشرق األوسط وشمال  

MOTI  وزارة التجارة والصناعة  

PPE  معدات الحمایة الشخصیة  

UPA    الموحدة الشراءھیئة  

UN    األمم المتحدة  

SECO   أمانة الدولة السویسریة للشؤون االقتصادیة 

SIDA   الوكالة السویدیة للتعاون التنموي الدولي  

SME   الشركات الصغیرة والمتوسطة  

TexTech     المنسوجات التقنیة 

T&C   المنسوجات والمالبس  

WTO    منظمة التجارة العالمیة  
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 الملخص التنفیذي
تصنیع المنسوجات ولكنھا تختلف عن المنسوجات التقلیدیة في   وسائلمصنوعة باستخدام إحدى  نسجیة  ) ھي منتجات  TechTexالمنسوجات التقنیة (

منھا على سبیل   فئة  ۱۲یتم تصنیف المنسوجات التقنیة في   .بعینھالیس لغرض جمالي ولكن ألداء وظائف    المنسوجات التقنیةم تصمیم  یت استخداماتھا.
والفالتر   العزل)، والسیارات (مثل الوسائد الھوائیة) والصناعة (مثل المرشحات  شبكاتات الظل) والبناء (مثل  (مثل شبكالمثال المنسوجات التقنیة للزراعة  

بلغت قیمة قطاع  معاییر تقنیة معینة لضمان قدرتھا على أداء الوظائف التي ُصممت من أجلھا.  تستوفيیجب أن  وتتمیز المنسوجات الفنیة بأنھا   ).الصناعیة 
سنویًا مقارنة بنحو   ٪٦-٥وھو القطاع األسرع نمًوا في صناعة المنسوجات، حیث یُقدَّر النمو بنحو    ۲۰۱۹ملیار دوالر في عام    ۱۷٥یة  المنسوجات التقن

 للمنسوجات التقلیدیة.  ۱-۲٪

المنسوجات ع منتجات  یجب أن تتمت قطاعي الطب والصحة.احدي فئات المنسوجات التقنیة وھي المعنیة ب) ھي  MedTexالطبیة (  التقنیة  المنسوجات
: أن تكون مضادة للجراثیم، ھذه الخصائص على سبیل المثال ولیس الحصر  تتضمنقد  . ومعینةكُل وفقاً للوظیفة المطلوبة منھا  بخصائص  التقنیة الطبیة  

  قابلة للزرع  ) فئة۱(  أربع فئات رئیسیة:المنسوجات التقنیة الطبیة في  االستخدامات في    مكن تصنیفیو ومضادة للبكتیریا، وغیر ُمسرطنة ومتوافقة حیویًا.
  الجسداألجھزة خارج  فئة  و)  ۳(غیر قابلة للزرع (مثل الشاش والضمادات الجراحیة)،  فئة  و  )۲(   (مثل صمامات القلب والدعامات)،  داخل جسم البني آدم

باستثناء   -یقدر إجمالي سوق المنسوجات الطبیة   (مثل المنادیل المبللة وأنظمة رفع المریض).الرعایة الصحیة والنظافة  فئة  و)  ٤( (مثل الكلى االصطناعیة)  
  .۲۰۲٥حتى عام    ٪٤,۹) یبلغ حوالي  CAGRومن المتوقع أن ینمو بمعدل نمو سنوي مركب (   ۲۰۱۸ملیار دوالر في عام    ۱٦,۷بنحو    -المالبس الطبیة  

 للمرضى باإلضافة إلى مالبس واقیة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة.   تطبیقاتتضمن  ت التقنیة الطبیة وتقطاع المنسوجا  احدي فئاتالمالبس الطبیة ھي  
یشمل ھذا القطاع منتجات مثل: الستائر الجراحیة، والرداءات  بسبب تداخلھ مع المنسوجات التقلیدیة.  باقیة القطاعبشكل مستقل عن    المالبس الطبیةویُنظر  

ومالبس ,،  والمعامل  الواقیة للوجھ، والمالبس الواقیة، وأغطیة أسرة المستشفیات، ومعاطف المختبرواألغطیة  القفازات، وأغطیة التعقیم  والبدالت الطبیة، و
خدمین في  یشمل المستخدمون النھائیون للمالبس الطبیة المستشفیات ومكاتب األطباء والعیادات الخارجیة باإلضافة إلى المست .العاملین في الرعایة الصحیة

ملیار دوالر في   ٦۳,۳  بحواليالتجزئة في قطاع المالبس الطبیة  و   لجملةسوق ا  حجم  یقدر عدد من الصناعات األخرى مثل: المختبرات وشركات األدویة.
  .۲۰۲۷حتى عام  ٪٥,۹) بنسبة CAGR، ومن المتوقع أن ینمو بمعدل نمو سنوي مركب (۲۰۱۹عام 

المناطق حوالي یمثل السوق في ھذه   .إفریقیاأمریكا الشمالیة وأوروبا والشرق األوسط و أربعة أسواق رئیسیة:  في  ةتفضیلی   بأتفاقاتتتمتع مصر   .1
، نما السوق في تلك المناطق بنسبة  ۲۰۲۰وفي عام   .۲۰۱۹ملیار دوالر في عام    ٤۷,۳من إجمالي قطاع المالبس الطبیة بقیمة تقارب  ٪  ۷٥

  .۲۰۲۷في الفترة حتى عام ٪ ٥,٤ومن المتوقع أن ینمو استھالكھا بنحو  حة الكورونا٪ بسبب جائ٤٦مذھلة بلغت 

 1مریكي) األ(القیم بـاأللف دوالر   إفریقیاحجم السوق في الوالیات المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي والشرق األوسط و - ۱الجدول 

 توقع)(م ۲۰۲۷ (تقدیري) ۲۰۲۰ ۲۰۱٦ الدولة

 ٥٥٤۰٥,۳ ۳۸٦٤۳,۲ ۲۱٤٥۲.۲ المتحدة وكنداالوالیات 

 ۳۹٦۱٥,۳ ۲۷۰۲۹,٦ ۱٦۲۹۲,٤ االتحاد األوروبي 

 ٤٥۸۳,۳ ۳۲٦۹,۲ ۲٤۰۳,٥ إفریقیاالشرق األوسط و

 ۹۹٦۰۳,۹ ٦۸۹٤۲,۰ ٤۰۱٤۸,۱ المجموع

 

والمالبس الواقیة   ٪۲۳من إجمالي السوق تلیھا األقنعة بنسبة    ٪۳۸الجراحیة، والرداءات والبدالت الطبیة حوالي    األغطیةفي المناطق المختارة، مثلت  
  ٪. ۱۷بنسبة 

 2مریكي) األ المالبس الطبیة: الحصة السوقیة حسب فئات المنتجات (القیم باأللف دوالر  -۲الجدول

 الحصة  ۲۰۲۷ الحصة  ۲۰۱۹ المنتج 

 ٪۳۸ ۳۷٤۰٥.٥ ٪۳۸ ۱۷۷۹۹.۹ الجراحیة والرداءات والبدالت الطبیة  األغطیة

 ٪۹ ۹۱۳۳,٤ ٪۹ ٤۳۰۱,۹ القفازات 

 ٪۲۳ ۲۳۰۰۰,۲ ٪۲۱ ۹۸۳٥,۷ حمایة الوجھ 

 
 
  2027-2020سوق المالبس الطبیة، تحلیل السوق العالمي، الرؤیة والتوقعات،  -رؤى فورتشن لألعمال   1

 
  2027-2020سوق المالبس الطبیة، تحلیل السوق العالمي، الرؤیة والتوقعات،  -رؤى فورتشن لألعمال   2
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 ٪٥ ٤۷۱۳,۰ ٪٥ ۲۳۱٦,۰ أغطیة التعقیم 

 ٪۱۷ ۱٦۹۸۹,۷ ٪۱٦ ۷٤۹٦,٦ المالبس الواقیة

واحدة،   لمرة  تستخدم  التي  (المناشف  األخرى  األسرة،  المنتجات  ومفارش 
 ٪۸ ۸۳٦۲,۱ ٪۱۲ ٥٥۳٥,۱ وأغطیة الرأس التي یتم ارتداؤھا في العملیات الجراحیة، واألحذیة)

  ۹۹٦۰۳,۹  ٤۷۲۸٥,۱ المجموع

 

مثلت   حیث  الطبیة،  المالبس  أكبر مستخدمي  الخارجیة  العیادات  المستشفیات ومرافق  األطباء    ٪٦۸كانت  مكاتب  استحوذت  بینما  اإلجمالیة  القیمة   من 
  السوق. اجماليمن  ٪۲۱على 

 3مریكي) األ سوق المالبس الطبیة حسب المستخدم (القیم باأللف دوالر  -3الجدول 

 (متوقع) ۲۰۲۷ (تقدیري) ۲۰۱۹ ۲۰۱٦ االستخدام 

 ٤٤۸۲۱,۷ ۲۰٤٦۱,٤ ۱۷۳۱۱,٥ المستشفیات

 ۲٥۹۲۱,٥ ۱۲۰۰٤,۹ ۱۰۰۷۲,۹ مرافق العیادات الخارجیة

 ۱۹٦۰٥,۲ ۹۸۰۰,۹ ۸٤۳۰,۷ مكاتب األطباء

 ۹۲٥٥,٤ ٥۰۱۷,۹ ٤۳۳۳,۰ غیر ذلك 

 ۹۹٦۰۳,۹ ٤۷۲۸٥,۱ ٤۰۱٤۸,۱ المجموع

 

  القیود، والتي من أھمھا:یتأثر نمو سوق المالبس الطبیة بعدد من العوامل المساعدة ومجموعة من 

 القیود  العوامل المساعدة  

باإلضافة إلى   المنقولة من الحیواناتاإلصابة باألمراض    زیادة نسبة •
  عدد العملیات الجراحیة الزیادة في

كبار شركات ارتفاع عملیات االندماج واالستحواذ والشراكات بین   •
 الرعایة الصحیة 

أدى ارتفاع عدد حاالت العدوى المكتسبة من المستشفیات إلى زیادة  •
 الوعي بأھمیة المالبس الطبیة

بسبب تدني الجودة  قد تؤدي عملیات سحب منتجات المالبس الطبیة   •
الدرجة المتدنیة في البلدان    إلى جانب استخدام المالبس الطبیة ذات

 النامیة إلى اإلضرار بنمو السوق 

والمتطلبات الفنیة في الدول المتقدمة   القوانینیمكن أن یؤدي تزاید   •
 إعاقة الطلب على ھذه المنتجات لتصنیع وتسویق المالبس الطبیة إلى  

 

  الرئیسیة في تشكیل القطاع: التیارات واالتجاھاتإلى جانب النمو الكبیر المتوقع في سوق المالبس الطبیة، تساعد بعض 

 COVID19والمالبس الطبیة الواقیة بسبب فیروس كورونا  N-95زیادة استخدام أقنعة  .1

 التي تتماشى مع الموضة  یةزیادة الطلب على المالبس الطبیة العصر .2

 التقدم التكنولوجي في المالبس الطبیة  .3

 والشراكات بین كبرى الشركات العاملة قطاع الرعایة الصحیة النمو المشھود من خالل عملیات االستحواذ  .4

 من قفازات الالتكسبدالً التحول نحو قفازات النتریل والفینیل  .5

 

كان للجائحة تأثیر كبیر على القطاع وأدت إلى العدید   .COVID19روس كورونا  عاًما محوریًا بالنسبة للمالبس الطبیة نظًرا النتشار فی ۲۰۲۰كان عام  
  من التغییرات بما في ذلك:

 
 
   2027-2020سوق المالبس الطبیة، تحلیل السوق العالمي، الرؤیة والتوقعات،   -فورتشن لألعمال رؤى  3
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 الزیادة الكبیرة في الطلب على المالبس الطبیة (شھدت بعض الفئات طلبًا تضاعف أربع مرات)  •

  بأكملھاالمضافة القیمة  التصنیع وتعطیل سلسلة  •

 بأھمیة المالبس الطبیة والوقائیة   المھنیین الطبیین وكذلك عامة الناسزیادة الوعي من قبل  •

ھور  التغییرات في السیاسات الحكومیة مع التدخالت في تجارة المالبس الطبیة وإنتاجھا باإلضافة إلى اللوائح التنظیمیة التي تتطلب من الجم •
 ارتداء واقي للوجھ 

 

 .والمستوردونیة وتجارتھا واستھالكھا إلى مجموعة واسعة من اللوائح والمعاییر التي تفرضھا الحكومات  وكما ذكرنا سابقًا، یخضع إنتاج المالبس الطب
مجموعة معقدة من المعاییر ومقاییس األداء واالختبارات المرتبطة بھا للتحقق من أن المنتجات تفي   -على وجھ الخصوص    -لدى أمریكا الشمالیة وأوروبا  

والمعاییر    ISOمن ھذا التقریر (بما في ذلك معاییر    ۳ئمة بالمعاییر الرئیسیة التي تنظم منتجات المالبس الطبیة الرئیسیة في الفصل  تتوفر قا بھذه المعاییر.
  ).توافرھاالمصریة عند 

، ووصل إلى ۲۰۱۷و  ۲۰۱۳بین عامي    ٪٥۱) بلغ  CAGRشھدت مصر نمًوا كبیًرا في صادراتھا من المنسوجات التقنیة، بمعدل نمو سنوي مركب ( 
 ۲۷۷,۹حوالي    -باستثناء المالبس الطبیة    الصحة الشخصیةبما في ذلك منتجات    -بلغت صادرات المنسوجات الطبیة   .۲۰۱۷ملیون دوالر في عام    ۷٤٦

) Gherziكة غیرزي ( أرقام صادرات المالبس الطبیة لیست متاحة بسھولة، ولكن بناًء على أرقام كبار المصنعین، تقدر شر  .۲۰۱۹ملیون دوالر في عام  
  ملیون دوالر سنویًا. ۳۰و ۲۰أن صادرات البالد تتراوح بین  

المنسوجات الطبیة.إن   یمثل السوق المستھدف لمصر (أمریكا الشمالیة وأوروبا والشرق األوسط  مصر لدیھا فرصة كبیرة لتنمیة صادراتھا في قطاع 
في نفس  لمالبس الطبیة  الجملة ل بینما یمثل سوق   ملیار دوالر من الواردات.  ۲,۱مادات حوالي  ) للفوط الصحیة والضمادات الالصقة والشاش والضإفریقیا و

  ملیار دوالر. ۱٥إلى  ۱۲المنطقة من 

 

  یتمیز السوق بما یلي: للمالبس الطبیة نامیًا بشكل كبیر مما یوفر للمصنعین فرصة إضافیة وكبیرة. المصري ال یزال السوق المحلي

 لتحلیل المنتجات   اختبار موثوقة معاملباإلضافة إلى  للفرض على السوقمشتركة وقابلة  عدم وجود معاییر •

 بالتشتت وعدم وجود شركات كبیرة لدفع تتطور ونمو السوق للمالبس الطبیة یتسم  التجزئة سوق •

 بأھمیة المالبس الطبیة  الوعي وغیابالمالبس الطبیة الموجودة والمنسوجات الطبیة بسبب عدم وجود مراقبة مناسبة  جودةرداءة  •

 نحو المالبس الطبیة ذات االستخدام الواحد بسبب الثقة المحدودة في جودة غسیل المنتجات القابلة إلعادة االستخدام تحول العاملین في القطاع •

 قلة وعي المجتمع الطبي بأھمیة المالبس الطبیة وآخر المستجدات في القطاع  •

 

بناًء على عدد سكان مصر، وعدد أسرة تم عمل نموذج لتقدیر حجم السوق   الحالي للمالبس الطبیة في مصر.لحجم السوق  متاحة    احصائیات ال توجد  
الحجم اإلجمالي  وقد تم تقدیر    .المستشفیات، والعدد السنوي لإلجراءات والمرضى، باإلضافة إلى مراعاة المعاییر الدولیة الستخدام واستبدال المالبس الطبیة

بناًء على المقابالت    ولكنھال توجد أرقام متاحة لالستھالك الحالي،   ملیار جنیھ مصري (قیمة قطاع البیع بالتجزئة).  ۳,٥  –  ۲,٥لمحلي السنوي عند  للسوق ا
ن المصریین فرصة  یوفر للمصنعی   بشكل كبیر من حجم السوق الممكن الوصول إلیھ, مماالحالیة أقل  االستھالكات  ، فإن  القیادات في القطاعالتي أجریت مع  

  كبیرة.

وبالتالي ومراقبتھا    یخضع السوق المحلي للعدید من اللوائح والھیئات؛ ومع ذلك، تفتقر ھذه الھیئات الحكومیة غالبًا إلى األدوات الالزمة الختبار معاییرھا
  ر على قطاع المالبس الطبیة ھي:الھیئات واللوائح الحكومیة الرئیسیة التي تؤثومن  .تجد صعوبة في فرضھا بشكل منظم على السوق

  لتوحید جمیع المشتریات الحكومیة من المستلزمات الطبیة بما في ذلك المالبس الطبیة. ۲۰۱۹تأسست عام  الموحدة: الشراءھیئة  •

  وتجارتھا.تنظیم تصنیع المستلزمات الطبیة ب معنیة، وھي ۲۰۱۹أُنشئت بموجب نفس المرسوم في عام  ھیئة الدواء المصریة: •

  مسؤولة عن وضع معاییر الجودة القومیة وكذلك تحدید طرق االختبار لكل معیار. الھیئة المصریة للمواصفات: •

تطلب وزارة الصحة من المستشفیات أن یكون لدیھا مغسلة داخل منشآتھا، مما یؤدي بالمستشفیات إلى االستثمار   المغاسل في المستشفیات: •
بناء مغاسل  الراغبین في للمستثمرین  ع تقدیم خدمة عالیة الجودة. وفي الوقت ذاتھ أصبح ھذا الوضع طارداً ال تستطیفي مغاسل رخیصة 

 .متطورة وذات جودة عالیةصناعیة 
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  عدًدا من القیود التي حالت دون نموه، وھذه القیود ھي:في مصر على الرغم من الفرص المتاحة، یواجھ قطاع المالبس الطبیة 

  قادرة على اختبار واعتماد المنتجات خالل مراحل تطویر المنتجات وتصنیعھا وتصدیرھا. مؤھلة معامل عدم وجود  •

  الخاصة باالستھالك المحلي بسبب غیاب المختبرات إلى سوق غیر منظمة إلى حد كبیر. التطبیق المحدود للمعاییریؤدي  •

على المنتجات غیر المنسوجة التي    إلى االعتمادلعاملین في مجال الرعایة الصحیة  انسبة كبیرة من    عدم وجود مغاسل صناعیة موثوقة  دفع •
یتم استیرادھا باإلضافة إلى أنھ  المنتجات ذات االستخدام الواحد لھا تأثیر سلبي على البیئة   تُستخدم لمرة واحدة، وذلك لضمان نظافة مالبسھم.

  في الغالب بسبب تحدیات تتعلق بالمواد الخام.

  المؤھلة باإلضافة إلى إجراءات االستیراد المعقدة.  الطبیة بسبب محدودیة العرض المحلي لألقمشة ة الحصول على المواد الخام صعوب •

 

فرصة كبیرة لتزوید كل من األسواق المحلیة وأسواق التصدیر بالمالبس الطبیة، إال أنھا لدي مصر مجموعة من نقاط القوة والتي توفر لھا  في الختام،  
  :التي حالت دون ذلك جھ عدًدا من نقاط الضعف والتھدیداتتوا

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 سوق محلي كبیر •

 والعالمیة األسواق اإلقلیمیة اتفاقیات تفضیلیة مع مجموعة من  •

 تصنیع منافسةتكالیف  •

 القرب من األسواق الرئیسیة  •

ً  بعض األلیاف الرئیسیة وجود •  المنتجة محلیا

لمستلزمات الطبیة غیر  ا سوق تصدیرتواجد مصر بقوة في   •
 جعل لھا وضع متمیز النسیجیة 

شھادات الجودة ومطابقة وجھات منح  المعاملعدم وجود  •
 المواصفات 

 وصعوبة تطبیقھا  ضعف المعاییر الوطنیة  •

واإلكسسوارات بسبب  الطبیة األقمشة   محدودیة المتوفر من •
 تمحدودیة العرض المحلي والتحدیات التي تواجھ الواردا

 ضعف تدریب الموارد البشریة في مجال اإلدارة •

 محدودیة التكنولوجیات الموجودة  •

 غیاب التنظیم في السوق المحلیة وتفتیتھ  •

 التھدیدات الفرص

في المالبس   أن تصبح مصر مورًدا مفضالً لألسواق اإلقلیمیة •
 الطبیة

 المعاییرأن تنمي مصر السوق المحلیة من خالل التشریعات وإنفاذ  •

 

  دول مصنعة للمالبس من   االقلیمیة المنافسة •

 صدور لوائح إضافیة من االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة  •

لتنظیم صناعة   والشرق األوسط لوائح جدیدة إفریقیاأن تتبنى  •
 وتجارة المالبس الطبیة

بطء اعتماد المعاییر الوطنیة من قبل األطراف الفاعلة على الصعید   •
 المحلي 

 

 
  لالستفادة من الفرص المتاحة، تحتاج مصر إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات:

 المالبس الطبیة  لتنظیم سوقكوسیلة  المعملي اعتماد الحكومة االختبار :األولاإلجراء  •

 ومرافق اختبار مؤھلة  معاملإنشاء  :الثانياإلجراء  •

 ودفع السوق نحو المغاسل الصناعیة الحدیثة  توفر مغاسل داخلیة في المستشفیاتإلغاء اللوائح التي تتطلب ضرورة  :الثالثاإلجراء  •

 عن أھمیة المالبس الطبیة والوقائیة  إطالق حملة توعیة وتدریب للكوادر الطبیة والمسؤولین الحكومیین :الرابعاإلجراء  •

 عن الفرص المتاحة في صناعة المالبس الطبیة    إطالق حملة توعیة للمصنعین المحلیین :الخامساإلجراء  •

 إلى المصنعین المصریین نقل التكنولوجیا :السادساإلجراء  •

 في األسواق اإلقلیمیة  والترویج  التواجد في األسواق العالیة :السابعاإلجراء  •

 المالبس الطبیة  استشاري  مجلس انشاء :الثامناإلجراء  •
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 المقدمة  :1الفصل 
 

 المنسوجات التقنیة
، ھي منتجات مصنوعة باستخدام إحدى عملیات تصنیع المنسوجات، إال أن ما یمیزھا عن المنسوجات TechTexالمنسوجات التقنیة، والمعروفة أیًضا باسم  

تم تصمیم المنسوجات یلذلك   ظائف معینة.ء واألد  TechTex، یتم تصنیع  بشكل المنتج في حین أن المنسوجات التقلیدیة تھتم أكثر   التقلیدیة ھو استخداماتھا.
عبارة عن منتجات معقدة    TechTexفي معظم الحاالت، تكون   التقنیة لتلبیة معاییر أداء محددة ویتم تقییمھا بناًء على قدرتھا على تلبیة تلك المعاییر.

  متطورة. تتطلب بحثًا وتطویًرا وابتكاًرا مكثفًا ویتم إنتاجھا باستخدام تقنیات وعملیات إنتاج

  فئة على النحو التالي: ۱۲إلى   TechTexتنقسم 

۱ Agrotech (المنسوجات الزراعیة)  تستخدم في التطبیقات الزراعیة مثل شبكات الظل والعزل الحراري والشبكات المضادة
  للطیور.

۲ Buildtech (منسوجات البناء)    التدعیم مثل  والتشیید،  المباني  في  الواجھات، تستخدم  أسس  وأنظمة  الخرساني، 
  واإلنشاءات الداخلیة، ومواد العزل والوقایة.

۳ Clothtech (منسوجات المالبس)    تستخدم للمالبس الوظیفیة مثل معدات الحمایة الشخصیة والمالبس الریاضیة والزي
  الرسمي.

٤ 
Geotech (المنسوجات الجیولوجیة) 

القدرة لھا  منفذة  أقمشة  من  أو    مصنوعة  حمایتھا  أو  ترشیحھا  أو  التربة  فصل  على 
تستخدم في تطبیقات مثل الھندسة المدنیة وإنشاءات األرض والطرق وھندسة  تصریفھا.

 السدود وأنظمة الصرف. 

٥ Hometech  (المنسوجات المنزلیة) .تشمل التطبیقات السجاد والحمایة من الشمس واألقمشة المقاومة للحریق  

٦ Indutech  (المنسوجات الصناعیة) :مثل المیكانیكیة  أو  الكیمیائیة  أو  الكھربائیة  التطبیقات  في  الشاشة  تستخدم  طباعة 
  الحریریة والفلترة وشاشات البالزما.

۷ Medtech (المنسوجات الطبیة)  الجراحیة والخیوط  الضمادات  مثل  والنظافة  الصحیة  الرعایة  تطبیقات  في  تستخدم 
  في العنایة بالجروح ورداءات المرضى.والمساعدة 

۸ Mobiletech   منسوجات وسائل النقل)
 والمواصالت)

تشمل التطبیقات: الوسائد الھوائیة، والمظالت،  تستخدم في النقل (السیارات والفضاء).
 وأحزمة المقاعد، وأحزمة الربط، أجسام الطائرات بدون طیار وبطاناتھا. 

۹ Oekotech (منسوجات الحمایة البیئیة)   ،منسوجات لحمایة البیئة، وتشمل مقاعد األرضیة، والحمایة من التعریة، وتنقیة الھواء
  والوقایة من تلوث المیاه، وتنقیة المیاه. 

۱۰ Packtech (منسوجات التغلیف)   ،والحاویات والصوامع،  والحزم،  األكیاس،  مثل  والتخزین  للتغلیف  وأحزمة تستخدم 
  الربط.

۱۱ 
Protech (المنسوجات الواقیة) 

تشمل التطبیقات: العزل ضد درجات الحرارة المرتفعة،   تستخدم إلنتاج المالبس الواقیة.
وصد الماء، واألقمشة المضادة للبكتیریا، والمضادة للكھرباء الساكنة، والمقاومة للقطع، 

  واألقمشة المضادة للحموضة.

۱۲ Sportech  (المنسوجات الریاضیة) .تشمل التطبیقات بخالف المالبس: حبال التسلق   المنسوجات التي تستخدم في الریاضة
 وأشرعة القوارب والحقائب الریاضیة والشباك ونوادي الجولف.
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للمنسوجات التقلیدیة. ٪  ۲- ۱سنویًا مقارنة بنحو  ٪  ٦-٥المنسوجات التقنیة ھو القطاع األسرع نمًوا في صناعة المنسوجات، حیث یقدر نمو ھذا القطاع بنحو  
وفقًا    ۲۰۲۷عام  ملیار دوالر بحلول    ۲۷۰  –  ۲٥۰ومن المتوقع أن تصل إلى    ۲۰۱۹ملیار دوالر في عام    ۱۷٥بنحو  ویقدر حجم سوق المنسوجات التقنیة  

التقلیدیة. على سبیل المثال، في    -في كثیر من الحاالت    -. ویصعب غالبًا تقدیر حجم ھذه الصناعة بدقة ألنھا تتداخل  4لتقاریر مختلفة  مع المنسوجات 
مثل  المؤسسي (تطبیقات المنسوجات المنزلیة، تُعتبر أغطیة األرضیات النسیجیة عادةً منسوجات تقلیدیة، ومع ذلك، یتناسب السجاد الُمصنَّع لالستخدام  

، ثبات اللون في والتحكم في امتصاص السوائلالمكاتب والمطارات والفنادق والمالعب الریاضیة) غالبًا مع معاییر األداء الصارمة مثل مثبطات الحرائق  
، والتي یمكن أن تتراوح حالة االحتكاك والضوء والغسیل، وفي ھذه الحالة یتم تصنیفھا على أنھا منسوجات تقنیة. وینطبق الشيء نفسھ على مالبس العمل

الخاصة بالزي الرسمي إلى المالبس الواقیة المعقدة ذات معاییر األداء الصارمة مثل المعالجة المضادة للبكتیریا، ومقاومة التمزق   البسیطةمن القمصان  
نتجات المنسوجات التقنیة والمنتجات التقلیدیة دون یكون من الصعب التمییز بین م  -في بعض األحیان    -. لھذا السبب  للشحنات الكھربائیةالمضاد  والتجھیز  

 الخوض في المواصفات الفنیة، مما یجعل جمع اإلحصاءات عملیة صعبة.  

 

 المنسوجات الطبیة 
المنسوجات غالبًا ما تُصنع   .أخرى مستخدمة في الرعایة الصحیة والطبیةمنتجات المنسوجات الطبیة من األقمشة المستخدمة في عالج الجروح ویتم تصنیع  

ومع ذلك، یتم تصنیع بعض منتجات المنسوجات الطبیة باستخدام ألیاف معقدة وخالئط  مثل القطن أو البولیستر أو النایلون.  التقلیدیةالطبیة باستخدام ألیاف  
 حرارة، والمقاومة الكیمیائیة. ذات قدرات أداء عالیة، وھي مصممة لتوفر نطاقًا أوسع من االستخدامات التقنیة مثل: القوة العالیة، ومقاومة ال

 –منھا  تجعلھا مثالیة لالستخدام في ھذا المجال    خصائصتم تصمیم المنسوجات الطبیة لالستخدامات في صناعة الرعایة الصحیة التي تتطلب أن یكون لھا  
  :أن تكون األقمشة  -على سبیل المثال 

 غیر سامة  •

 غیر مسرطنة  •

 غیر مسببة للحساسیة  •

 ماًما متوافقة حیویًا ت •

 مضادة للمیكروبات  •

 

  فئات رئیسیة: ٤تنقسم تطبیقات المنسوجات الطبیة إلى 

 قابلة للزرع 
تشمل  وال یرفضھا جسم اإلنسان) حیث إنھا مخصصة لیتم زرعھا.تمثل خطر بیولوجي على االنسان  منتجات المنسوجات الطبیة ھذه متوافقة حیویًا (ال  

  األوعیة الدمویة التالفة، وخیوط إغالق الجروح، وصمامات القلب، والدعامات، والشبكات القابلة للزرع. أقمشة ترمیم األمثلة على ھذه المنتجات 

 

 غیر قابلة للزرع 

یجب أن تلبي ھذه المنتجات عدًدا من معاییر   .الظاھريعلى الرغم من أن ھذه المنتجات غیر مخصصة للزرع، إال أنھا یجب أن تكون آمنة لالستخدام  
یتالمس تالمًسا    أي نوع من المنسوجات  -والضمادات الجراحیة والشاش    األربطةومن األمثلة على ذلك   السالمة (مثل التھویة والقدرة المضادة للبكتیریا).

 مباشًرا مع الجرح ولكن ال یتم امتصاصھ داخل الجسم.

 

 األجھزة خارج الجسم

  تستخدم ھذه المنتجات لتحل محل األعضاء البشریة وھي مصنوعة بشكل عام من ألیاف مجوفة مثل األعضاء االصطناعیة التالیة:

 الرئات  •

 الكلي  •
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 الكبد •

 الرعایة الصحیة والنظافة

الرعایة الصحیة ولكنھا لیست مصممة لعالج المرضى، فھي مصممة لالستخدام الفردي أو یمكن غسلھا إلعادة استخدامھا،   مجالنتجات في  تُستخدم ھذه الم
  ومن األمثلة على ذلك:

 أنظمة رفع المریض/ حّماالت الجسم •

 البدالت الجراحیة  •

 الكمامات  •

 مفارش األسرة  •

 أغطیة المراتب  •

 المنادیل المبللة  •

 المنسوجات على منع العدوى والتلوث في مجموعة واسعة من تطبیقات الرعایة الصحیة. تساعد ھذه 

 

في عدد ال یحصى من التطبیقات. من المتوقع أن تؤدي التطورات التقنیة في عملیات یالحظ  كما    - باستثناء المالبس الطبیة    - یتم استخدام المنسوجات الطبیة  
األنسجة وزرع العمود الفقري والتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة في البلدان النامیة، فضالً عن التغییر في باإلضافة إلى ھندسة    زرع األجھزة واألعضاء

  ۱٦,۷بنحو    -باستثناء المالبس الطبیة    -و السوق في المستقبل القریب. یقدر حجم سوق المنسوجات الطبیة  الھیكل العمري للدول الصناعیة إلى زیادة نم
 .  ۲۰۲٥5حتى عام  ٪٤,۹ملیار دوالر ومن المتوقع أن ینمو بنحو 

 

 المالبس الطبیة 
  یشمل سوق المالبس الطبیة: التقلیدیة في عدد من التطبیقات.یُنظر إلى قطاع المالبس الطبیة والمالبس الواقیة بشكل مستقل نظًرا لتداخلھ مع المنسوجات  

 الجراحیة والرداءات والبدالت الطبیة  األغطیة •

  القفازات •

 حمایة الوجھ أقنعة  •

  أغطیة التعقیم •

 المالبس الواقیة  •

 غیر ذلك (مثل معاطف المختبر والزي الصناعي في قطاع الرعایة الصحیة)  •

 

  :إلى أربعة أنواع رئیسیة الطبیةمستھلكي المالبس  ینقسم

 المستشفیات  •

 األطباء  عیادات •

 مرافق العیادات الخارجیة  •

 غیر ذلك (مثل المختبرات وشركات األدویة)  •
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. مثلت أوروبا ۲۰۲۷سنویًا حتى عام  ٪  ٥,۹بنسبة  ینمو  ، ومن المتوقع أن  ۲۰۱۹في عام    6ملیار دوالر   ٦۳,۳سوق المالبس الطبیة بمبلغ  یقدر حجم  
 . ۲۰۱۹ملیار دوالر في عام  ٤٤,٥من السوق العالمیة بحوالي ٪  ۷۰والوالیات المتحدة وكندا حوالي 
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 قطاع المالبس الطبیة  :2الفصل 
 

 والشرق األوسط إفریقیاالوالیات المتحدة وأوروبا و حجم السوق:
أخرى. بلغ إجمالي تقدیرات السوق    ٪٥والشرق األوسط نسبة    إفریقیامن قطاع المالبس الطبیة، بینما تمثل    ٪۷۰تمثل أوروبا والوالیات المتحدة حوالي  

بلغ )  CAGRملیار دوالر أمریكي في قیمة معامالت البیع بالجملة/ التجزئة بمعدل نمو سنوي مركب (  ٤۷,۳ما قیمتھ    ۲۰۱۹لتلك المناطق في عام  
والشرق األوسط    إفریقیا ، نما إجمالي السوق للمناطق محل التركیز في أمریكا الشمالیة وأوروبا و ۲۰۲۰. في عام  ۲۰۱۹إلى    ۲۰۱٦في الفترة من  ٪  ۱۸,٤

تلك المناطق بمعدل نمو  مدفوًعا بالطلب المتزاید على المالبس الطبیة بسبب تفشي فیروس كورونا. من المتوقع أن ینمو السوق في ٪ ٤٦بمعدل مذھل بلغ 
  ۲۰۲۷7.ملیار دوالر بحلول عام  ۱۰۰بعد ھذه القفزة الكبیرة لیصل إلى حوالي ٪ ٥,٤یبلغ ) CAGRسنوي مركب (

 

 1الشكل 

 
 

بینما شھدت أوروبا نمًوا بنسبة ٪  ۱۲,٤۹بلغ  )  CAGR، نما السوق في الوالیات المتحدة وكندا بمعدل نمو سنوي مركب (۲۰۱۹إلى    ۲۰۱٦في الفترة من  
في نفس السنوات الخمس، مما یدل على وجود تباین كبیر بین االقتصادات ٪  ٦,۳٥بنسبة   إفریقیافي نفس الفترة. نمت منطقة الشرق األوسط و  ٪  ٦٥,۱۰

، بینما شھدت الوالیات المتحدة وكندا وأوروبا ۲۰۲۰المتقدمة والنامیة في اختیار المالبس الواقیة. ویمكن مالحظة ذلك أیًضا في الطفرة التي حدثت في عام  
فقط، مما یدل على الفجوة في تبني معدات   ٪۲۰زیادة في الطلب بنسبة    إفریقیاشرق األوسط وعلى التوالي، وشھدت منطقة ال   ٪٤۲و  ٪٥۱قفزات بنسبة  

 الوقایة الشخصیة في صناعة الرعایة الصحیة.  

النمو بمعدل نمو سنوي مركب (۲۰۲۷و    ۲۰۲۰بین عامي   المختارة في  المناطق  المتوقع أن یستمر سوق  مع توقع نمو  ٪  ٥,٤یبلغ  )  CAGR، من 
 ملیار دوالر    ۹۹,٦على التوالي للوصول إلى ما یقرب من  ٪  ٤,۹و  ٪  ٥,٦و  ٪  ٥,۳الشرق األوسط بمعدل    /إفریقیاالمتحدة/ كندا، وأوروبا والوالیات  
 . ۲۰۲۷8في عام 

 

 والشرق األوسط)  إفریقیاحجم سوق المالبس الطبیة حسب المنتج (أمریكا الشمالیة وأوروبا و
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دا الوالیات المتحدة وكن
وكندا

40%

أوروبا
30%

قیاالشرق األوسط وإفری
5%

بقیة العالم
25%

2019الحصة السوقیة العالمیة للمالبس الطبیة لعام 
) مریكياألالقیم باأللف دوالر (

US & Canada EU Middle East and Africa Rest of the worldالوالیات المتحدة وكندا وكندا أوروبا الشرق األوسط وإفریقیا بقیة العالم 
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تلیھا حمایة الوجھ بنسبة  ۲۰۱۹في عام   ٪۳۸الجراحیة، والرداءات، والبدالت الطبیة على أكبر حصة في سوق المالبس الطبیة بحوالي  األغطیةتستحوذ 
تجات . من المتوقع إلى حد كبیر أن تظل حصة فئات المنتجات من إجمالي السوق كما ھي مع توقع نمو فئة الكمامات بشكل طفیف على حساب فئة المن۲۱٪
 خرى. األ

 9 مریكي)األ المالبس الطبیة: الحصة السوقیة حسب فئات المنتجات (القیم باأللف دوالر -4الجدول 

 الحصة ۲۰۲۷ الحصة ۲۰۱۹ المنتج 

 ٪ ۳۸ ۳۷٤۰٥,٥ ٪ ۳۸ ۱۷۷۹۹,۹ الستائر الجراحیة والرداءات والبدالت الطبیة 

 ٪ ۹ ۹۱۳۳,٤ ٪ ۹ ٤۳۰۱,۹ القفازات 

 ٪ ۲۳ ۲۳۰۰۰,۲ ٪ ۲۱ ۹۸۳٥,۷ حمایة الوجھ 

 ٪ ٥ ٤۷۱۳,۰ ٪ ٥ ۲۳۱٦,۰ أغطیة التعقیم

 ٪ ۱۷ ۱٦۹۸۹,۷ ٪ ۱٦ ۷٤۹٦,٦ المالبس الواقیة 

ومفارش   واحدة،  لمرة  تستخدم  التي  (المناشف  األخرى  المنتجات 
الجراحیة،  العملیات  في  ارتداؤھا  یتم  التي  الرأس  وأغطیة  األسرة، 

 واألحذیة) 
٥٥۳٥,۱ ۱۲ ٪ ۸۳٦۲,۱ ۸ ٪ 

  ۹۹٦۰۳,۹  ٤۷۲۸٥,۱ المجموع 

 

 

 حجم سوق المالبس الطبیة حسب المستخدم
خالل اإلقامة أكبر مستخدمي منتجات المالبس الطبیة ھي المستشفیات ومرافق العیادات الخارجیة (یتم تلقي رعایة المرفق الطبي دون اإلقامة فیھ أو من  

   یمة اإلجمالیة للسوق.الق  من٪  ۲۱  حوالياألطباء    عیاداتمن القیمة اإلجمالیة للسوق. تمثل  ٪  ٦۸ساعة). تمثل ھذه الفئات مجتمعة حوالي    ۲٤فیھ ألقل من  
والمنشآت البحثیة والصیدلیات وشركات األدویة. ومن المتوقع أن یظل توزیع االستخدامات ھذا    المعامل تنصرف غالبیة النسبة إلى استخدامات أخرى مثل  

٪ ۹لتي من المتوقع أن تنخفض إلى  على حساب الفئات األخرى ا  ۲۰۲۷في عام  ٪  ٤٥على حالھ إلى حد كبیر مع نمو طفیف لحصة المستشفیات إلى نسبة  
 من اإلجمالي. 

 10مریكي) األ سوق المالبس الطبیة حسب المستخدم (القیم باأللف دوالر -  ٥الجدول 

 (متوقع)  ۲۰۲۷ (تقدیري)  ۲۰۱۹ ۲۰۱٦ االستخدام

 ٤٤۸۲۱,۷ ۲۰٤٦۱,٤ ۱۷۳۱۱,٥ المستشفیات 

 ۲٥۹۲۱,٥ ۱۲۰۰٤,۹ ۱۰۰۷۲,۹ مرافق العیادات الخارجیة 

 ۱۹٦۰٥,۲ ۹۸۰۰,۹ ۸٤۳۰,۷ مكاتب األطباء 

 ۹۲٥٥,٤ ٥۰۱۷,۹ ٤۳۳۳,۰  غیر ذلك

 ۹۹٦۰۳,۹ ٤۷۲۸٥,۱ ٤۰۱٤۸,۱ المجموع 
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 السوق العوامل المساعدة على نمو

یرجع ھذا النمو االستثنائي إلى العدید   سنویًا على مدار السنوات السبع القادمة.  ٪٦كما ذكرنا سابقًا، من المتوقع أن ینمو قطاع المالبس الطبیة بما یقارب  
  من محركات السوق:

 

  الجراحیةزیادة اإلصابة باألمراض الحیوانیة المنشأ مصحوبة بارتفاع عدد العملیات  :۱محرك السوق 

المنشأ) ھي   • (حیوانیة  المنشأ  الحیوانیة  العدوى  أو  العكس).  أمراضاألمراض  (أو  البشر  إلى  الحیوانات  من  بشكل طبیعي  ھذه  تنتقل  تنتقل 
نات األمراض إما عن طریق تناول الطعام والماء الملوثین، واكتساب العامل الممرض أثناء التحضیر، أو عن طریق االتصال المباشر مع الحیوا

أعلى في البلدان النامیة    تحدث بمعدللألمراض الحیوانیة المنشأ تأثیر كبیر على الصحة العامة على مستوى العالم، حیث   أو البشر المصابین. 
،  (CDC)وفقًا لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا   .عفي المجتم الوعيبسبب االفتقار إلى إستراتیجیات المكافحة، فضالً عن نقص  

) أن WHO، أفادت منظمة الصحة العالمیة ( ۲۰۲۰في ینایر   من األمراض المعدیة الناشئة في البشر تنشأ من الحیوانات.٪  ۷٥فإن حوالي  
عالوة على ذلك، أعلنت   یُشتبھ نشوء ھذا الفیروس من الخفافیش أو الثعابین. ) كان بسبب فیروس كورونا.COVID-19تفشي مرض كورونا (

من المتوقع أن یؤدي ارتفاع   ).PHEICیمثل حالة طوارئ صحیة عامة تثیر قلقًا دولیًا (  COVID-19) أن  WHOعالمیة (منظمة الصحة ال
  إلى زیادة الطلب على المالبس الطبیة. الحیوانیة المنشأ معدل اإلصابة باألمراض المعدیة

إلى زیادة  المقام األولیُعزى ھذا االرتفاع في  المالبس الطبیة.إلى زیادة الطلب في سوق ارتفاع عدد العملیات الجراحیة   أن یؤدي من المتوقع •
باإلضافة إلى ذلك، أدى تزاید عدد المسنین إلى زیادة عدد العملیات الجراحیة   النشاط البدني بین الشباب.بمحدودیة  تبني أسلوب الحیاة الذي یتمیز  

ا  المزمنة.بسبب  المقدر أن تؤثر ھذه   رتفاع األمراض  القادمة.  العواملمن  السنوات  الطبیة في  المالبس  إیجابي على نمو سوق  وفقًا   بشكل 
جھاز تنظیم ضربات القلب في الوالیات المتحدة    لزراعةعملیة جراحیة    ألف  ۲۰۰األمریكیة ألمراض القلب، یتم إجراء حوالي    الدراسةلمؤسسة  

المؤسسة أیًضا على أن أمراض القلب واألوعیة الدمویة   أشارت ى ذلك إلى زیادة انتشار أمراض القلب واألوعیة الدمویة في البالد.ویعز  سنویًا.
 ھي السبب األول للوفاة في الوالیات المتحدة

 

 ارتفاع عملیات االندماج واالستحواذ والشراكات بین األطراف الفاعلة الرئیسیة  :۲محرك السوق 

نمت الشركات األمریكیة بشكل كبیر   المالبس الطبیة في السنوات الماضیة عدًدا كبیًرا من عملیات الدمج واالستحواذ والشراكات.  شھد سوق •
من خالل عملیات الدمج واالستحواذ لتوسیع نطاقھا الجغرافي وكذلك الختراق قطاعات السوق والمنتجات الجدیدة.  على سبیل المثال، في  

في عقد شراكة مدتھ ثالث    Owen & Minor Inc، وھي جزء من شركة  Halyard Worldwide, Inc، دخلت شركة  ۲۰۱۹مارس  
بتصنیع أقنعة    Halyard Healthفي إطار العقد، ستقوم   . لمنتجات حمایة الوجھ التي تنتجھا الشركة.Vizient, Incسنوات مع شركة  

Novaplus    لحمایة الوجھ لشركةVizient, Incعد ھذه الشراكة في تطویر منتجات المالبس الطبیة المبتكرة وتساعد في تعزیز . وستسا
السوق. أكتوبر   نمو  في  آخر،  أعلنت شركة  ۲۰۱۸مثال   .ANSELL LTD    االستحواذ على جمیع أصول شركة   Digitcareالمحدودة 

Corporationاأل لجمیع  المصممة  والالتكس  النتریل  قفازات  تصنیع  في  متخصصة  شركة  وھي  لشركة   غراض.،  االستحواذ  سمح 
ANSELL. LTD .المحدودة بالحصول على قاعدة عمالء كبیرة كما سمح بزیادة جودة إنتاج القفازات التي تنتجھا  

أدى النمو في الطلب إلى قیام  زاد ھذا االتجاه بسبب تفشي فیروس كورونا مؤخًرا. وتشھد أیًضا الشراكات بین الشركات والھیئات الحكومیة. •
والقفازات    N95بتمویل الشركات لتصنیع اإلمدادات الطبیة األساسیة مثل مجموعات معدات الوقایة الشخصیة وأقنعة    الكبرى  الدولومات  حك

على سبیل المثال، منحت وزارة الدفاع األمریكیة  في نمو السوق في السنوات القادمة.مجتمعة  ومن المتوقع أن تساعد ھذه العوامل   الطبیة.
ملیون    ۲٦إلى    N95لزیادة إنتاجھا من أقنعة    3Mملیون دوالر أمریكي لشركة    ۱۲٦صحة والخدمات البشریة األمریكیة عقًدا بقیمة  ووزارة ال

 .۲۰۲۰قناع شھریًا بدًءا من أكتوبر 

 

 : أدى ارتفاع عدد حاالت العدوى المكتسبة من المستشفیات إلى زیادة الوعي بأھمیة المالبس الطبیة ۳محرك السوق 

 

شھدت مرافق الرعایة الصحیة ارتفاًعا في حاالت العدوى المكتسبة من المستشفیات بین المرضى. یمكن أن تحدث حاالت العدوى المكتسبة   •
بسبب األمراض الفطریة أو البكتیریة أو الفیروسیة. حدوث حاالت العدوى المكتسبة من المستشفیات ھو األعلى  )  HAIsمن المستشفیات ( 

ان النامیة. أدى ھذا االرتفاع في معدل حاالت العدوى المكتسبة من المستشفیات إلى زیادة التركیز على استخدام المالبس الطبیة  معدالً في البلد
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الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة،   11المناسبة لمنع انتقال المرض بین مرضى المستشفیات واألطقم الطبیة. وفقًا لصحیفة الحقائق األخیرة 
في البلدان المتقدمة من المتوقع أن یصابوا بحالة من حاالت العدوى المكتسبة    ٪۷من مرضى المستشفیات في البلدان النامیة و٪  ۱۰حوالي  فإن  

بنحو   النامیة  البلدان  في  أعلى  المركزیة  العنایة  المرتبطة بوحدة  العدوى  المستشفیات. معدل حدوث حاالت  بالبلدان   ۳-۲من  مقارنة  مرات 
 المتقدمة. 

ذا االرتفاع في حوادث العدوى المكتسبة من المستشفیات إلى زیادة الوعي بأھمیة ارتداء المالبس الطبیة المناسبة في مرافق الرعایة  أدى ھ •
المتخصص الجمھور وكذلك  تثقیف  إلى  الحكومات  ھذا  دفع  وقد  الطبیة من خالل و الصحیة.  المالبس  استخدام  الصحیة حول  الرعایة  في  ن 

، وإدارة 13، ومنظمة الصحة العالمیة التابعة لألمم المتحدة 12ھم. یعد المركز األمریكي لمكافحة األمراض والوقایة منھا إرشاداتھم ومنشورات
األمریكیة،  والدواء  یتعلق    14الغذاء  فیما  الصحیة  الرعایة  في  والعاملین  الجمھور  إبالغ  بنشاط  تحاول  التي  الحكومیة  المنظمات  على  أمثلة 

من المتوقع أن تؤدي ھذه اإلرشادات إلى زیادة الوعي فیما  ). PPEالستخدام المالبس الطبیة ومعدات الوقایة الشخصیة (باإلرشادات المحدثة 
 یتعلق بأھمیة المعدات الطبیة ودورھا بین الناس، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي إلى زیادة الطلب على المالبس الطبیة. 

 

  قیود السوق
  لسوق التي یمكن أن تعیق نمو قطاع المالبس الطبیة:ومع ذلك، ھناك بعض قیود ا

 

قد تؤدي عملیات سحب منتجات المالبس الطبیة إلى جانب استخدام المالبس الطبیة ذات الدرجة المتدنیة في البلدان النامیة   :۱قیود السوق  
 إلى اإلضرار بنمو السوق 

 حمایة المرضى والمتخصصین في الرعایة الصحیة من اإلصابة باألمراض المعدیة.تلعب المالبس الطبیة والرداءات الطبیة دوًرا أساسیًا في  •
تؤدي ھذه اآلثار السلبیة إلى قیام  بسبب التصنیع الخاطئ للمنتجات.سلبیة  تسبب أیًضا آثاًرا صحیة    قد  ومع ذلك، فإن ھذه المنتجات الطبیة

  .اللوائح المنظمة للسوقبوقف المنتجات وتشدید القوانین و في الدول المتقدمةالسلطات 

ھذه الصناعة مما قد یعوق نمو سوق المالبس التأثیر على نمو  و  ات الجدیدةالمنتج   سرعة تبني یمكن أن تؤثر عملیات السحب ھذه بشدة على   •
 لسحب منتج من  ) استدعاءً FDA، أصدرت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (۲۰۲۰على سبیل المثال، في ینایر   الطبیة في السنوات القادمة.

ھذه تم تصنیع   كشفت التحقیقات أنھ  .أثبتت التحالیل أن المنتج ملوث  Cardinal Healthالفئة الثانیة من الرداءات الطبیة التي تُصنعھا شركة  
ا، بدأت شركة  أیضً  ).FDAأو إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (   Cardinal Healthلم توافق علیھا أي من    مصنعالمنتجات من قبل مورد في  

EXP Pharmaceutical Services Corp    الفئة االمتثال    ۲سحب منتج من  بھا بسبب عدم  الخاصة  الجراحیة  الرداءات  لمجموعة 
  للموافقات التنظیمیة للمورد.

ویتأثر ھذا   الطلب المتزاید على المنتج.إلى جانب ذلك، یتم أحیانًا إنتاج منتجات المالبس الطبیة في البلدان النامیة بجودة دون المستوى لتلبیة   •
) مؤخًرا وما نتج عنھ من زیادة في الطلب على منتجات مثل األقنعة والقفازات والبدالت COVID19بشكل كبیر بتفشي فیروس كورونا ( 

  الطبیة.

 

 قة الطلب على ھذه المنتجاتیمكن أن یؤدي تزاید السیاسات التنظیمیة لتصنیع المالبس الطبیة وتسویقھا إلى إعا :۲قیود السوق 

 

ضمن األجھزة الطبیة وتخضع   -مثل البدالت الطبیة    -المالبس الطبیة    أنواععلى سبیل المثال، في الوالیات المتحدة، یتم تصنیف عدد كبیر من   •
طر التي تنطوي علیھا؛ فھي یتم  فعلى سبیل المثال، یتم تصنیف البدالت الطبیة وفقًا للمخا ).FDAلموافقة إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (

ھناك العدید من اللوائح  إلى المخاطر العالیة.وتصل  من الحد األدنى من المخاطر  تبدأ  تصنیعھا بشكل عام لتلبیة مستویات معینة من الحمایة  
ة الشد ومقاومة التمزق ومستوى  وقو  المساعدة على نقل المرضالصارمة التي تنطوي علیھا الموافقة على المالبس الطبیة مثل مقاومة العوامل  

فعلى سبیل المثال، تعتبر البدالت الجراحیة جھاًزا طبیًا من الفئة الثانیة التي ینطوي استخدامھا على مخاطر متوسطة إلى عالیة على  الوقایة.

 
 

11 https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf 
12 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/protectiveclothing/default.html 
13 care.pdf?sfvrsn=7c453df0_2-health-in-precautions-topics/standard-source/documents/health-efaulthttps://www.who.int/docs/d 
14 https://www.fda.gov/media/136540/download 
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من قبل إدارة الغذاء والدواء   ۱لفئة  ومع ذلك، یتم تصنیف المالبس الطبیة مثل القفازات الطبیة في الغالب على أنھا أجھزة من ا  صحة المریض.
  لكن ھذا یختلف باختالف مستویات القفازات الطبیة المصنعة ودرجاتھا. ).FDAاألمریكیة ( 

باإلضافة إلى ذلك،  تستغرق عملیة الموافقة التنظیمیة لھذه األجھزة وقتًا طویالً وتتطلب غالبًا إجراءات بحث وتطویر واختبار واعتماد مكلفة. •
 سحب المنتج.  -كما ھو موضح أعاله  -یؤدي عدم االلتزام باإلرشادات الصارمة إلى رفض الموافقة أو قد 

 

 اتجاھات السوق
  ومن بین ھذه االتجاھات:  باإلضافة إلى النمو المسجل والمتوقع في ھذا القطاع، ھناك العدید من االتجاھات التي ستوجھ التطور في صناعة المالبس الطبیة.

 COVID19والمالبس الطبیة الواقیة بسبب فیروس كورونا  N-95تخدام أقنعة زیادة اس .1

من المتوقع أن یستمر ھذا االتجاه في المستقبل المنظور،   بین عامة الناس.  N95أقنعة    تبنيمؤخًرا إلى زیادة    COVID19أدى تفشي فیروس كورونا  
لفیروس كورونا  بالتصدي  المرتبطة  العادات  تبني بعض  المستھلكون في  أن یستمر  المتوقع  للفیروس، ومن  خاصة مع ظھور سالالت متحورة جدیدة 

COVID19  .ون في القطاعات منخفضة المخاطر معتادین على ارتداء مالبس عالوة على ذلك، لم یكن العاملون في المجال الطبي الذین یعمل في المستقبل
  واقیة عالیة الجودة، وھم مطالبون اآلن بذلك.

 

  المتماشیة مع خطوط الموضىزیادة الطلب على المالبس الطبیة  .2

الصحیة    یزداد طلب الرعایة  ومؤسسات  الصحیة  الرعایة  المالبس  أخصائیو  الموضىطبیة  على  مع خطوط  والمتماشیة  مثل العصریة  تقدم شركات   .
FIGS15و ،Smitten Scrubs16  وManadala Scrubs17   رداءات عصریة ومالبس أخرى عملیة ومریحة وعصریة مع التركیز على استخدام

بدالً من األقنعة الطبیة   العصریة. عالوة على ذلك، بالنسبة للمستھلكین، تتوفر أقنعة الوجھ ذات التصمیمات المختلفةاأللوان واإلكسسوارات والقصات  
 التقلیدیة. 

 

 التقدم التكنولوجي في المالبس الطبیة  .3

البكتیریا، وصد الرطوبة، والتحكم في درجة الحرارة  المعقدة التي توفر وظائف مثل مقاومة  األلیاف  إلى    التقلیدیةانتقلت المالبس الطبیة من األقمشة القطنیة  
قل المعلومات ومقاومة التجعد، باإلضافة إلى مجموعة متزایدة من التطبیقات في المنسوجات الذكیة المزودة بأجھزة استشعار إلكترونیة یمكنھا تسجیل ون

  ت التي تركز على البحث والتطویر واالبتكار.تخلق ھذه التطورات فرًصا للشركا حول الوظائف الحیویة للشخص الذي یرتدیھا.

 

 النمو المشھود من خالل عملیات االستحواذ والتعاون  .4

سوق المالبس دخلت أطراف فاعلة رئیسیة في تطویر منتجات المالبس الطبیة في العدید من عملیات الدمج والتعاون مع الموزعین وشھدوا نمًوا كبیًرا في  
كما ذكر أعاله   -باإلضافة إلى كونھا محرًكا للنمو   ھذا التعاون مع استمرار الشركات في متابعة االبتكار والتقدم في التقنیات.  ومن المتوقع أن ینمو الطبیة.

  تعمل أشكال التعاون ھذه أیًضا على تشكیل الصناعة، وتغییر قنوات التورید، وتوزیع المنسوجات الطبیة والمالبس واستھالكھا. -

 

 النتریل والفینیل من قفازات الالتكس  التحول نحو قفازات  .5

وقد أدى ذلك إلى ابتكارات في قفازات  تسببت القفازات المطاطیة في ردود فعل تحسسیة لدى العدید من األفراد العاملین في صناعات الرعایة الصحیة.
  النتریل والفینیل وما تاله من زیادة في اعتماد المنتج.

 

  

 
 

15 https://www.wearfigs.com/ 
16 https://www.smittenscrubs.com/ 
17 https://mandalascrubs.com/ 
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 على سوق المالبس الطبیة  COVID19تأثیر 
في حین تضررت صناعة النسیج التقلیدیة بشدة   اضطرابًا في العالم بأسره وأثر على صناعات مختلفة بطرق مختلفة.  COVID19أحدث فیروس كورونا  

الطبیة زیادة ھائلة في الطلب    من االنخفاض الحاد في الطلب وتغییر عادات المستھلكین والتحول إلى التسوق عبر اإلنترنت، شھدت صناعة المنسوجات
التجزئة. لمستھلكي مبیعات  الوجھ  أقنعة  الرعایة الصحیة وكذلك  الشخصیة لمتخصصي  الوقایة  العدید من  على معدات  إلى  المفاجئ  االرتفاع  أدى ھذا 

  االضطرابات في السوق:

 

 نمو الطلب على المالبس الطبیة  •

إلى زیادة كبیرة بین عشیة وضحاھا في استھالك المالبس الطبیة لكل من المتخصصین في الرعایة الصحیة (األقنعة ومعدات الحمایة    COVID19أدى  
بینما قفز االستھالك في  ٪،  ٥۱  بنسبة  ۲۰۲۰نما الطلب على المالبس الطبیة في الوالیات المتحدة وكندا في عام   الشخصیة)، وكذلك لعامة الناس (األقنعة).

وقد أدت ھذه الزیادة إلى ارتفاع أسعار معدات الوقایة الشخصیة واألقنعة في األشھر القلیلة األولى للجائحة، فضالً عن  .۲۰۲۰في عام  ٪  ٤۲أوروبا بنسبة  
الذي یتضمن فئات معینة من   HS 637090على سبیل المثال، في   في بعض الفئات، نمت الواردات عدة مرات. نقص المعروض من ھذه المنتجات.

 المناشف الطبیة والستائر وأقنعة الوجھ، زادت واردات المستھلكین الرئیسیین عدة مرات:  

 18مریكي) األ (القیم باأللف دوالر  HS637090 فئة مندول مستوردة  ۳واردات أكبر -٦الجدول 

 ۲۰۲۰الواردات  ۲۰۱۹الواردات  ۲۰۱۸الواردات  ۲۰۱۷الواردات  ۲۰۱٦الواردات  نوالمصدر

 ۱۹٦٤۹٤۷۰ ٤٦٦۸۱۲۸ ٤۳۱۱۰٦۳ ٤۰۱۸۷۱۰ ۳۸۷۹٤٦۱ الوالیات المتحدة

 ٥۱۷۱٤۲۷ ۱۳۱۲۹٦۹ ۱۲٦۲۹٥۲ ۱۱۹۰۹٤۲ ۱۱٤۲۱٤٤ الیابان 

 ۸۰۱۷٦٥۰ ۱۰۹۱۱۲۳ ۱۰٥۹۳۷۸ ۹٤٦۰٦۲ ۸۷٥۸٦۳ ألمانیا

 

 

  التصنیع والقیمة المضافةتعطیل سالسل  •

 :  أدى االرتفاع المفاجئ في الطلب بین عشیة وضحاھا على معدات الوقایة الشخصیة واألقنعة إلى نوعین مھمین من االضطراب في سلسلة التصنیع

المعروض من ھذه أدى االرتفاع المفاجئ في الطلب بین عشیة وضحاھا على معدات الوقایة الشخصیة واألقنعة إلى نقص كبیر في   االعتماد على الصین:
أدركت الحكومات أن ھناك اعتماًدا غیر صحي على الصین لتصنیع المالبس   .خاصة مع توقف المصانع الصینیة عن العمل في بدایة الجائحة  المنتجات

من توفر قدرات قطاع على سبیل المثال، كانت ھناك فترة، على الرغم   الطبیة مما وضع معظم الدول تحت رحمة استئناف المصانع الصینیة لإلنتاج.
)، وھي صناعة یھیمن علیھا إلى األربطة المطاطة(مثل    االكسسواراتالمطلوبة في أوروبا، أدى اإلغالق في الصین إلى نقص في    المنسوجةاألقمشة غیر  

م الشخصیة،  الحمایة  لتجمیع معدات  الصینیون وھي ضروریة  المصنعون  كبیر  إلى  محد  أدى  المصانع    اإلنتاجتأخر  ا  النقص   . األوروبیةفي  دفع ھذا 
إلى مناطق سالسل التصنیع للمالبس الطبیة    نقلالحكومات إلى تشجیع القطاع الخاص على زیادة قدرات التصنیع المحلیة للمالبس الطبیة، مما سیؤدي إلى  

  .جغرافیة أقرب إلى األسواق المستھلكة في أوروبا وأمریكا الشمالیة

  طاقتھاقام عدد كبیر من مصانع النسیج والمالبس التقلیدیة، التي واجھت انخفاًضا مفاجئًا في الطلب، بتحویل   لكمامات:شركات النسیج تتحول إلى تصنیع ا
من المتوقع أن تقوم بعض الشركات بتنویع فإنھ على الرغم من أن ھذا االتجاه قد یكون مؤقتًا بالنسبة لنسبة من الشركات المصنعة،  إلى تصنیع الكمامات.

 . بشكل مستمر إلنتاج للمالبس الطبیة طاقتھاا من خالل تخصیص جزء من مخاطرھ

 

  

 
 

  TrademapITCأداة  18
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 زیادة الوعي من قبل المھنیین الطبیین وكذلك عامة الناس  •

 وكذلك عامة الناس بأھمیة أغطیة الوجھ والمالبس الواقیة الطبیة.  العاملین في مجال الرعایة الصحیةوعیًا من قبل    COVID19خلق فیروس كورونا  
  ذه التغییرات في الوعي الجمعي لسكان العالم إلى زیادة استھالك أغطیة الوجھ، وھو اتجاه من المتوقع أن یستمر بعد نھایة الجائحة.أدت ھ

 

 التغییرات في سیاسات الحكومات  •

  مستویین:وأغطیة الوجھ إلى تدخل الحكومات على الطبیة الحمایة الشخصیة  مالبس المعروض منأدى النقص في 

األمن القومي، مما  تخص المالبس الطبیة مسألة  تصنیع وتجارة بدأت الحكومات في اعتبار  التدخل في تجارة المالبس الطبیة وإنتاجھا:أوالً: 
  الحكومات ما یلي:بعض ومن األمثلة على التدابیر التي اتخذتھا  دفعھا للتدخل في إنتاج المالبس الطبیة وتجارتھا.

 (منع التصدیر وتقنین التجارة الداخلیة)  ارة المالبس الطبیة وإنتاجھاقیود على تج  •

 ه من قبل الدولة ؤاستیراد مخزون إستراتیجي من األقنعة ومعدات الحمایة الشخصیة وإنشا •

 المالبس الطبیة  االستثمار المباشر في صناعة •

 تشجیع االستثمارات في الطاقات اإلنتاجیة من قبل القطاع الخاص  •

 

ارتداء األقنعة في األماكن  وجوب تتعلق ب سیاساتفرضت معظم الحكومات اللوائح التي تفرض ارتداء األقنعة في األماكن العامة: ثانیاً: سن 
 العامة، مما أدى إلى تغییر في سلوك المستھلكین 
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  المتطلبات التقنیة الرئیسیة والمعاییر واالختبارات :۳الفصل 
 

للوائح صارمة.یخضع تصنیع   المتحدة  تلبیة عدد ال  المالبس الطبیة وتجارتھا في االتحاد األوروبي والوالیات  المنسوجات الطبیة  یُطلب من مصدري 
ة باإلضافة إلى المعاییر التي تفرضھا الحكومات، یكون لمستوردي المنسوجات الطبیة غالبًا معاییر األداء الخاص یحصى من المواصفات ومعاییر األداء.

باألغطیة  وفیما یلي أدناه، المواصفات والمعاییر واالختبارات الشائعة للمنتجات الخاصة   بھم ومواصفات التصنیع التي یتعین على المصدرین الوفاء بھا.
  والرداءات والبدالت الطبیة والقفازات واألقنعة:  الجراحیة

 

 الستائر والرداءات والبدالت الطبیة. ۱
 الوصف 

المحتملة   الجراحیة:  األغطیة • التلوث  ومصادر  الجسم  باقي  عن  الجراحة  موقع  لعزل  تُستخدم  بالنسیج  شبیھة  مواد  أو  معقّم  نسیج  ھي 
  ألدوات المعقمة للحد من تلوث الجرح واألدوات الجراحیة وأیدي الجراح.ل  واألنسجة الحافظةالجراحیة  األغطیةتُستخدم  األخرى.

 یة التي یرتدیھا الجراحون والممرضات واألطباء وغیرھم من العاملین في رعایة المرضى في المستشفیات.المالبس الصح البدالت الطبیة:  •

  ) من أجل توفیر حاجز بین المریض والمھني.PPEیرتدیھا المھنیون الطبیون كمعدات حمایة شخصیة ( الرداءات الجراحیة: •

  حمایة شخصیة إال أنھا ذات خصائص وقائیة أقل من الرداءات الجراحیة. یرتدیھا المھنیون الطبیون كمعدات  البدالت غیر الجراحیة: •

رداء قصیر بدون یاقة یُربط في الظھر، یرتدیھ المرضى الذین یتم فحصھم أو معالجتھم في مكتب الطبیب أو العیادة أو   رداءات المریض: •
 المستشفى. 

 

  الجراحیة والرداءات والبدالت الطبیة ما یلي: األغطیةیجب أن توفر 

  واألشخاص األخرین المتواجدین في المكانأقصى قدر من الحمایة للمرضى والمستخدمین  •

  معاییر میكروبیولوجیة وصحیة عالیة للوقایة من مخاطر العدوى •

 وقایة المریض من البرد  •

  للحفاظ على األداء العاليالراحة في الحركة  •

  درة على امتصاص العرق والسوائلمواد ذات ق •

 

  المواد

یوصى باستخدام األقمشة المنسوجة التي   مصنوعة من مواد منسوجة ویتم غسلھا وتعقیمھا بین اإلجراءات.  المنتجات القابلة إلعادة االستخدام: •
مصنوعة  عامةً  األقمشة  وتكون   .۲جم/ م    ۱۹۰  –  ۱۳۰یمكن أن یتراوح وزن القماش بین   معقمة.  كأغطیةخیًطا    ۲۸۰أو    ۲۷۰  كثافتھایبلغ  

الصناعیة    األلیافمن القطن أو مزیج من البولیستر والقطن. في كثیر من األحیان یمكن استخدام البولي بروبیلین والحریر الصناعي والفسكوز  
أن تستمر األقمشة في تقدیم نفس    ویشترط  تتم معالجة األقمشة كیمیائیًا لتوفیر الوظائف والمعاییر المطلوبة (كما ھو موضح أدناه). األخرى.

 غسلة أو أكثر. ٥۰لمدة  الخصائص

 القماش یتكون   حرقھا بعد كل عملیة.التخلص منھا وغیر منسوجة ویتم    أقمشةمصنوعة عادة من    :والرداءات التي تستخدم لمرة واحدة  األغطیة •
یمكن أن  السوائل والتحكم في درجة الحرارة ومقاومة الجراثیم.  غالبًا من طبقات مختلفة توفر وظائف مختلفة مثل امتصاص السوائل وصد

 .عازلة للسوائلیحتوي القماش على طبقة 

 

 مواصفات أخرى 

  بشكل عام، تشمل المتطلبات الفنیة أن تكون المنتجات:
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 والقطوع  اتخالیة من الثقوب والوخز •

 ة المعقم للمنطقةلمنع التلوث الجرثومي  والقطعمقاومة للثقب  •

 مقاومة الختراق السوائل  •

 خالیة من الوبر  •

 مقاومة للھب / مثبطة •

 مقاومة للكھرباء الساكنة  •

 

 القواعد والمعاییر والشھادات 

 ) EN 13795(متبعًا  7411رقم  EOS مصر: •

 EN 13795  االتحاد األوروبي: •

 للحمایة الحاجزة للسوائل)   ANSI/AAMI PB70 ب:(التصنیف حس  - F2407 (ASTM) الوالیات المتحدة: •

 

 االختبارات 

 مصر •

o  الرطب ( -مقاومة االختراق الجرثوميEOS 7677 ( 

 االتحاد األوروبي  •

o  الجاف (  -مقاومة االختراق الجرثوميEN ISO 22612 ( 

o  الرطب ( -مقاومة االختراق الجرثوميEN ISO 22610 ( 

o  من الجراثیم ( -النظافةEN ISO 11737-1 ( 

o  من الجسیمات ( -النظافةISO 9073-10 ( 

o التوبیر  )ISO 9073-10 ( 

o ) مقاومة اختراق السوائلEN 20811 ( 

o  الجاف ( - التھتكقوةEN ISO 13938-1 ( 

o الرطب ( -  التھتكقوة اEN ISO 13938-1 ( 

o  الجاف (  -مقاومة الشدEN 29073-3 ( 

o  الرطب (  -مقاومة الشدEN 29073-3 ( 

 األمریكیة الوالیات المتحدة  •

o  :قوة الشدASTM D5034 ،ASTM D1682 

o  :مقاومة التمزقASTM D5587  ،(منسوج)ASTM D5587  ،(غیر منسوج)ASTM D1424 

o  الخیاطةقوة :ASTM D751   أو المصنوعة من التریكو المطاطة(منسوجات األقمشة ( 

o التوبیر: )ISO 9073  10الجزء ( 
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 القفازات. ۲
 الوصف 

الطبیة   الرعایة القفازات  مقدمي  بین  التلوث  انتقال  منع  في  للمساعدة  الطبیة  واإلجراءات  الفحوصات  أثناء  تُستخدم  منھا، وھي  التخلص  یمكن  قفازات 
وق القفازات الطبیة مصنوعة من بولیمرات مختلفة بما في ذلك الالتكس ومطاط النتریل والبولي فینیل كلورید والنیوبرین؛ وھي تأتي بدون مسح  والمرضى.

  و بمسحوق مع نشا الذرة لتلیین القفازات، مما یسھل وضعھا على الیدین.أ

 (المعقمة) بمقاسات أكثر دقة وحساسیة أفضل وھي مصنوعة وفقًا لمعیار عالي المستوى  القفازات الجراحیةتتمیز 

 إما معقمة أو غیر معقمة.  قفازات الفحصتتوفر 

 

 المواد 

یتم حصاد عصارة األشجار المطاطیة وحفظھا باألمونیا ثم تنقیتھا وتركیزھا للتخلص من الماء   عي.مصنوعة من المطاط الطبی   قفازات الالتكس •
ھذه القفازات ھي النوع األكثر مرونة  وبعد مزج الالتكس بمواد كیمیائیة إضافیة لمعالجتھ، یصبح جاھًزا لالستخدام في القفازات. والشوائب.

ومع ذلك، یمكن أن تكون أیًضا   كما أنھا توفر أعلى مستوى من الحمایة ضد الفیروسات. لبیولوجي.وتشكالً، فضالً عن كونھا قابلة للتحلل ا
 مسببة للحساسیة لدى بعض األشخاص، فضالً عن تسببھا في الحساسیة لألشخاص الذین یتعرضون باستمرار لمادة الالتكس بمرور الوقت.

 مواقف منخفضة الخطورة، حیث إنھا ال توفر حمایة كبیرة من الكائنات الحیة الدقیقة. ھي األفضل في ال   القفازات المصنوعة من الفینیل تعتبر   •
یأتي المطاط الموجود في ھذه القفازات من مادة البولي فینیل كلوراید   وھذه ھي أقل أنواع القفازات تكلفة، لكن مقاسھا لیس مثل األنواع األخرى.

 ا مرنة. ، والتي تُعطى مادة ملدنة لجعلھ(PVCالمبلمرة (

النتریلتأتي   • بوتادین    قفازات  النتریل  بولیمر مشترك.(NBR)من مطاط  بلمرة   ، وھو  األكریلونیتریل والبوتادین في عملیة  بین  الجمع  یتم 
المقاس  تعتبر قفازات النتریل أقوى ویمكن ارتداؤھا بشكل أفضل من الالتكس مع توفیر مالءمة أفضل من حیث   مشتركة لتكوین ھذه المادة.

 كما أنھا تحمي من المواد الكیمیائیة والفیروسات. وبراعة أكثر مقارنة بالفینیل.

ھذه   من مزیج من الكلور والكربون والھیدروجین، مرتبطة ارتباًطا تصالبیًا مثل البولیمرات التي تستخدم الكبریت.  قفازات النیوبرینتتكون   •
وھي توفر مالءمة جیدة ومتینة وخالیة من مسببات الحساسیة   خصائص الالتكس والنتریل.  القفازات لیست شائعة االستخدام، لكنھا تجمع بین

 مع توفیر الحمایة من المواد الكیمیائیة وسوائل الجسم.

 

 القواعد والمعاییر والشھادات 

 1595رقم  EOS مصر: •

 EN 455-1 / 455-2 / 455-3 / 455-4:  االتحاد األوروبي  •

 (فینیل)  D5250-06(التكس المطاط الطبیعي) /   D3578-05(نیتریل) /  ASTM D6319-10  الوالیات المتحدة: •

• ISO: 11193 

 

 االختبارات 

یتم إرفاق االختبارات بالمعاییر  توجد العدید من االختبارات التي تتراوح من اختبارات خصائص المواد الخام إلى اختبارات األداء في مختلف األسواق.
  سبیل المثال ال الحصر:المذكورة أدناه وتشمل على  

 الخلو من الثقوب  •

 األبعاد  •

 الخصائص الفیزیائیة  •

 ترشیح البروتین  •

  البودرةبقایا  •

 البودرة كمیة   •

 مدة الصالحیة  •
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  تشمل األمثلھ:

• D412 -  طرق اختبار قیاسیة للمطاط المعالج بالفلكن وتوتر اللدائن الحراریة  

• ASTM D5151 - طریقة االختبار القیاسیة الكتشاف الثقوب في القفازات الطبیة  

• ASTM D6124 - طریقة االختبار القیاسیة للمسحوق المتبقي على القفازات الطبیة  

• ASTM D6978 - ممارسة معیاریة لتقییم مقاومة القفازات الطبیة للتغلغل بأدویة العالج الكیمیائي  

• ASTM F1671  -  ألمراض المنقولة بالدم طریقة اختبار قیاسیة لمقاومة المواد المستخدمة في المالبس الواقیة لالختراق بواسطة مسببات ا
  كنظام اختبار Phi-X174باستخدام اختراق العاثیات 

• ASTM F739  - طریقة االختبار القیاسیة الختراق السوائل والغازات من خالل مواد المالبس الواقیة في ظل ظروف التالمس المستمر  

• ISO 21171 :2006  تحدید مسحوق السطح القابل لإلزالة  -القفازات الطبیة 

 

 حمایة الوجھ . ۳
 الوصف 

وتشمل   تشتمل األقنعة على األقنعة الجراحیة وأجھزة التنفس وواقیات الوجھ البالستیكیة. جمیع أنواع أغطیة الوجھ بما في ذلك أقنعة الوجھ وواقیات الوجھ.
أو أجھزة التنفس باإلضافة    FFP1  ،FFP2  ،FFP3أو أقنعة التنفس، وأقنعة    N95 / N99 / N100طبقات، وأقنعة    ٥أو  ٤أو  ۳األقنعة الجراحیة   ھذه:

تعتبر األقنعة الجراحیة المخصصة لألغراض الطبیة   توفر أقنعة الوجھ حاجًزا مادیًا أمام السوائل والمواد الجسیمیة. .KN95إلى األقنعة أو أجھزة التنفس  
یتم أیًضا اختبار األقنعة   مایة الواقیة من السوائل واختبارات القابلیة لالشتعال من الفئة األولى أو الثانیة.یفي القناع بمعاییر معینة للح  من األجھزة الطبیة. 

) الشخصیة  الحمایة  البیولوجي وتعتبر ضمن معدات  توافقھا  للتأكد من  بتصفیة ).PPEالجراحیة  التنفس  أجھزة  الجسیمات   ٪۹٥  تقوم  األقل من  على 
 المحمولة في الھواء.

 

 مواد ال

 في الغالب من أقمشة بولي بروبیلین غیر منسوجة مقیدة باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل.  N95تصنع األقنعة الجراحیة وأقنعة  

 

 القواعد والمعاییر والشھادات 

 2014/  7803 – 2009/  6930 مصر: •

 EN 149: 2001 + A1: 2009 – EN 14683: 2019االتحاد األوروبي:   •

 ASTM F2100 - NIOSH-42CFR84 + FDAالوالیات المتحدة:   •

• ISO :ISO 10993-5, 10 

 

 االختبارات 

یتم إرفاق االختبارات بالمعاییر  توجد العدید من االختبارات التي تتراوح من اختبارات خصائص المواد الخام إلى اختبارات األداء في مختلف األسواق.
  المثال ال الحصر:المذكورة أدناه وتشمل على سبیل 

 كفاءة الترشیح البكتیري  •

  كفاءة ترشیح الجسیمات •

 مقاومة السوائل  •

• Delta P  (فرق الضغط) 

 انتشار اللھب  •
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  تشمل األمثلھ:

• ISO 22609 :2004 .مقاومة أقنعة الوجھ الطبیة لالختراق بواسطة دفقة من الدم االصطناعي 

• ISO 16900 أجھزة حمایة الجھاز التنفسي : 

 

 

تشتمل المواصفات الخاصة بفئات   المنتجات المذكورة أعاله النسبة األكبر من سوق المالبس الطبیة ومحل التركیز األساسي للمصدرین المصریین.تمثل  
، فإن  على قائمة طویلة من المنتجات التي یصعب إدراجھا في نطاق ھذا البحث، ومع ذلك  نموذج تقدیر حجم السوقالمالبس الطبیة األخرى الواردة في  

  المعاییر واالختبارات الخاصة بھذه المنتجات متاحة بسھولة في المجال العام.
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 المنسوجات الطبیة في مصر :٤الفصل 
 

 صادرات المنسوجات التقنیة من مصر المقدمة:
ملیون دوالر في عام   ۷٤٦حیث بلغت الصادرات    ۲۰۱۷و   ۲۰۱۳نمًوا كبیًرا بین عامي    -وھي حدیثة نسبیًا    -شھدت صناعة المنسوجات التقنیة في مصر  

. جاء النمو بشكل رئیسي من االستثمارات األجنبیة المباشرة التي تقودھا صادرات 19على مدار ھذه الفترة   ٪٥۱وبلغ معدل النمو السنوي المركب  ۲۰۱۷
ملیون دوالر)، واأللیاف الزجاجیة   ۳۸۸  ما یوازي  ۲۰۱۸في  بلغت صادرات ھذه الفئة  (  الصحة والنظافةالسلع غیر المنسوجة التي تُستخدم ألغراض  

  ۲۰۱۸ضمادات الجروح للمنسوجات الطبیة، واألقمشة غیر المنسوجة (الصادرات في  ملیون دوالر)، و  ۲۰٥ما یوازي    ۲۰۱۸الصادرات في  وصفت  (
تحلیًال   ۲۰۱۹المنشور في عام    SEEDملیون دوالر). یوفر تقریر    ۳۹وصلت إلى    ۲۰۱۸ملیون دوالر) وخیوط الخیاطة (الصادرات في    ۹۹بلغت  

  شامالً إلحصاءات التجارة ومعلومات بحثیة ثانویة أخرى.

 

 لمنسوجات الطبیة من مصرتصدیر ا
) الجمركي الموحد(النظام  HSالتي لم یتم تحدیدھا بشكل مستقل في تصنیفات  المفروشات بلغت صادرات مصر من المنسوجات الطبیة باستثناء المالبس 

تالیة إلى أكواد النظام المنسق المحددة تستند أرقام التصدیر ال .۲۰۱۹ملیون دوالر في    ۲۷۷ومعاطف المختبرات وأغطیة األسرة)  اإلغطیة الجراحیة  (مثل  
كاملة لجمیع المنتجات   ۲۰۲۰؛ ومع ذلك، لم تكن أرقام  ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸تم تحدیث األرقام لتشمل أرقام   ألغراض المقارنة.  SEEDالتي تتبع تقریر  

 .COVID19وجمیع البلدان، ربما بسبب االضطراب الناجم عن فیروس كورونا 

 

النظافة ولیس المنسوجات الطبیة في الصحة و(الفوط الصحیة) وھي فئة فرعیة تتعلق بمنتجات    HS 9619من إجمالي الصادرات في  ٪  ۸۱  كانت حوالي
ذاتھا. الفئة حد  الفئتان  أخرى من إجمالي الصادرات.   ٪۱٦(الضمادات الالصقة والشاش والضمادات)    HS 3005  كما مثلت صادرات  مثلت ھاتان 
  من صادرات مصر من المنسوجات الطبیة ومنسوجات النظافة الشخصیة.٪ ۹۷أكثر من    مجتمعتان

 

 
 

 2019تحلیل سلسلة قیمة المنسوجات التقنیة   - SEEDتقریر   -)  USAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ( 19
   2019لعام  SEEDأكواد النظام المنسق المحددة بعد تقریر  - ITC Trademapأداة  20

 20  مریكي)األ (القیمة باأللف دوالر صادرات مصر من المنسوجات الطبیة   - ۷الجدول 

 HSرمز 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ الوصف  (النظام المنسق)

3005 

الحشو، والشاش، والضمادات (الضمادات، واللصقات الطبیة،  
في  أو  صیدالنیة  بمواد  المطلیة  أو  األلم)،المشربة  ومسكنات 
أشكال أو عبوات للبیع بالتجزئة، لالستخدام الطبي أو الجراحي 

 أو البیطري 

٤٦۹۹۷ ٤۱۹۱۸ ٤٤۲۹۱ ٤٥۳۰۳ 

غیر  630790 الملبس)،  أنماط  ذلك  في  (بما  ُمصنَّعة  سلع  المنسوجات؛ 
 ۱۰٦ ۱۰ ۱ ۱۲ 6307، غیر مصنفة في العنوان رقم 63مصنفة في الفصل  

300610 

سلع صیدالنیة؛ الخیط الجراحي المعقم، مواد الخیاطة، المواد 
الالصقة لألنسجة، الالمیناریا، موسعات عنق الرحم المصنوعة  

الالمیناریا، تخثر الدم الجراحي أو تخثر دم األسنان القابل  من  
 لالمتصاص، والحواجز الجراحیة أو حواجز التصاق األسنان

۱۸۸ ۲۷٥ ۳۹٤ ٥۰۳ 

والمنادیل  9619 القطنیة  والسدادات  (الفوط)  الصحیة  المناشف 
 ۲۲٥٤۲۲ ۲۳۸۸۰٤ ۲٤٤۷٦٦ ۲۳۱٦۳٤ وبطانات منادیل األطفال والسلع المماثلة، من أي مادة

6115 
الجوارب؛ على مختلف أنواعھا من الجوارب النسائیة الطویلة  
والقصیرة المشدودة، الشفافة والشبكیة، وغیرھا من الجوارب، 
بما في ذلك الجوارب الضاغطة المتدرجة (على سبیل المثال،  

۲٤۰۳ ۳٥ ٦٥٥۰۲۰ ٦٦۱٤ 
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ا المستحیل الحصول علیھا من إحصاءات  یتم تصنیفھا بشكل مستقل وبالتالي من  لم  التي  الطبیة  المالبس  المذكورة أعاله  لتجارة  ال تشمل اإلحصاءات 
تمثل ھذه الفئات نسبة  التي تندرج تحت فئة المالبس والمنسوجات الجاھزة.  والمفروشات الطبیةوتشمل ھذه المنتجات عناصر مثل الرداءات   المنشورة.

الطبیة. المنسوجات  من سوق  رموز   كبیرة  في  ھذه  المنتجات  فئات  من  جزء  تضمین  الموحد(  HSتم  الجمركي    43/ 33/42/    32-6203)  النظام 
ملیون دوالر من   ۳۰ - ۲۰ووفقًا لتقدیر شركة غیرزي، تمثل المالبس الطبیة حوالي  كنھا ال تمثل القیمة الكاملة لرموز النظام المنسق ھذه.(المالبس)، ول

  .۲۰۱۹ملیون دوالر من صادرات مصر في تلك الفئات في عام   ۱۷۷إجمالي 

 

  

 
 

 تعتمد تقدیرات شركة غیرزي على مقابالت في السوق وبیانات أساسیة عن الشركة 21
 فئات المالبس المحددة التي تتضمن  بعض أصناف المالبس الطبیة    - ITC Trademapداة  أ22

المغزولة  أو  المحیكة  نعال،  بدون  واألحذیة  الدوالي)  جوارب 
 بأسلوب الكروشیھ 

6203 -  
32/33/42 /
43 

تقدیر شركة  
 21غیرزي

(باستثناء  األوالد  أو  للرجال  القطن  من  المصنوعة  السترات 
والسترات   الكروشیھ،  بأسلوب  المغزولة  أو  المحیكة  السترات 
الواقیة من الریاح والمواد المماثلة)، وسترات الرجال أو األوالد 

االصطناعیة (باستثناء السترات المحیكة  المصنوعة من األلیاف  
الریاح  الواقیة من  والسترات  الكروشیھ،  بأسلوب  المخیطة  أو 
والمرایل   األوالد،  أو  الرجال  وبناطیل  المماثلة)،  والمواد 
المصنوعة   القصیرة،  والسراویل  حمالة  بھا  التي  واألفروالت 
بأسلوب  المغزولة  أو  المحیكة  المالبس  (باستثناء  القطن  من 

وتشمل  ا السباحة)،  ومالبس  الداخلیة  والسراویل  لكروشیھ، 
 جینز الدینیم المنتجات:

بنطلونات للرجال أو األوالد، ومرایل وأفروالت بھا حماالت، 
وسراویل قصیرة من األلیاف االصطناعیة (باستثناء المالبس 
الداخلیة   والسراویل  الكروشیھ،  بأسلوب  المغزولة  أو  المحیكة 

 ومالبس السباحة) 

۲٥۰۰۰ ۲٥۰۰۰ ۲٥۰۰۰ ۲۰۰۰۰ 

 ۳۰۲۸٤۸ ۳۱۳٥۲۰ ۳۱٥٦۱٥ ۳۰۱۲۳٤  المجموع 

 22 مریكي)األالقیمة باأللف دوالر  صادرات مصر من فئات المالبس المختارة ( -۸الجدول 

 HSرمز 
(النظام  
 المنسق)

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ الوصف 

السترات الرجالي أو األوالدي المصنوعة من القطن (غیر المحیك  620332
 ۱۱٤۸ ٤۹۳ ٥۸٥ ۸۲۲ أو المغزول بأسلوب الكروشیھ) 

الرجالي أو األوالدي المصنوعة من األلیاف االصطناعیة  السترات   620333
 ٤۷٤ ۱٥۳۳ ٦۷٤ ٤۸٦ (غیر المحیك أو المغزول بأسلوب الكروشیھ) 

620342 
المزودة بحماالت والسراویل   البنطلونات والمریالت واألفروالت 
القصیرة؛ الرجالي أو األوالدي المصنوعة من القطن (غیر المحیكة  

 بأسلوب الكروشیھ) أو المغزولة 
۱۳۰۷٤۷ ۹۹۸۸۱ ۱٥٥٥۹۸ ۱٦۰٥۳۸ 

620343 
المزودة بحماالت والسراویل   البنطلونات والمریالت واألفروالت 
القصیرة؛ الرجالي أو األوالدي المصنوعة من األلیاف االصطناعیة  

 (غیر المحیكة أو المغزولة بأسلوب الكروشیھ) 
۱۰۳۷٤ ۱٤۳٦۸ ۱٥٥۱۸ ۱٥٦٦۸ 

 ۱۷۷۸۲۸ ۱۷۳۱٤۲ ۱۱٥٥۰۸ ۱٤۲٤۲۹  المجموع 
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 23فرص السوق

والشرق األوسط وإعفائھا من الرسوم الجمركیة، فإن مصر لدیھا فرصة كبیرة لتنمیة صادراتھا من في   إفریقیانظًرا لقربھا من أمریكا الشمالیة وأوروبا و
 HSمجموعتي المنتجات ذات الصادرات الكبیرة وھي الفوط الصحیة (  االرتكاز مبدئیا على  من خالل    المنسوجات والمالبس الطبیةالعدید من فئات  

)، باإلضافة إلى التركیز على توسیع صادراتھا من المالبس الطبیة. في ھاتین الفئتین، أثبتت مصر HS 3005) والضمادات الالصقة والشاش (9619
في مراحل من كبار المصنعیین العالمیین  لصحیة حیث استثمر العدید  ، خاصة في الفوط ا حصة كبیرة من أسواق التصدیر  االستحواذ علىنجاحھا في  

داخل البالد. وعلى الرغم من أن تكالیف عوامل اإلنتاج والموقع الجغرافي والوصول إلى األسواق الممیزة یسمح لمصر بالمنافسة    التصنیعمختلفة من سلسلة  
 منصة انطالق إلى منتجات المنسوجات الطبیة األخرى.  المختارتین على أنھما  في عدة قطاعات في ھذا القطاع، یمكن استخدام ھاتین الفئتین

 

HS 9619 

الصحیة   الفوط  من  العالم  واردات  عام    ۱٥,۷بلغت  في  دوالر  حوالي   .۲۰۱۹ملیار  وارداتھا  قیمة  بلغت  حیث  مستورد  أكبر  المتحدة  الوالیات   كانت 
أسعار الفوط الصحیة   ملیار دوالر.  ۰,۹ملیار دوالر، وألمانیا التي بلغت قیمة وارداتھا    ۱,۰٦داتھا  ملیار دوالر، تلیھا الصین التي بلغت قیمة وار۱,۲٥

وتستورد غالبیة الدول تلك المنتجات من دول الجوار، مما یتیح لمصر الفرصة لتزوید   .حجمھا الكبیر مع تدني قیمتھا  النقل بسببحساسة ألسعار الشحن و
لمصر علًما أن الواردات في ھذین السوقین بلغت   یمثالن فرصة قریبة سریعة المنال.  ھذان السوقان سوقان  بالفوط الصحیة  األسواق العربیة واألفریقیة

  .۲۰۱۹ملیار دوالر في عام  ۱,۸نحو 

 

HS 3005 

ملیون دوالر، تلیھا    ٦٥۳د بقیمة ملیار دوالر، وكانت الوالیات المتحدة أكبر مستور ٤,٦ما یوازي   HS 3005بلغت الواردات العالمیة من  ۲۰۱۹في 
البلدان العربیة واألفریقیة ھي أسواق یسھل الوصول إلیھا بشكل طبیعي للمصدرین  ملیون دوالر.  ۳۰۲ملیون دوالر وفرنسا بقیمة    ٤۷۸ألمانیا بقیمة  

بسبب   بالسھولة.  ة التفضیلی  االتفاقیاتالمصریین  تتمیز  التي  الطبیة  اإلمدادات  استیراد  لوائح  تلك  وكذلك  من  والعربیة  األفریقیة  الدول  واردات  وبلغت 
 .   ۲۰۱۹ملیون دوالر في عام  ۳۲۸المنتجات 

 

 24البس الطبیةالم

تم اختیار  ..ملیار دوالر  ٤,۳حوالي    إفریقیاتبلغ قیمة قطاع المالبس الطبیة (باستثناء القفازات) في الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي والشرق األوسط و
ملیار دوالر في  ۳۰جمالي السوق، كان حوالي  من إ للمنتجات المصریة.ة الممنوح  ة التفضیلی االتفاقیاتھذه المناطق األربع إما لقربھا من مصر أو بسبب 

بفضل صناعة المنسوجات والمالبس   الجراحیة، والرداءات، والبدالت الطبیة، والمالبس الواقیة والفئة الموصوفة أعاله كمنتجات نسیجیة أخرى. األغطیة
والرداءات والبدالت   األغطیةنسبیًا (مثل    التقلیدیةالمنتجات    الضخمة، تتمتع مصر بفرصة كبیرة لتورید ھذه المنتجات إلى األسواق المختارة، خاصة في

  في الوالیات المتحدة. ٪۳۲إلى  فیھا التعریفات الجمركیة ترتفعالطبیة) المصنوعة من األقمشة الغنیة باأللیاف االصطناعیة، حیث یمكن أن 

  ملیار دوالر من حیث قیمة التصدیر.  ۱٥إلى   ۱۲٪ من اجمالي حجم سوق الجملة أو ما یمثل من ٥۰- ٤۰من  قیمة الصادرات تمثل

 

وفي ظل معدالت النمو الحالیة في  ملیار دوالر سنویًا.  ۱۷إلى    ۱٤من  لمصر في فئات المنتجات ھذه   السوق المتاحبناًء على ما ورد أعاله، یبلغ إجمالي  
  .۲۰۲۷ملیار دوالر بحلول عام  ۲٤ – ۲۱إلى حجم السوق المتاح لمصر سنویًا، یمكن أن تصل   ٪٥والي الصناعة التي تُقدَّر بح 

 

  

 
 

   ITC Trademapأداة  -  3005و  HS 9619إحصائیات 23
 2027-2020سوق المالبس الطبیة، تحلیل السوق العالمي، الرؤیة والتوقعات،  -رؤى فورتشن لألعمال  24
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 حجم سوق التصدیر المتاح لمصر – ۹الجدول 

 

 

 

 

  

 
 

 ملیار دوالر في الحساب 16.5قیمتھ ألغراض عملیة، تم استخدام متوسط  25

 إجمالي السوق الذي یمكن الوصول إلیھ ۲۰۱۹صادرات مصر في عام  المنتج 

 دوالر  ۱۸۰۰۰۰۰ دوالر  ۲۲٥۰۰۰ الفوط الصحیة 

 دوالر  ۳۲۰۰۰۰ دوالر  ٤٥۰۰۰ الالصقة والشاش والضماداتالضمادات  

 25دوالر  ۱٦٥۰۰۰۰۰ دوالر  ۲۰۰۰۰ المالبس الطبیة 

 دوالر ۱۸٦۲۰۰۰۰ دوالر  ۲۹۰۰۰۰ المجموع 

 *القیم بـاأللف دوالر أمریكي 
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  المالبس الطبیة في السوق المحلي
  كشفت المقابالت مع الشركات المصنعة والمستشفیات والعیادات عن عدة نتائج: نامیًا إلى حد كبیر.ال یزال السوق المحلي للمنسوجات الطبیة في مصر 

 

  عدم وجود معاییر مشتركة وقابلة للتنفیذ

ا التقریر)، من ھذ  ۳على الرغم من وجود العدید من السلطات الحكومیة التي تضع المعاییر ومتطلبات االختبار الخاصة بالمنسوجات الطبیة (انظر الفصل  
المعاییر.  معاملإال أن عدم وجود   الغالبیة العظمى من مرافق الرعایة   ومرافق اختبار مؤھلة یجعل من المستحیل تطبیق ھذه  باإلضافة إلى ذلك، فإن 

  الصحیة غیر مدركة لتلك المعاییر وتفتقر إلى القدرة على فرضھا على موردیھا أو داخلیًا.

 

 سوق متفتتة 

ویتم غالبًا استیراد   في السوق أو أطراف فاعلة رئیسیة قادرة على قیادة القطاع وتحدید االتجاھات.شركات رائدة  مجزأة إلى حد كبیر مع عدم وجود  السوق  
وجودة المواد القیمة المضافة  سلسلة    تفتقر إلى الشفافیة فيالمنتجات المعروضة في السوق من مصدرین مجھولین أو یتم تصنیعھا في مصانع غیر رسمیة  

  الخام وعملیات التصنیع.

 

 رداءة نوعیة المالبس الطبیة والمنسوجات الطبیة الموجودة

لالستخدامات الطبیة إلى أن أصبحت المنتجات في السوق ذات جودة ردیئة، خاصة وأن   عالیة الجودةمحلیة موثوقة من األقمشة    مصادرأدى عدم وجود  
ویؤدي ھذا إلى قیام المھنیین الطبیین بشراء منتجاتھم الخاصة مع التركیز على   مرافق الرعایة الصحیة نادًرا ما تزود عمالھا باحتیاجاتھم من المالبس.

  وأدائھا. الخیارات األقل تكلفة بغض النظر عن جودتھا

 

 تحول نحو المنسوجات الطبیة ذات االستخدام الواحد 

مؤسسات الرعایة الصحیة األعلى  نظًرا لسوء جودة المنسوجات الطبیة الحالیة القابلة إلعادة االستخدام وغیاب المغاسل الصناعیة المتخصصة، تحولت  
، وذلك لتجنب التلوث المرتبط بالغسیل ذي غیر القابلة العادة االستخدامنسوجة  والمتخصصون في الرعایة الصحیة إلى المنسوجات الطبیة غیر الم  متسوى

  مستوى الجودة المنخفض للمنسوجات القابلة إلعادة االستخدام.

 

  قلة وعي المجتمع الطبي

یفتقرون   -في كثیر من األحیان    -وكانوا   امھا.لم یكن المھنیون الطبیون الذین تمت مقابلتھم على درایة بالمعاییر الدولیة لتصنیع المنسوجات الطبیة واستخد
 فیما یتعلق بالتصنیع واالستخدام والخدمات اللوجستیة المرتبطة بالمنسوجات الطبیة المتطورة.  قطاع المالبس الطبیةإلى المعرفة بأحدث االتجاھات في  

  .المتقدمة  الممارسات الدولیةكبیر عن  متأخرة بشكلتعتبر ممارسات الشراء واإلدارة الحالیة في مؤسسات الرعایة الصحیة 

 

 االستھالك المحلي المحتمل للمالبس الطبیة 
عالوة على ذلك، أشارت األبحاث األولیة إلى أن المتخصصین في الرعایة الصحیة  ال توجد إحصائیات متاحة عن استھالك المنسوجات الطبیة في مصر.

فیما یتعلق بأھمیة المالبس الطبیة لحمایة كل من المرضى والعاملین في مجال  التطورات أخر مطلعة علىوالمؤسسات على حد سواء غالبًا ما تكون غیر 
لالستخد الحدیثة  التوجیھیة  والمبادئ  الصحیة  ألدائھا.الرعایة  الدولیة  والمعاییر  القواعد  وكذلك  المنتجات  لتلك  السلیم  أن   ام  نستنتج  أن  اآلمن  من  لذلك 

وھذا یعني أیًضا أنھ یمكن تنمیة الطلب الحالي   االستھالك الحالي للفرد من المالبس الطبیة في مصر أقل بكثیر من مثیلھ في البلدان المتقدمة األخرى.
  الحكومیة المناسبة.بالوعي والتدریب واللوائح 

 

الحالیة وعدد األطباء وعدد المرضى المقبولین سنویًا، باإلضافة   یاتتحدید حجم السوق بناًء على سعة المستشفبتطویر نموذج لمحاولة  شركة غیرزي    فامت
ضات التي تم وضعھا لتسھیل التقدیر، والغرض  یعتبر ھذا اإلجراء نظریًا ویستند إلى العدید من االفترا إلى أحدث الممارسات الستخدام المالبس الطبیة.

وفیما یلي بعض  .وال تعبر ھذه التقدیرات عن الوضع الحالي بأي شكل من األشكال  الوحید منھا ھو إعطاء فكرة عامة عن الحجم المستقبلي المحتمل للسوق
  ھذه االفتراضات:
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ومع  ، وال توجد مخصصات للمنتجات غیر المنسوجة ذات االستخدام الفردي.جمیع المنتجات في ھذا اإلجراء منسوجة وقابلة إلعادة االستخدام •
  ذلك، یمكن تحویل االستھالك باألطنان إلى غیر منسوج مع تأثیر ضئیل على القیمة اإلجمالیة للتوقعات.

في استخدام المالبس الطبیة ووقتما الحجم المستقبلي المحتمل للطلب في حالة ما إذا تمكنت مصر من تحقیق المعاییر الدولیة    النموذجیفترض   •
  یحدث ذلك.

 غسلة  ٥۰إلى  ۳۰یُفترض أن المنتجات قابلة إلعادة االستخدام بمتوسط دورة حیاة یتراوح من   •

  رة.باشتم تقدیر العمال غیر المباشرین في الرعایة الصحیة والطالب والمستھلكین اآلخرین للمالبس الطبیة لیكونوا بنفس حجم القوى العاملة الم •

االعتبار    التقدیریأخذ   • فقط  األغطیةفي  األسرة  مفارش  والمعاطف ومنسوجات  والستائر  الطبیة  الفاصلة ألسرة  و والبدالت  الستائر  یشمل  ال 
  .المرضى والقفازات وأقنعة الوجھ وغیرھا من المنسوجات الطبیة القابلة إلعادة االستخدام المصنفة تحت فئة المالبس (مثل أغطیة التعقیم)

 

 اإلحصائیات ذات الصلة بالقوى العاملة الطبیة في مصر 

  ستوعب وتشخص.    ۱۰۰۰سریر لكل    ۱,٤بكثافة مقدارھا    26سریر   ۱۳۰۰۰۰، بلغت السعة اإلجمالیة لعدد أسرة المرضى في مصر حوالي  ۲۰۲۰في عام  
. یُقدَّر العدد اإلجمالي  من االجمالي  ٪۱۷٪ من اجمالي عدد األسرة بینما تستوعب مستشفیات القطاع الخاص ما یوزاي  ۷۳حوالي  المستشفیات العامة  

عامل    ۱٤طبیب. یبلغ تقدیر القوى العاملة التمریضیة    ۸۰۰۰۰بتقدیر إجمالي یبلغ حوالي    27شخص  ۱۰۰۰۰  أطباء لكل  ۸لألطباء في مصر بحوالي  
 ملیون مریض في المستشفیات المصریة. ۱۳,٦، تم عالج حوالي ۲۰۱٦. في عام عامل تمریض ۱٤۰۰۰۰أو حوالي ص شخ  ۱۰۰۰۰لكل   تمریض

 

لي االستھالك بناًء على اإلحصائیات المذكورة أعاله وبافتراض أن مصر تستطیع تحقیق المعاییر الدولیة في استخدام المالبس الطبیة، یمكن أن یصل إجما
كما   -التقدیر   ملیار جنیھ مصري سنویًا.    ۳,٥  –  ۲,٥  طن من األلیاف سنویًا بقیمة تقدیریة لقطاع البیع بالتجزئة تتراوح من  ٦۰۰۰  -  ٥٥۰۰ السنوي إلى:

  ال یشمل جمیع المنسوجات الطبیة وال یأخذ في االعتبار عوامل عدة مثل:  -ھو موضح أعاله 

 زیادة الوعي بالنظافة والصحة محلیًا ودولیًاتزاید الطلب على اإلجراءات والخدمات الطبیة مع  •

إلى إرشادات ومعاییر دولیة إضافیة وبالتالي زیادة الطلب على   COVID19یمكن أن تؤدي بعض الممارسات بسبب فیروس كورونا   •
 المالبس الطبیة 

التي   • للمنتجات  اآلخرون  معالمستخدمون  فنی  تتشابھ  ومعاطف  الطبیة  البدالت  مثل  الطبیة  مجال المالبس  في  والعاملین  المختبرات  ي 
(مثل اإللكترونیات) ومرافق حساسة  المستحضرات الصیدالنیة وأخصائیي التجمیل وأخصائیي العالج الطبیعي والعاملین في صناعات  

  تجھیز األغذیة والعاملین في مطابخ المطاعم وھؤالء على سبیل المثال ال الحصر.

 

وعلى الرغم من االفتراضات المذكورة أعاله التي تفتقر إلى العدید من المعلومات المھمة، فمن الواضح أن    على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمیة
الممارسات الحالیة الستخدام المالبس الطبیة    افتقارالطلب المحتمل على المالبس الطبیة في مصر یمكن أن یصل إلى حجم كبیر، خاصة عند النظر إلى  

  الموجودة في البلدان المتقدمة.  إلى محددات عصریة مثل) PPEومعدات الوقایة الشخصیة (

 

  السلطات واللوائح الحكومیة التي تحكم المالبس الطبیة
تم استبدال دور وزارة الصحة في مراقبة تجارة المستلزمات الطبیة والمشاریع الصیدالنیة وتنظیمھا إلى حد  ھناك عدة ھیئات معنیة بتنظیم القطاع الطبي.

باإلضافة إلى ذلك، تلعب الھیئة المصریة العامة للمواصفات دوًرا  كبیر بسلطتین تم إنشاؤھما حدیثًا (ھیئة المشتریات الموحدة وھیئة الدواء المصریة).
فیما یلي مزید من التفاصیل  تھا.مھًما في وضع المعاییر واالختبارات الوطنیة للمنتجات الطبیة، إال أنھا تفتقر إلى أدوات اختبار تطبیق تلك المعاییر ومراقب

  حول أدوار السلطات المختلفة:

  

 
 

 2020 -الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  26
 ) 2014منظمة الصحة العالمیة ( 27
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 ) EDA) وھیئة الدواء المصریة (UPAالموحد ( الشراءھیئة 

القانون   الدواء    الشراءھیئة    2019/ 151أنشأ  ھیئة  وكذلك  الطبیة  والتكنولوجیا  الحكومیة  الطبیة  للمستلزمات  المركزي  الشراء  المسؤولة عن  الموحد 
(  الشراءأصبحت ھیئة   المصریة. إنتاج UPAالموحد  التي تشرف على  الوحیدة  السلطة  والتي    وشراء  ) ھي  الصیدالنیة،  والمنتجات  الطبیة  اإلمدادات 

) دور وزیر الصحة في تنظیم سوق المستلزمات الطبیة واألدویة بما في ذلك تجارة األدویة  EDAط بھیئة الدواء المصریة (في حین أنی تشتریھا الحكومة.
  تتبع كلتا الھیئتین رئیس الوزراء مباشرة. والمنتجات الطبیة وتصنیعھا باإلضافة إلى اإلشراف على الصیادلة ومھنة الصیدلة.

) في األصل إلدارة المشتریات الحكومیة من اإلمدادات الطبیة والمنتجات الصیدالنیة للمستشفیات العامة ومرافق UPAالموحد (   الشراءتم إنشاء ھیئة  
ویندرج ضمن أدوارھا الوظیفیة وضع المعاییر والمواصفات للمنتجات الطبیة، بما  الرعایة الصحیة، ال سیما فیما یتعلق ببرامج التأمین الصحي الحكومیة.

) UPAالموحد (   الشراء، استحوذت ھیئة  COVID19خالل جائحة فیروس كورونا  إال أنھ في   س الطبیة ومنتجات المنسوجات الطبیة.في ذلك المالب 
) أثناء PPEعلى جمیع تجارة اإلمدادات الطبیة لالستخدام العام والخاص على حد سواء لفترة محدودة إلدارة توزیع األدویة ومعدات الوقایة الشخصیة (

  األزمة.

) ھي EDAھیئة الدواء المصریة ( ) دوًرا مھًما في قطاع المالبس الطبیة.EDA) وھیئة الدواء المصریة (UPAالموحد (  الشراءتلعب كل من ھیئة  
تطبیق مواصفاتھا في المسؤولة عن وضع معاییر التوریدات الطبیة (جنبًا إلى جنب مع الھیئة المصریة العامة للمواصفات) وتنظیم تجارتھا باإلضافة إلى  

) ھي المسؤولة عن جمیع المشتریات الحكومیة التي تشمل تحدید المواصفات واألسعار ومراقبة  UPA(  الموحد  الشراءمن ناحیة أخرى، فإن ھیئة   السوق.
  جودة المنتجات التي یتم الحصول علیھا.

یعطي میزة للموردین الدولیین مقارنة   مما  لى ضمان جودة المنتجات الطبیةمحدودة عمن قدرة  كلتا الھیئتین    تعانيمؤھلة،    معامل في حالة عدم وجود  
  بالمصنعین المحلیین عندما یتعلق األمر بتزوید الحكومة والسوق المحلي.

 

 ) EOSالھیئة المصریة العامة للمواصفات (

الوطنیة و الجودة  معاییر  المسؤولة عن وضع  السلطة  للمواصفات ھي  العامة  المصریة  امتثال الھیئة  لضمان  االختبار  تحدید طرق  المواصفات وكذلك 
) لدیھا عدد من المعاییر المتعلقة بالمنسوجات الطبیة، إال أن الدولة  EOSعلى الرغم من أن الھیئة المصریة العامة للمواصفات ( المنتجات لتلك المعاییر.

  اة المنتجات للمواصفات الموضوعة. ة لضمان موافالقادرة على إجراء االختبارات المطلوب  المعاملتفتقر إلى 

 

 المغاسل في المستشفیات

المنشآت التي تتطلب غسیًال منتظًما وصناعیًا  یعد قطاع المغاسل الصناعیة في االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة أحد الموردین الرئیسیین للقطاع الطبي.
مثل المستشفیات والعیادات ومرافق رعایة المسنین ودور رعایة المتقاعدین، تقوم في   -االستخدام  وغیرھا من المنسوجات القابلة إلعادة    -لزیھا الرسمي  

بأول على أساس منتظم. تقوم المغاسل عادة  الغالب بتأجیر منتجات المنسوجات الخاصة بھا من المغاسل الصناعیة الكبیرة التي توفر المنسوجات أوالً 
یتم تصنیع المنتجات وفقًا لمعاییر عالیة لتحمل الغسیل  جمع المنتج المستخدم وغسلھ وتعبئتھ مرة أخرى لالستخدام التالي.بشراء المنتج وتزوید المنشأة بھ و

الكلور). المتكرر (درجة حرارة عالیة ویتم غالبًا باستخدام مبیضات  الثقیل  الرداءات    وتقوم الصناعي  الجراحیة مثل  المنسوجات  بتعقیم  أیًضا  المغاسل 
عالوة على ذلك، فإن مثل ھذه المنشآت  .غرف معقمة وباستخدام أعلى التكنولوجیات في التعقیمت الطبیة والستائر وتعبئتھا في عبوات معقمة في  والبدال 

الصناعة. معاییر  تلبیة  في  استمرارھا  لضمان  منتجاتھا  على  اختبارات  باستمرار  تجري  الكبیرة  المس الصناعیة  عن  العبء  المنشآت  ھذه  تخدم وتزیل 
 صیانتھا. (مستشفى، عیادة، إلى غیر ذلك..)، خاصة المؤسسات الصغیرة التي لیس لدیھا المعرفة الالزمة للحصول على منتجات المنسوجات الخاصة بھا و

  كما أنھ یلغي الحاجة إلى المنتجات التي تُستخدم مرة واحدة والتي تكون باھظة الثمن وضارة بالبیئة.
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، تطلب وزارة الصحة من جمیع المستشفیات أن یكون لدیھا مغسلة داخلیة خاصة المقابالت مع العاملین في القطاعوفقًا لنتائج   :الوضع الحالي في مصر
األطباء وقد أدى ذلك إلى دفع المستشفیات إلى االستثمار في معدات غسیل منخفضة الجودة لیس إال لتلبیة ھذه الالئحة، مما أدى بدوره إلى تفضیل   بھا.
لم تترك الالئحة مجاًال كبیًرا إلنشاء المغاسل الصناعیة التي  عتماد على الرداءات والبدالت الجراحیة والستائر ذات االستخدام الواحد، خوفًا من العدوى.اال

 والتي تساھم في دفع وتنمیة القطاع.  تلعب دوًرا مھًما في توفیر منسوجات طبیة عالیة الجودة وموثوقة
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 تواجھ قطاع المالبس الطبیة في مصرالقیود التي  

لم یتم   القضایا التي تم إبرازھا خاصة بالصناعة. تحدیات رئیسیة تواجھ مصنعي المالبس الطبیة في مصر.  ٤في ھذا القسم، ستقوم شركة غیرزي بإدراج  
  ؤھلة واألراضي الصناعیة) في ھذا التقریر.تناول التحدیات األخرى التي تواجھ مصنعي المنسوجات والصناعیین عموًما (مثل توفر العمالة الم

 

 مؤھلة  معامل عدم وجود  .أ

یعتمد أداء المنسوجات التقنیة على قدرة المنتج على تلبیة معاییر وقواعد ومقاییس أداء  االختالف الرئیسي بین المنسوجات التقنیة والتقلیدیة ھو الوظیفة.
المعاییر وظائف مثل مقاومة االختراق الجرثومي، ومقاومة اختراق السوائل، وقوة الشد والخصائص المضادة  في المنسوجات الطبیة، تشمل ھذه   معینة.

سوق المنسوجات الطبیة، یحتاج الُمصنِّعون إلى أن یكونوا قادرین على اختبار منتجاتھم في    المنتجات ذات القیمة المضافة األعلىللمنافسة في   للبكتیریا.
كما ھو موضح أعاله،  ات وتصنیعھا، ویُطلب منھم غالبًا الحصول على شھادات محددة لمنتجاتھم لیتم قبولھا في البلدان المستوردة.أثناء تطویر المنتج 

الطبیة وتجارتھا واستخدامھا. المنسوجات  المتحدة معاییر صارمة على تصنیع  االتحاد األوروبي والوالیات  وتكون عملیة االعتماد غالبًا طویلة  یطبق 
  كلفة.وم

مؤھلة قادرة على إجراء مجموعة متنوعة من االختبارات المطلوبة (انظر الفصل الثالث من ھذا التقریر) إلنتاج منتجات   معاملتعاني مصر من عدم وجود  
الطبیة وتصدیرھا. كما یضطرو المنسوجات  الخارج الختبارھا  إلى  منتجاتھم  إرسال  إلى  المصریون  الُمصنِّعون  االعت  نیضطر  المعامل  إلى  على  ماد 

عشرات اآلالف من الدوالرات األمریكیة أو   للمنتج الواحدتتكلف شھادة االعتماد   والمؤسسات األجنبیة للحصول على شھادات اعتماد لمنشآتھم ومنتجاتھم.
 من الوصول إلى معاییر األداء المطلوبة.عالوة على ذلك، أثناء تطویر المنتجات، ستحتاج المصانع إلى اختبار منتجاتھا عدة مرات قبل أن تتمكن   الیورو.

قاد ھذا التحدي  على المنافسة في األسواق العالمیة.  الشركات المصریةاالعتماد على المختبرات الدولیة طویل ومكلف في الوقت نفسھ مما یعیق قدرة  
یتطلب شھادات اعتماد محددة، وھو قطاع مدفوع بالتكلفة غالبیة الشركات المصنعة إلى التركیز على الطرف األرخص في قطاع المالبس الطبیة الذي ال  

 منخفضة وقلیل من التمایز. إضافیة مع قیمة 

 

 تطبیق معاییر االستھالك المحلي  . ب

نطاق منھا في    على الرغم من حقیقة أن الھیئة المصریة العامة للمواصفات والھیئة الموحدة للمشتریات وھیئة الدواء المصریة قد حددت معاییر محددة لكل
مؤھلة یعني أن ھذه الھیئات غیر قادرة على التحقق من تلبیة المنتجات لمعاییر    معاملاختصاصھا (انظر الفصل الثالث من ھذا التقریر)، فإن عدم وجود  

من القطاعین العام والخاص والنتیجة ھي أن المشترین في كل   والسلع المستوردة.  المنتجات المحلیةوقد أدى ذلك إلى منافسة غیر عادلة بین   األداء تلك.
باإلضافة إلى ذلك، لیس لدیھم وسیلة للتحقق من جودة  .المنتجاتیتخذون قرارات الشراء الخاصة بھم بناًء على السعر بشكل أساسي ولیس على قدرة أداء  

  المنتجات التي یتلقونھا.

 

 عدم وجود مغاسل صناعیة موثوقة  .ج

اللوائح التنظیمیة   المصنعین والمستشفیات إلى عدم وجود مغاسل صناعیة یمكن االعتماد علیھا باعتباره تحدیًا رئیسیًا.في العدید من المقابالت، أشار كل من  
وفي الوقت نفسھ، تفتقر  المغاسل الصناعیة في مصر أمًرا غیر جذاب.  االستثمار فيالحالیة التي تتطلب من المستشفیات إنشاء مغاسل خاصة بھا جعلت  

بیة مثل  تدیرھا المستشفیات غالبًا إلى المعرفة الفنیة والحجم الحرج المطلوب لتلبیة معاییر الغسیل والتعقیم المعقدة المطلوبة للمنسوجات الط  المغاسل التي
تشفیات االعتماد وقد أدى ذلك إلى تفضیل عدد كبیر من األطباء والمس .التعبئة  فصل لوجستیات المناولة للمنسوجات النظیفة والمتسخة ومرافق تعقیم غرف

  على المنسوجات الطبیة أحادیة االستخدام (غیر المنسوجة) (الستائر، والرداءات، والبدالت الطبیة).

 

 توفر المواد الخام  .د

ا معقًدا مثل من المعاییر ومقاییس األداء التي تتطلب تصنیعًا وتشطیبً   كبیر تحتاج أقمشة المالبس الطبیة الخاصة باالستخدامات المتطورة إلى تلبیة عدد  
عالوة على ذلك، في بعض الحاالت، سیطلب المشترون من ُمصنِّعي السلع التامة الصنع   الخصائص المضادة للمیكروبات وصد المیاه وتثبیط الحریق.

ً شراء أقمشتھم من    تقنیات مملوكة لُمنتِج األقمشة.إما للتحكم في الجودة والتكلفة أو ألن ھذه األقمشة مصنوعة باستخدام  مودرین دولیین تم تحدیدھم مسبقا
  یجري التحدي على مستویین، ھما: األقمشة الطبیة عالیة األداء كأحد التحدیات الرئیسیة لمصنعي المالبس الطبیة.قدرة المصانع المحدودة على توفیر  برز  
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 عدم وجود ُمصنِّعین محلیین . ۱

، ال  مجموعة محدودة من المصابغالبسیطة في    التجھیزباستثناء عدد صغیر من ُمصنِّعي األقمشة غیر المنسوجة األساسیة وبعض إمكانات  
التقلیدیة تصنیعیة ألقمشة المالبس الطبیة عالیة األداء في مصر مما یجبر صانعي المالبس المحلیین على التركیز على المنتجات    طاقاتتوجد  

  .القیمةمنخفظة 

 

  إجراءات االستیراد المعقدة . ۲

  تجعل العدید من اللوائح التنظیمیة واإلجراءات الجمركیة استیراد األقمشة عملیة طویلة ومكلفة ومرھقة.

 

في األسواق   التقلیدیةلقد أجبرت محدودیة الوصول إلى األقمشة عالیة الجودة الشركات المصریة المصنعة للمالبس الطبیة على التركیز على المنتجات  
فقدان   إلى  الجودة األدنى مما أدى  فیھا باإلعفتزوید    فرصةذات مستوى  تتمتع مصر  التي  المتحدة،  اء من الرسوم  أسواق االتحاد األوروبي والوالیات 

  والء العمالء على المدى الطویل.واكتساب منتجات أعلى جودة بالجمركیة، 
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 االستنتاجات والتوصیات 
 

 االستنتاجات
ضمن النطاق األوسع   .٪٥) نسبتھ  CAGRواحد من أسرع القطاعات نمًوا في صناعة النسیج مع توقع نمو سنوي مركب (   قطاع المنسوجات الطبیة
ومن المتوقع أن تصل إلى   ۲۰۲۰ملیار دوالر في تجارة الجملة/ التجزئة في عام    ٦۸  قدرت قیمتھ بـ  سوق، تمثل المالبس الطبیة  لقطاع المنسوجات الطبیة

  .۲۰۲۷یار دوالر بحلول عام مل  ۱۰۰ما یقرب من 

 

على خلفیة االستثمار األجنبي المباشر وصناعة تصدیر اإلمدادات الطبیة المتنامیة التي اكتسبت   المنسوجات الطبیةشھدت مصر ارتفاًعا في صادراتھا من  
التي تتمیز فیھا   األسواقملیار دوالر إلى    ۱۸مع إجمالي سوق یمكن الوصول إلیھ من المالبس الطبیة یزید عن   حصة سوقیة كبیرة في العقد الماضي. 

الجمارك باتفاقیات تفضیلیة تعفي منتجاتھا من  السنوات  مصر  الطبیة وتصدیرھا أضعاف عدة في  المالبس  لتنمیة صناعة  تتمتع مصر بفرصة كبیرة   ،
لي وتنظیمھ؛ لتلبیة المعاییر الدولیة وخلق طلب محلي الحالي للسوق المحلي فرصة إضافیة لصیاغة السوق المح   التفتتعالوة على ذلك، یوفر   القادمة.

في مصر لخدمة الطلب المحلي،    لبناء طاقات صناعیةإن وجود سوق محلي منظم جیًدا سیؤدي في النھایة إلى جذب ُمصنِّعي األقمشة عالیة الجودة   كبیر.
  والذي بدوره سیدعم نمو صناعة التصدیر.

 

قطاع المالبس الطبیة بمثابة نقطة انطالق لتطویر الصناعات للنمو في أسواق مالبس العمل ومعدات الوقایة  یعتبرباإلضافة إلى كونھ سوقًا جذابًا بمفرده، 
الطبیة األساسیة واالنتقال  یمكن لمصر التركیز على زیادة صادراتھا من المالبس   ) باإلضافة إلى قطاع المنسوجات التقنیة األكثر تعقیًدا.PPEالشخصیة (

توفر األسواق العربیة واألفریقیة المجاورة فرصة لمصدري منتجات المنسوجات الطبیة ألول  تدریجیًا إلى منتجات أكثر تعقیًدا وذات قیمة مضافة أعلى.
 التقلیدیة عالوة على ذلك، تعتبر المالبس   المتحدة.مرة ألن لوائح االستیراد ومعاییره الخاصة بھا أكثر تساھالً من أسواق االتحاد األوروبي والوالیات  

ن یزودون ھذه  لالستخدامات غیر الجراحیة نقطة دخول جذابة إلى االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة خاصة مع توفر عدد من الُمصنِّعین المصریین الذی
  البلدان بالفعل بالمنتجات األساسیة.

 

صر إلى التغلب على عدد من التحدیات التي تعیق نمو قطاع التكنولوجیا الطبیة بشكل عام والمالبس الطبیة بشكل لالستفادة من ھذه الفرصة، ستحتاج م 
، وعدم تطبیق الحكومة للمواصفات الحالیة وصعوبة الوصول إلى المواد الخام من المعوقات ھیئات اعتماد المنتجاتومعامل االختبار  یعد غیاب   خاص.

  لُمصنِّعین المصریین في ھذا القطاع.الرئیسیة التي تواجھ ا

 

 

 نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات تحلیل 
لى كونھا أحد قطاعات تتمتع صناعة المالبس الطبیة المصریة بإمكانیات كبیرة تتیح لھا أن تنمو وتصبح طرفًا فاعالً رئیسیًا على الصعید اإلقلیمي باإلضافة إ

ع القطاع بعدد من المزایا والفرص الرئیسیة للنمو محلیًا وعالمیًا، ومع ذلك، یعاني القطاع من عدد من التحدیات التي قد یتمت التصنیع والتصدیر الرئیسیة.
  للصناعة ملخصة أدناه ومفصلة في القسم التالي: نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیداتفي القسم التالي، تقوم شركة غیرزي بتحلیل  تعیق نموه.

 

 نقاط الضعف القوة نقاط 

 سوق محلي كبیر  •

 األسواق اإلقلیمیة  اتفاقیات تفضیلة في  •

 تصنیع المنافسة تكالیف ال  •

 القرب من األسواق الرئیسیة  •

 توافر بعض األلیاف الرئیسیة  •

حصة تمتیزة لصادارات مصر من المستلزمات الطبیة غیر  •
  المنسوجات في األسواق األقلیمیة

 وجھات منح الشھادات  المعاملعدم وجود  •

 ھاإنفاذالقدرة على  ضعف المعاییر الوطنیة و •

 المواد الخام ضعف المتوفر من •

 غیاب مھارات االدارة  •

  تكنولوجیا حدیثة محدودة •

 السوق المحلي غیر الرسمي  •

 التھدیدات  الفرص
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 أن تصبح مصر مورًدا مفضالً لألسواق اإلقلیمیة  •

خالل التشریعات وإنفاذ أن تنمي مصر السوق المحلیة من  •
 المعاییر 

 

 المنافسة من األطراف الفاعلة على الصعید اإلقلیمي  •

صدور لوائح إضافیة من االتحاد األوروبي والوالیات  •
 المتحدة

 والشرق األوسط یطبقان لوائح جدیدة إفریقیا •

بطء اعتماد المعاییر الوطنیة من قبل األطراف الفاعلة على  •
  الصعید المحلي

 

 

  نقاط القوة
 

 سوق محلي كبیر  •

العا القطاعین  من  كل  قام  ذلك،  الحالي. عالوة على  للسوق  الرسمیة  تعداد سكانھا وعدم  بسبب  الطبیة  للمنسوجات  كبیر  بسوق محلي   28م تتمتع مصر 
 بتنمیة استثماراتھما في نظام الرعایة الصحیة المصري.  29والخاص

  

 الوصول إلى األسواق اإلقلیمیة معفاة من الرسوم الجمركیة •

وأوروبا والوالیات المتحدة،   إفریقیامن الرسوم الجمركیة إلى العالم العربي وشرق  منتاجتھا من المنسوجات والمالبس  عفى  ت  باتفاقیات تفضیلیةتتمتع مصر  
 تشترط عالوة على ذلك،   ملیار دوالر من المالبس والمنسوجات الطبیة وحدھا.  ۱۸مما یتیح للمنتجین المحلیین الوصول إلى سوق تقدر قیمتھ بأكثر من  

  تقید استیراد المالبس الطبیة.المواصفات والمعاییر التي  -وفي كثیر من الحاالت ال یوجد بھا  -القلیل من  إفریقیاالدول العربیة و

 

 تكالیف العوامل مواتیة  •

خاصة مع المنتجات  تتمتع مصر بتكالیف أقل بالنظر إلى عوامل التصنیع (العمالة، والمرافق، وما إلى ذلك) مقارنة بالدول الصناعیة األخرى في المنطقة. 
  مكانة تنافسیة كمورد إقلیمي.كثیفة العمالة مثل المالبس الطبیة، تمنح میزة التكلفة مصر 

 القرب من األسواق الرئیسیة  •

المنتجات سریعة    تنافسیة فیما یخص قصیرة لتلك األسواق حیث تتمتع بوصول تفضیلي مما یمنح مصر میزة    شحنتتمتع مصر بموقع مركزي مع أوقات 
  التأثر بتكالیف الشحن وأوقاتھ.

 بعض األلیاف الرئیسیة  توافر •

المستخدم في المنتجات   30من األلیاف األساسیة مثل القطن المستخدم في العدید من تطبیقات المالبس الطبیة وكذلك البولي بروبلین عدد    بتوافرتتمتع مصر  
 غیر المنسوجة. باإلضافة إلى اإلعفاء الجمركي للبولیستر من المملكة العربیة السعودیة.  

  

 
 

ملیار جنیھ    21في قطاع الرعایة الصحیة بمقدار    2020/2021ارتفاع استثمارات عام    عاًما.  15للتأمین الصحي الشامل الذي سیتم تطبیقھ على مدار    2/2018أصدرت مصر القانون    28
 ملیار جنیھ حسب ما أفاد بھ وزیر التخطیط  93لتصل إلى 

 ب وبي بي إنفستمنتس. استھدف عدد من صنادیق األسھم الخاصة السوق المصري مؤخًرا باستثمارات في مستشفیات ومختبرات وعیادات القطاع الخاص مثل كلیوباترا جرو 29
   نتجان البولي بروبلینیوجد مصنعان كبیران للبتروكیماویات في مصر ی  30
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  ر المنسوجات في األسواق األقلیمیةحصة تمتیزة لصادارات مصر من المستلزمات الطبیة غی •

وتخطط لمضاعفة ھذا    ۲۰۱۹31ملیون دوالر في عام    ٥٤۰وصلت إلى  غیر المنسوجة  تتمتع مصر بصناعة متنامیة في مجال تصدیر المستلزمات الطبیة  
رو المستلزمات الطبیة المصریون من اختراق األسواق اإلقلیمیة بمنتجات طبیة   غیر نسیجیة. یمكن  الرقم في السنوات الثالث المقبلة. تمكن ُمصنِّعو وُمصّدِ

 .  األسواق أن تكون ھذه السمعة المتنامیة رافعة حاسمة الختراق سوق المنسوجات الطبیة في نفس 

 

 نقاط الضعف

 وجھات منح الشھادات  معامل اختبار المنتجاتعدم وجود  •

وجھات إصدار شھادات مؤھلة الختبار المواصفات الفنیة للمنسوجات الطبیة المنتجة محلیًا واعتمادھا، مما أدى إلى    معاملتعاني مصر من عدم وجود  
ر منتجاتھم أثناء تطویر المنتجات والتصنیع وألغراض التصدیر، مما یؤدي إلى زیادة حاجة الُمصنِّعین المصریین إلى استخدام المختبرات الدولیة الختبا
  كل من التكلفة والوقت للمصدرین المصریین للمنسوجات الطبیة.

 ھا إنفاذالقدرة على ضعف المعاییر الوطنیة و  •

مؤھلة أدى إلى عدم    معاملابیة مختلفة، إال أن عدم وجود  ھیئات رق  ۳على الرغم من وجود العدید من المعاییر الخاصة بالمنسوجات الطبیة في مصر و
  .غیاب الرقابة على السوقیضع المنتجات المصریة في منافسة مباشرة في السوق المحلیة مع موردین دولیین غیر مؤھلین وینتج    مما  تطبیق ھذه المعاییر 

 الوصول المحدود إلى المواد الخام  •

إلى جانب نقص القدرات المؤھلة لألقمشة الطبیة المعقدة وعالیة الجودة،  واإلجراءات الجمركیة التي تُعقِّد عملیة استیراد المواد الخام. ھناك عدد من القوانین  
  أدى ذلك إلى إجبار المصنعین المصریین على التركیز على الشریحة منخفضة الجودة من سوق المالبس الطبیة.

 ضعف مھارات اإلدارة •

للتصنیع.أبرزت معظم   المؤھلة  المنسوجات والمالبس نقص المھارات اإلداریة  التعلیم المتخصص، تتعرض   المناقشات حول صناعة  إلى جانب نقص 
  اإلدارة الوسطى والعلیا في مصر في حاالت نادرة إلى تقنیات التصنیع الحدیثة والمتطلبات المعاصرة في نظام الرعایة الصحیة.

  تكنولوجیا حدیثة محدودة •

التي تحد من قدرتھا على إنتاج األقمشة الحدیثة والعالیة الجودة التي   32عتمد الُمصنِّعون المصریون لألقمشة والمالبس على حد سواء على التقنیات القدیمة ی
 تُستخدم في صناعة المالبس الطبیة. 

 السوق المحلي غیر الرسمي •

قاعدة الموردین (التصنیع والتجارة) باإلضافة إلى الوعي المحدود من قبل الصناعة    تفتتن  السوق المحلي غیر رسمي إلى حد كبیر فضالً عن أنھ یعاني م
ومعاییرھا العالمیة الحدیثة وصیانتھا. وقد أدى ذلك إلى وجود عدد ال یحصى من المنتجات غیر المؤھلة، )  PPEالطبیة بأھمیة معدات الوقایة الشخصیة (

واستخدامھا من قبل المجتمع الطبي دون المراقبة المناسبة لجودتھا وأدائھا. تحد ھذه الحقیقة من قدرة الصناعة  یتم توزیعھا من خالل قنوات غیر رسمیة  
 المحلیة على النمو.  

 

 

  الفرص

 أن تصبح مصر مورًدا مفضالً لألسواق اإلقلیمیة  •

نھا من أن تصبح مورًدا إقلیمیًا مھًما للمالبس الطبیة في    بفضل اإلعفاء من الرسوم الجمركیة وموقعھا الجغرافي المركزي، أصبحت مصر في وضع یُمّكِ
من اإلمدادات الطبیة   عالوة على ذلك، یمكن لمصر االستفادة من صادراتھا المتزایدة والشرق األوسط وأوروبا والوالیات المتحدة.  إفریقیاالمنطقة، وتخدم  

  غیر النسیجیة الختراق األسواق األخرى بمنسوجات طبیة مؤسسیة.

 
 

تضمن المستوردون الرئیسیون المملكة العربیة السعودیة والیمن والسودان واإلمارات والعراق    -  2020مقال دیلي نیوز أغسطس    -ماجد جورج رئیس المجلس التصدیري للصناعات الطبیة    31
 والمغرب واألردن ولیبیا ولبنان وألمانیا 

،  ) T&Aلقطاع المنسوجات والمالبس ()  IFCدراسة مؤسسة التمویل الدولي (   -% من طاقة الغزل والنسیج في مصر  75سنوات من التقادم على    10أكثر من  ، یكون قد مر  2013في عام    32
 2020مصر 
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 أن تنمي مصر السوق المحلیة من خالل التشریعات وإنفاذ المعاییر  •

راقبة المعاییر مع تزاید اإلنفاق على الرعایة الصحیة من قبل كل من القطاعین العام والخاص، یمكن أن تنمو صناعة المنسوجات الطبیة المصریة إذا تمت م
الطبیة باإلضافة إلى   والمنسوجات)  PPEالحالیة وتطبیقھا بشكل صحیح من قبل الحكومة. سیؤدي ھذا اإلنفاذ إلى زیادة اعتماد معدات الحمایة الشخصیة (

 رفع جودة اإلنتاج الحالي.  

 

 

 التھدیدات 

 المنافسة من األطراف الفاعلة على الصعید اإلقلیمي  •

ودول أوروبا الشرقیة على تنمیة تصنیعھم للمنسوجات الطبیة ویثبتون أنفسھم كموردین    33تعمل األطراف الفاعلة اآلخرون على الصعید اإلقلیمي مثل تركیا 
 وروبا والمنطقة. قد یؤدي فشل مصر في الحصول بسرعة على حصة سوقیة في ھذا القطاع إلى زیادة صعوبة اختراق السوق في المستقبل.  رئیسیین أل

 

 صدور لوائح إضافیة من االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة •

والستائر والرداءات غیر الجراحیة تُعامل على أنھا مالبس عادیة. من التنظیم الحالي صارم فیما یتعلق بالمالبس الطبیة؛ ومع ذلك، ال تزال البدالت الطبیة  
ُمصنِّعین  المحتمل أن تخضع ھذه المنتجات في المستقبل لمزید من التنظیم من قبل االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة، مما یجعل من الصعب على ال

 المصریین تصدیر المنتجات األساسیة إلى تلك األسواق.  

 والشرق األوسط یطبقان لوائح جدیدة  اإفریقی •

ن السھل نسبیًا في الوقت الحالي، توجد في السوق العربیة واألفریقیة معاییر محدودة أو ال توجد معاییر لتنظیم استیراد المنسوجات الطبیة، مما یجعل م
ومع ذلك، من المتصور أنھ في المستقبل وبعد زیادة الوعي بأھمیة المنسوجات الطبیة بعد فیروس كورونا   على المصدرین المصریین إمداد تلك األسواق.

COVID19.من المحتمل بشكل متزاید أن تبدأ تلك السوق في فرض شكل من أشكال التنظیم على وارداتھا من المالبس الطبیة ،  

  على الصعید المحليبطء اعتماد المعاییر الوطنیة من قبل األطراف الفاعلة  •

أداء معینة   إذا لم تطور الحكومة المصریة قدرتھا على مراقبة المالبس الطبیة وظلت مرافق الرعایة الصحیة الخاصة غیر مدركة ألھمیة تلبیة احتیاجات
  طاع التصنیع.لمالبسھم الطبیة، فإن السوق المحلي الذي یمكن أن یقود نمو الصناعة، سیظل سوقًا غیر رسمي یقمع فرصة نمو ق 

 

 التوصیات 
 

تم وضع التوصیات  لتكون قادرة على االستفادة من الفرص الحالیة، تحتاج مصر إلى اتخاذ العدید من اإلجراءات لتمكین قطاع المالبس الطبیة وتعزیزه. 
التوصیات خاصة بقطاع المالبس  ریق المشروع.التالیة من خالل مداوالت مع ُمصنِّعي المالبس الطبیة ومستخدمیھا باإلضافة إلى اآلراء المستمدة من ف 

  دیر.الطبیة وال تعالج القضایا األوسع التي تواجھ المستثمرین والصناعیین مثل نقص األراضي الصناعیة وقضایا العمل ولوائح االستیراد/ التص

 

الرئیسي في كل فئة، ومع ذلك، ستتطلب معظم اإلجرا الكیانات (مذكورة في كل تم تصنیف التوصیات وفقًا للطرف الفاعل  التعاون بین عدد من  ءات 
  إجراء).
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  الحكومة. ۱
 

) للعمل معًا بھدف تحسین ممارسات الشراء والصیانة للمالبس الطبیة بشكل عام من قبل  3و  2و  1تم تصمیم اإلجراءات الثالثة األولى التالیة (اإلجراءات  
الطرف الفاعل الكبیر الذي یتبنى الممارسات الحدیثة إلى ترقیة السوق بالكامل من خالل وضع معاییر  یجب أن تؤدي نتیجة مثل ھذا   الحكومة المصریة. 

وھذا بدوره  جدیدة أوالً في القطاع باإلضافة إلى خلق طلب كبیر لتبریر استثمارات القطاع الخاص في كل من مرافق االختبار وخدمات غسیل المالبس.
  لقطاع ویدعم لیس فقط السوق المحلي ولكن أیًضا قطاع التصدیر.من شأنھ أن یعزز الطلب في ھذا ا 

 

ن شأنھ أن یؤدي  على الرغم من أنھ یمكن تنفیذ اإلجراءات الثالثة المقترحة بشكل مستقل، فإن العمل على جمیع اإلجراءات الثالثة بالتوازي وبنھج شامل م
 إلى تأثیر أكثر أھمیة على القطاع بأكملھ.

 

 

 

 

 اعتماد الحكومة االختبار كوسیلة لمراقبة المالبس الطبیة  :۱ء اإلجرا

 

الھیئة   الوصف  في  ممثلة  المصریة  الحكومة  من الموحد    الشراءتعتمد  مشتریاتھا  لمراقبة  كوسیلة  المعملیة  االختبارات  على 
  المنتجات الطبیة وكذلك اعتماد معاییر دولیة لغسیل المالبس الطبیة وصیانتھا واستبدالھا.

غیر متحمسة حالیًا لتقدیم االختبارات المطلوبة للمالبس الطبیة بسبب عدم وجود طلب لتبریر إجراء    القائمة  المعامل  األساس المنطقي
ً من خالل التحول إلى االختبارات المعملیة كوسیلة لمراقبة مشتریاتھم، ستنشئ الحكومة   مثل ھذه االستثمارات.  طلبا

ن العام والخاص على إجراء ھذه االختبارات، والتي بدورھا ستجعلھا متاحة للقطاع الخاص القطاعی   معامل كافیًا لتشجیع  
  وكذلك للتجارة المحلیة والصادرات.

عالوة على ذلك، فإن ممارسات الغسیل والمغاسل أقل من المستوى في مصر مما أدى إلى تفضیل األطباء االعتماد 
  ضمان النظافة.على المالبس الطبیة ذات االستخدام الواحد ل

تستخدم وزارة التجارة والصناعة ھذا البحث إلظھار أھمیة المالبس الطبیة واالتجاھات والمعاییر الحدیثة  • المھام 
الطبیة  المالبس  لغسیل  الحدیثة  المفاھیم  وكذلك  وأھمیتھا  المستخدمة  المختلفة  واالختبارات  القطاع  في 

 وصیانتھا واستبدالھا

یة صناعة المالبس الطبیة لالقتصاد وحجم الفرص للُمصنِّعین لتلبیة الطلب المحلي  تشمل ورقة المفاھیم أھم •
 والدولي 

) بغرض  (UPA)تُقدَّم ورقة المفاھیم إلى السلطات ذات الصلة (رئیس الوزراء وھیئة المشتریات الموحدة  •
ومة المصریة وكذلك  اعتماد االختبار كوسیلة لمراقبة جودة المنتجات التي یتم الحصول علیھا من قبل الحك

 االعتماد على المغاسل الصناعیة واسعة النطاق (یفضل أن یكون القطاع الخاص مع المعرفة الفنیة الدولیة) 

أدناه) ومرافق غسیل المالبس (انظر   2یتم اقتراح حلول بدیلة إلتاحة مثل ھذه االختبارات (انظر اإلجراء   •
 أدناه)  3اإلجراء 

 یة لتحسین الرعایة الصحیة باإلضافة إلى دعم نمو صناعة المالبس الطبیة یتم وضع المشروع كمبادرة وطن •
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 وكاالت التنمیة  • شریك (شركاء) التنفیذ 

 وزارة الصناعة  •

 ھیئة المشتریات الموحدة  •

 أدناه)  2مؤسسات االختبار المحلیة (انظر اإلجراء  •

  القطاع الخاص •

 الموارد  الرئیسيمؤشرات األداء   تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

اختبارات   ۲۰۲۲سبتمبر  ۲۰۲۱سبتمبر    BUAاعتماد 
 للمالبس الطبیة 

للخدمات االستشاریة إلعداد الوثائق ومتابعة المشروع مع  
  مختلف الجھات الفاعلة

 

 ومرافق اختبار مؤھلة  معاملإنشاء   :۲اإلجراء 

 

  المحلیة من خالل إما:وكاالت التنمیة لدعم تطویر قدرات االختبار  الوصف 

 برنامج توأمة مع معھد بحثي قائم .أ

 دعم مزود خدمة دولي حالي في تقدیم االختبارات الممیزة إلى مصر  .ب

تم تصمیم  االختبار ال یحد فقط من نمو السوق المحلیة ولكنھ یحد أیًضا من نمو سوق التصدیر.  معاملإن عدم وجود   األساس المنطقي 
 إلنشاء الطلب المطلوب لتبریر أي من االستثمارات من قبل القطاع الخاص في مرافق االختبار المطلوبة.  ۱اإلجراء  

 ة. مع تحدید الطلب، سیكون من الضروري توفیر مختبرات ومرافق اختبار مؤھل

إجراء دراسة لتحدید احتیاجات االختبار لُمصنِّعي المالبس الطبیة والفجوة في مرافق االختبار الحالیة (رابط   • المھام 
 ) ۱إلى اإلجراء  

 برنامج التوأمة مع مختبر قائم  .أ

منظمات قد یكون ھؤالء الشركاء    -تحدید الشركاء المحلیین المحتملین/المؤسسات الحكومیة/القطاع الخاص)   •
جامعة  (مثل  عامة/خاصة  جامعات  أو  العلمي)  البحث  وأكادیمیة  للبحوث  القومي  المعھد  (مثل  حكومیة 

 اإلسكندریة والجامعة األلمانیة والجامعة األمریكیة) 

للتكنولوجیا    Deggendorfومعھد    RWTH Aachenتحدید الشركاء الدولیین المحتملین (مثل جامعة   •
 وجامعة مانشستر) 

 ) ۱ح/دراسة جدوى إلقامة تعاون بین الطرفین (تقدیر حجم الطلب المحتمل حسب اإلجراء إعداد مقتر •

 دعم مزودي الخدمة الدولیین الحالیین  . ب

  تحدید المعامل الدولیة العاملة في مصر والتي تعمل في مجال اختبار المنتجات النسیجیة •

 ) ۱لقطاع الخاص (رابط اإلجراء عرض احتیاجات االختبار المتوقعة من قبل الحكومة المصریة وربما ا  •

االختبارات   • لتقدیم  المختارین  الخدمة  (مقدمي)  ومقدم  الحكومة  بین  تعاون  اتفاقیة/بروتوكول  على  العمل 
  المطلوبة مقابل حجم سوقي مضمون
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 وزارة التجارة والصناعة  • شریك (شركاء) التنفیذ 

 األكادیمیة/البحثیة الجامعات المحلیة والمؤسسات  •

 وكاالت التنمیة  •

 ھیئة المشتریات الموحدة  •

  المختبرات المحلیة والدولیة القائمة المزودة بمرافق اختبار المنتجات النسیجیة •

 الموارد  مؤشرات األداء الرئیسي تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

بین   ۲۰۲۲دیسمبر  ۲۰۲۲ینایر  تعاون  اتفاقیة 
والدولیة  المؤسسات المحلیة  

 والحكومة 

  للخدمات االستشاریة لتنفیذ المشروع

 

 

 إلغاء اللوائح التي تتطلب ضرورة توفر مغاسل داخلیة في المستشفیات :۳اإلجراء 

 

قامت وزارة الصحة بإلغاء الالئحة التنظیمیة التي تتطلب إنشاء مغاسل داخلیة في المستشفیات وتشجیع إنشاء مغاسل   الوصف 
  عالیة الجودة للمالبس الطبیة في مصر.صناعیة 

تلعب المغاسل الصناعیة دوًرا محوریًا في صناعة المالبس الطبیة في االقتصادات المتقدمة ألنھا تقدم خدمات تورید  األساس المنطقي 
الخدمة الكبار ال یمكن تحقیق ھذه القدرات إال من خالل مزودي  وتأجیر وصیانة احترافیة لمستخدمي المالبس الطبیة.

 القادرین على إنشاء البنیة التحتیة المكلفة المطلوبة للحصول على منتجات ذات جودة عالیة واالمتثال للمعاییر الدولیة.
من خالل إزالة ھذه الالئحة، ستشجع الحكومة على  اللوائح الحالیة تجعل دخول المستثمرین في ھذا العمل غیر جذاب.

) UPA(  الشراء الموحدعالوة على ذلك، من خالل إقناع ھیئة   النطاق للمالبس الطبیة.إنشاء مغاسل صناعیة واسعة  
بالتحول إلى المغاسل الصناعیة، یمكن إنشاء بروتوكوالت تعاون مع جھات فاعلة دولیة على نطاق واسع إلنشاء خدمات 

  مغاسل المالبس الطبیة في مصر.

المستمدة من اإلجراء   • المھام  الوثائق  باستخدام  التأثیر    ۱تقدیم ورقة مفاھیم  إلى وزارة الصحة توضح  كأساس، 
السلبي لالئحة المذكورة على تطویر خدمات غسیل المالبس االحترافیة والممارسات السیئة الناتجة في ھذا 

ال المغاسل وكیفیة تأثیره اإلیجابي ومن المقرر أن تعرض الورقة أیًضا المعاییر الدولیة ونموذج أعم القطاع.
 على مستویات النظافة في صناعة الرعایة الصحیة 

أعاله) لتقدیم حالة لخدمات الغسیل الصناعي    ۱تحدید احتیاجات الغسیل المحتملة للحكومة (انظر اإلجراء   •
ناعة الرعایة یمكن أن یشمل ھذا الجھد أیًضا مشغلین محلیین كبار الحجم في ص المؤھلة للمالبس الطبیة.

الصحیة (مثل تكتالت المستشفیات) للعمل كشركاء محلیین محتملین ألي من مزودي خدمات مغاسل المالبس 
  الدولیین.

التعامل مع مزودي الخدمة المحددین في ضوء حجم الفرص وجاذبیة إنشاء العملیات التشغیلیة في مصر  •
 الخاص في النھایة  مع إجراء أعمال تجاریة مضمونة من الحكومة ومن القطاع

 ) ومزود الخدمة المختارةUPAتوقیع اتفاقیة تعاون بین ھیئة المشتریات الموحدة ( •

 وزارة التجارة والصناعة  • شریك (شركاء) التنفیذ 

 ھیئة المشتریات الموحدة  •
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 وكاالت التنمیة  •

 أصحاب مستشفیات القطاع الخاص كبیرة الحجم •

 الموارد  األداء الرئیسيمؤشرات  تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

اتفاقیة تعاون بین خدمة  ۲۰۲۲دیسمبر  ۲۰۲۲ینایر 
المغاسل الصناعیة  

 والحكومة 

 للخدمات االستشاریة لتنفیذ المشروع 

 

 

 إطالق حملة توعیة وتدریب للكوادر الطبیة والمسؤولین الحكومیین  :٤اإلجراء 

 

والمسؤولین الحكومیین بالتطبیقات الحدیثة للمنسوجات الطبیة والمعاییر  حملة توعیة مصممة بھدف إعالم الطاقم الطبي   الوصف 
سیتم استخدام الحملة كوسیلة للضغط على المسؤولین الحكومیین ومجتمع الرعایة الصحیة  والمواصفات واالختبارات.

) الشخصیة  الوقایة  معدات  باستخدام  یتعلق  فیما  أكثر صرامة  وأنظمة  معاییر  والمال PPEالعتماد  في )  الطبیة  بس 
  القطاع.

إن قلة الوعي من قبل مستخدمي المالبس الطبیة حول أھمیة المالبس الطبیة المناسبة، ومعاییر ھذه المنتجات وأفضل  األساس المنطقي 
وكذلك  الصحیة  الرعایة  قطاع  في  النظافة  معاییر  إلى ضعف  یؤدي  وصیانتھا  المنتجات  ھذه  الستخدام  الممارسات 

زیادة الوعي من شأنھ أن یدفع الطلب على المالبس الطبیة عالیة   لى المالبس الطبیة عالیة الجودة.انخفاض الطلب ع
  الجودة.

تصمیم حملة توعیة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة والمسؤولین الحكومیین المشاركین في شراء المالبس  • المھام 
  المقرر أن تغطي الحملة المواضیع التالیة:ومن  ن في وزارة الصحة.والطبیة وكذلك العامل 

o أھمیة المالبس الطبیة لكل من العاملین في مجال الرعایة الصحیة والمرضى 

o أنواع المالبس الطبیة واستخداماتھا 

o  المیزات المختلفة لكل منتج وسبب تلك المیزات 

o اییر المواصفات التي یتم بھا تصنیع تلك المنتجات وما تعنیھ تلك المواصفات/المع 

o   عنھ یبحث  أن  یجب  الذي  (ما  للمستخدم  تعنیھ  وما  والشھادات  االختبارات  أنواع  مختلف 
 المستخدمون في المنتج؟) 

o  أفضل الممارسات العالمیة في استخدام كل منتج 

o :صیانة المالبس الطبیة لإلجابة على أسئلة مثل  

 كم مرة یجب استبدال كل منتج؟  

 سلھا بالمنزل تعلیمات الغسیل للمنتجات التي یتم غ 

 كیفیة التخلص من المالبس الطبیة المستعملة  

   ما المغاسل الصناعیة وما أفضل الممارسات في معالجة المالبس الطبیة في المغاسل
  المھنیة؟

o الممارسات السیئة وكیفیة تصحیحھا 
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o  اتجاھات السوق واالبتكار وما یمكن توقعھ في المستقبل 

التركیز على   التي تستھدف  التي قد ال یكون من الحملة  القطاع، بما في ذلك تلك  الدولیة في ھذا  الممارسات  أحدث 
  الممكن تنفیذھا في مصر في الوقت الحالي.

 وزارة الصحة  • شریك (شركاء) التنفیذ 

 ھیئة المشتریات الموحدة  •

 وكاالت التنمیة  •

 القطاع الخاص  •

 الموارد  مؤشرات األداء الرئیسي تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

المحتوى.  تصمیم الحملة مستمر  ۲۰۲۲ینایر  وتطویر  البیانات  لجمع  المیزانیة   ستُخصَّص 
باإلضافة إلى ذلك، ال یمكن تقدیر میزانیة التصمیم الجمالي 

  وبدء الحملة في ھذه المرحلة.

 

 

 

 وكاالت التنمیة. ۲
 

 إطالق حملة توعیة للمصنعین المحلیین  :٥اإلجراء 

 

حملة مصممة بھدف تعریف المصدرین والُمصنِّعین بمزایا توفیر صناعة الرعایة الصحیة والمسار إلى منتجات ذات  الوصف 
یمكن أن تستفید الحملة من الفرصة المحتملة التي ستخلقھا الحكومة التي تتبنى الممارسات الحدیثة   قیمة مضافة أعلى.

  ).٤لة التوعیة (اإلجراء ) والنمو الناتج عن حم۳و ۲و ۱في القطاع (اإلجراء 

المصدرون والُمصنِّعون المصریون للمنسوجات والمالبس لیسوا على درایة غالبًا بالفرص المتاحة في سوق مالبس  األساس المنطقي 
من خالل عرض الفرص في سوق المالبس الطبیة وتصحیح  العمل بشكل عام وقطاع المالبس الطبیة على وجھ التحدید. 

المفاھیم الخاطئة حول القطاع باإلضافة إلى إظھار نقاط الدخول إلى القطاع واآلفاق طویلة األجل، یمكن أن یھتم المزید 
  من الُمصنِّعین باختراق ھذا السوق وزیادة قاعدة التصنیع الحالیة في مصر.

رص السوق في المنسوجات تصمیم حملة تدریبیة/توعیة لُمصنِّعي ومصدري المنسوجات والمالبس حول ف • المھام 
  الطبیة باإلضافة إلى خصوصیات القطاع:

o  حجم الصناعة العالمیة والنمو المتوقع 

o تعریف المالبس الطبیة وأھمیتھا 

o .(عرض المنتجات األساسیة والمسار إلى شرائح ذات قیمة مضافة أعلى) المواصفات والمعاییر 
 االختبارات والشھادات 

o   واإلعدادات الصناعیة (مثل إمكانیات تشطیب النسیج، وغرف األبحاث، وما المتطلبات الفنیة
 إلى ذلك) الالزمة لكل فئة من المنتجات (للمنسوجات األساسیة والسلع النھائیة) 

o اللوائح المحلیة والدولیة التي تنظم القطاع 
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o  الشراء/التورید الخاصة بھماألطراف الفاعلة الرئیسیة على الصعید الدولي وعادات 

o  اتجاھات الصناعة واالبتكار والتطورات التقنیة 

o  عوائق دخول السوق وفرصھ بالنسبة لمصر 

o  أعاله) 4إلى  1السوق المحلي والنمو المحتمل (اإلجراءات من  

عدید إطالق الحملة ألصحاب شركات النسیج المصریة وإدارتھا العلیا في سلسلة من الندوات باإلضافة إلى ال •
التصدیر   ومجالس  الصناعة  (مثل غرف  الخاص  القطاع  جمعیات  إلى  تُقدَّم  التي  التقدیمیة  العروض  من 

 والمنظمات التجاریة). 

المنتجات النھائیة   وتشمل الحملة منتجي المواد األولیة (الخیوط واألقمشة واإلكسسوارات) وكذلك ُمصنِّع •
 (المالبس والمنسوجات المنزلیة) 

 وكاالت التنمیة  • التنفیذ شریك (شركاء) 

 جمعیات القطاع الخاص ومجالس التصدیر  •

 وزارة التجارة والصناعة  •

 الموارد  مؤشرات األداء الرئیسي تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

 ندوات/مؤتمرات   ۳ ۲۰۲۳دیسمبر  ۲۰۲۲ینایر 
عن   یقل  ال  ما   بحضور 

  ُمصنِّعًا ۳۰

 لتطویر المواد وتنظیم الفعالیات.

 

 

 

 نقل التكنولوجیا  :٦اإلجراء 

 

یمكن أن یكون  الدعم الفني للمصنعین المحلیین لتحسین الجودة والكفاءة وزیادة القیمة المضافة في إنتاج المالبس الطبیة. الوصف 
  الدعم في شكل استشارات وجوالت دراسیة وتدریب لإلدارة الوسطى والعلیا.

ت فنیة تتطلب المزید من الجھد والمھارة، خاصة في مجاالت تشطیب األقمشة وفي مجاالت المالبس الطبیة لھا مواصفا األساس المنطقي 
سیحتاج الُمصنِّعون المصریون إلى دعم فني في تطویر المنتجات  التعامل مع المنتجات في مراحل التصنیع والتعبئة.

 والمعرفة الفنیة الخاصة بالتصنیع لتلبیة متطلبات الصناعة.

  تحدید االحتیاجات التدریبیة في القطاع • المھام 

تقدیم الدعم االستشاري والجوالت الدراسیة والتدریب لُمصنِّعي المنسوجات والمالبس بخصوص تفاصیل   •
 تصنیع المالبس الطبیة 

 وكاالت التنمیة  • شریك (شركاء) التنفیذ 

 القطاع الخاص  •

 د الموار مؤشرات األداء الرئیسي تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

 متغیر  غیر قابل للتطبیق  مستمر  ۲۰۲۱سبتمبر 
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 والترویج   التواجد في األسواق الدولیة :۷اإلجراء 

 

دعم المصدرین في المشاركة في المنتدیات والفعالیات الدولیة الخاصة بالمالبس الطبیة للتعبیر عن أنفسھم من خالل  الوصف 
  المستوردین الدولیین.عرض منتجاتھم وللترویج للمنتجات المصریة أمام 

المعارض   األساس المنطقي في  بالكاد  موجودة  عام  بشكل  والمالبس  التحدید  وجھ  على  الطبیة  للمالبس  المصنعة  المصریة  الشركات 
على الرغم من أن مصر لھا حضور كبیر في قطاع المنتجات  التجاریة المتخصصة والندوات والفعالیات الصناعیة.

إن توحید الجھود مع  في معرض میدیكا التجاري)، إال أن قطاع المالبس الطبیة غیر موجود.الطبیة (مثل التواجد  
القطاع واكتشافھ  التعرف على  القطاع المتنامي لإلمدادات الطبیة من شأنھ أن یمنح ُمصنِّعي المالبس الطبیة فرصة 

  باإلضافة إلى توفیر فرص بیع لمنتجاتھم.

  قلیمیة والعالمیة الرئیسیةتحدید أحداث الصناعة اإل  • المھام 

  تقدیم الدعم إلى ُمصنِّعي المالبس الطبیة المصریة لحضور تلك الفعالیات كزوار وعارضین •

 وكاالت التنمیة  • شریك (شركاء) التنفیذ 

 القطاع الخاص  •

 المجالس التصدیریة (المنسوجات، والمالبس، واإلمدادات الطبیة)  •

 الموارد  مؤشرات األداء الرئیسي تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

 متغیر  غیر قابل للتطبیق  مستمر  ۲۰۲۱سبتمبر 

 

 

 

 القطاع الخاص . ۳
 

 مجلس المالبس الطبیة  :۸اإلجراء 

 

 إنشاء مجلس استشاري/مجموعة ضغط من ُمصنِّعي األقمشة والمالبس الطبیة لتمثیل مصالح الصناعة.   الوصف 

الطبیة. األساس المنطقي  التحویلیة  والصناعة  والمالبس  المنسوجات  صناعة  بین  تقاطع  نقطة  في  الطبیة  المالبس  قطاع  للقطاع  یقع 
إن إنشاء مجموعة استشاریة للرعایة بعد خصوصیات القطاع  المجموعتین.احتیاجات محددة ال تندرج تحت أي من  

  من شأنھ تنفیذ التوصیات المذكورة أعاله من جھة ومواصلة العمل من أجل تنمیة القطاع وحل تحدیاتھ من جھة أخرى.

طبیة بتشكیل مجموعة  قیام شركات القطاع الخاص الُمصنِّعة للمنسوجات األولیة والسلع النھائیة للمالبس ال • المھام 
ضغط ومجموعة استشاریة للعمل مع الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة على تنمیة القطاع لألسواق المحلیة  

 وأسواق التصدیر 

یمكن أن یبدأ مثل ھذا اإلجراء تحت رعایة وزارة التجارة والصناعة مع أصحاب المصلحة باالجتماع في  •
  ظل جدول األعمال التالي:

o الحالي للصناعة  مراجعة الوضع 

o  عرض نتائج ھذا التقریر واإلجراء المقترح 

o  ،اقتراح تشكیل المجلس بما في ذلك مجال تركیزه ونطاقھ وھیكلھ (التكوین، واإلدارة، والموارد
 وما إلى ذلك). 
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o  االتفاق على الخطوات التالیة 

یمكن عقد االجتماع المقترح ألصحاب المصلحة على جانبي واحدة أو أكثر من الندوات/المؤتمرات المقترحة في اإلجراء 
  أعاله. ٥

 القطاع الخاص  • شریك (شركاء) التنفیذ 

 وكاالت التنمیة  •

 وزارة التجارة والصناعة  •

 الموارد  مؤشرات األداء الرئیسي تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء 

 ال یوجد تشكیل مجلس استشاري  مستمر  ۲۰۲۱سبتمبر 
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 المرفقات .1
 

 المرفق األول 
 

 رواد السوق الدولیة

شریحة    كما ذكرنا سابقًا، شھد قطاع المالبس الطبیة موجة من التعزیزات على مدار العقد الماضي حیث سیطر عدد من األطراف الفاعلة عالمیًا على
رین المصریین  الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي باإلضافة إلى األسواق المتقدمة األخرى.سوقیة كبیرة في   تمثل ھذه الشركات عمالء مستھدفین للُمصّدِ
  ت التالیة:ومن بین األطراف الفاعلة الرئیسیة ھذه الشركا ن في مصر إلنشاء مرافق تصنیع لخدمة األسواق المحلیة واإلقلیمیة.و ن المحتملووكذلك المستثمر

 

 نبذة موجزة  اإلیرادات (السنة) الجنسیة اسم الشركة

ANSELL LTD.  ملیار  1.5        أسترالیا
 ) 2019دوالر (

ANSELL LTD   ھي شركة عالمیة رائدة في حلول حمایة السالمة
ذات   التجاریة  العالمات  ذات  والقفازات  الجراحیة  القفازات  مثل 
وتعمل   االستخدامات  متعددة  الصناعیة  والقفازات  الواحد  االستخدام 
الرعایة   قطاع  وھما  الرئیسیین،  األعمال  قطاعي  في  أساسي  بشكل 

  الصحیة والقطاع الصناعي.

شارك الشركة في البحث والتطویر والتصنیع والتسویق في  ت المنتجات:
قطاع حمایة الرعایة الصحیة مثل القفازات الجراحیة وقفازات الفحص 
الرعایة  ومنتجات  الكیمیائیة  المواد  رذاذ  من  الحمایة  وقفازات  الطبي 
عمل   بیئة  وھندسة  واالنزالقات  السوائل  إدارة  مثل  األخرى  الصحیة 

  المرضى والموظفین.

ANSELL LTD  دولة ولدیھا أربعة   100. لدیھا عمالء في أكثر من
 مقار تشغیلیة رئیسیة في جمیع أنحاء العالم.

  الموقع اإللكتروني: 

https://www.ansell.com/us/en 

Cardinal Health  الوالیات المتحدة
 األمریكیة 

ملیار   153   
 دوالر 

)2020 ( 

Cardinal Health  متكاملة عالمیة  شركة  الرعایة    ھي  لخدمات 
الصحیة ومنتجاتھا، وھي تقدم حلوالً مخصصة للمستشفیات واألنظمة  
الصحیة والصیدلیات ومراكز الجراحة المتنقلة والمختبرات السریریة  

  ومكاتب األطباء في جمیع أنحاء العالم. 

إكلینیكیًا وحلوًال  المنتجات:  مثبتة  وأدویة  منتجات طبیة  الشركة  توفر 
حیث التكلفة بما من شأنھ أن یعزز كفاءة سلسلة التورید من  فعالة من  

المرضى ومقدمي   Cardinal Healthتربط   المستشفى إلى المنزل.
الخدمات ودافعي نظیر الخدمات والصیادلة والُمصنِّعین من أجل تكامل 

للمرضى. أفضل  وإدارة  الرعایة  شركة   تنسیق   Cardinalتقوم 
Health القفازات الطبیة وتوریدھا وتسویقھا  بتصنیع أنواع كثیرة من 

 الموقع اإللكتروني: 
https://www.cardinalhealth.com/en.html 

الوالیات المتحدة  Dynarexشركة 
 غیر متوفر  األمریكیة 

Dynarex Corporation   ھي شركة ُمصنِّعة لألجھزة الطبیة من
الفئة األولى والثانیة، وُمصنِّعة للوازم الطبیة التي یتم التخلص منھا بعد 

تستخدم الشركة نظام الموزعین   استخدامھا، ومقرھا الوالیات المتحدة.
بعد   منھا  التخلص  یتم  التي  الطبیة  اللوازم  مبیعات  في  للمشاركة 

األجھزة ومبیعات  من    استخدامھا  واسعة  سلسلة  ولدیھا  الطبیة 
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المتحدة. الوالیات  أنحاء  الشركة خدماتھا  المستودعات في جمیع  تقدم 
  ساحة تقریبًا من ساحات القطاعات السوقیة. 20إلى 

) التي تُستخدم Aloetexتشمل قفازات الالتكس بالصبار (المنتجات:  
النتری  فحص  قفازات  المساحیق،  من  الخالیة  الطبي،  الفحص   ل في 

)True Advantage  من الخالیة   ، المخاطر  عالیة  الظروف  في   (
، الخالیة  (Sensi Grip)المساحیق، قفازات الالتكس للفحص الطبي  

، الخالیة  (AloeSkin)من المساحیق، وقفازات فحص النتریل بالصبار  
، وقناع  N95من المساحیق، وأقنعة الوجھ الجراحیة، وأجھزة التنفس  

یُستخدم الذي  والنظارات    الوجھ  الورقیة،  الوجھ  وأقنعة  العملیات،  في 
الواقیة، والمعاطف التي تستخدم لمرة واحدة، والرداءات التي تُستخدم 
لمرة واحدة، والرداءات الجراحیة، والعباءات العازلة، وأغطیة األحذیة، 

 ، وأكیاس التعقیم CSRوالرداءات الجراحیة، وأغطیة التعقیم 

  الموقع اإللكتروني: 

https://dynarex.com/contact-us 

Halyard Health 
(Owens & Minor، 

Inc.) 

الوالیات المتحدة 
 األمریكیة 

ملیار  9.2       
 ) 2019دوالر (

 

 Owens، التي أصبحت اآلن جزًءا من  Halyard Healthتعمل  
& Minor  العدوى من  الوقایة  حلول  منتجات  عروض  تطویر  في   ،

  وتصنیعھا وبیعھا.والحلول الجراحیة، 

تشمل لفافات التعقیم، وحمایة الوجھ، والقفازات، والمالبس المنتجات:  
تُباع عروض منتجات الشركة   الواقیة، والستائر والرداءات الجراحیة. 

 دولة حول العالم  100في أكثر من 

  الموقع اإللكتروني: 

https://www.halyardhealth.com/ 

Henry Schein, Inc. 

 
الوالیات المتحدة 

 األمریكیة 

ملیار  9.9       
 ) 2019دوالر (

 

م شركة   حلوًال لمتخصصي الرعایة الصحیة في    Henry Scheinتُقّدِ
مجال طب األسنان والمجال الطبي الذین یعتمدون على ممارستھم من  

في قسمین    Henry Scheinشركة    تعمل أجل تحسین حیاة المریض.
كما توفر التكنولوجیا وخدمات   تجاریین، ھما قسم طب األسنان والطب.

  القیمة المضافة إلى العمالء.

تقدم الشركة إلى   المعدات الطبیة/الجراحیة وغیرھا. وتشملالمنتجات:  
جانب عروض المنتجات الخاصة بھا، أقنعة الوجھ الطبیة لغیرھا من 

 یسیة من خالل شبكة التوزیع المتنوعة الخاصة بھا.الشركات الرئ

  الموقع اإللكتروني: 

https://www.henryschein.com/ 

KCWW  الوالیات المتحدة
 األمریكیة 

ملیار  18.5    
 دوالر 

)2019 ( 

KCWW    (كیمبرلي كالرك) ھي عالمة تجاریة راسخة ومعروفة في
قامت الشركة، بما تتمتع بھ من خبرة تزید  صناعة الرعایة الصحیة.

إلى    150عن   األطفال  رعایة  منتجات  من  محفظتھا  بتجھیز  عاًما، 
  منتجات العنایة بالنظافة والسالمة للبالغین.

، وأقنعة غرف  N95فس  تشمل األقنعة الجراحیة، وأقنعة التنالمنتجات:  
وغرف   األبحاث. المختبر  في  المتبادل  التلوث  على  القضاء  بھدف 

تنتج   للرقابة،  الخاضعة  البیئة  على  للحفاظ  -Kimberlyاألبحاث 
Clark Professional    التخلص منھا تحت العالمة منتجات یمكن 

 .Kimtechالتجاریة 

  الموقع اإللكتروني: 
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https://www.kimberly-clark.com/ar 

Medline Industries, 
Inc. 

الوالیات المتحدة 
 األمریكیة 

ملیار   13.9   
 دوالر 

)2019 ( 

Medline Industries, Inc    تصنیع في  متخصصة  شركة  ھي 
م أكثر من   المستلزمات الطبیة والحلول السریریة وتوزیعھا. تُقّدِ وھي 

الصحیة    550,000 الرعایة  مؤسسات  إلى  وجراحي  طبي  منتج 
بالتجزئة. البیع    Medline Industries, Incتحظى   وأسواق 

العالم.  90بحضور مباشر وغیر مباشر في أكثر من   یتم  دولة حول 
 حوالي إجراء  

رداءات    8 باستخدام  إجراء  شركة    Medlineمالیین   U.Sفي 
Medline Industries, Inc ،   الرئیسي المزود  أیًضا  وھي 

أكثر من  تخدم  المسنین، حیث  دور رعایة  لصناعة  الطبیة  لإلمدادات 
تحظى الشركة بتواجد مباشر في   منشأة في الوالیات المتحدة.  10000

  مركز توزیع. 45تصنیع و وحدة  15أوروبا بما تضمھ من 

والقفازات    المنتجات: والمرضى،  للموظفین  الطبیة  المالبس  تشمل 
) PPEومعدات مكافحة العدوى بما في ذلك معدات الوقایة الشخصیة (

 والمالبس.

  الموقع اإللكتروني: 

https://www.medline.com/ 

Mölnlycke Health 
Care AB  السوید 

ملیار   1.7     
 دوالر 

)2019 ( 

Mölnlycke Health Care AB    الرعایة شركات  إحدى  ھي 
الصحیة الرئیسیة التي تركز على تحسین الحلول الطبیة للعنایة بالجروح  

تحظى الشركة بتواجد جغرافي قوي وتعمل في أكثر  والعنایة الجراحیة.
دولة من    63مكتب مبیعات وفي أكثر من    38دولة من خالل    42من  

قع في تسع دول تموقعًا تصنیعیًا    16متلك الشركة  ت  خالل الموزعین.
  عبر أوروبا وأمریكا الشمالیة وآسیا.

بالضغط  تشملالمنتجات:   العالج  وأنظمة  بالجروح  العنایة  ضمادات 
الخبراء. دعم  وخدمات  منتجاتھم: السلبي  مجموعة  القفازات  تشمل 

والرداءات   الوعائي،  التصویر  وستائر  والستائر  الجراحیة،  الجراحیة 
 الجراحیة 

  الموقع اإللكتروني: 

https://www.molnlycke.us/ 

Superior Group of 
Companies 

الوالیات المتحدة 
 األمریكیة 

ملیار  0.4    
 دوالر 

)2018 ( 

المالبس   Superior Group of Companiesتقوم   بتصمیم 
والزي الرسمي  للمھنیین الطبیین وتقوم أیًضا بتصنیع المالبس المھنیة  

فات ھویة الشركات وغیرھا، وبیعھا. یشمل عمالء الشركة مرافق  وُمعّرِ
الرعایة الصحیة والمستشفیات والمطاعم والفنادق والوجبات السریعة 
الترویجیة   المنتجات  قطاع  ویشمل  وغیرھا.  الصناعیة  والشركات 

لعمالئھا. التسویق  جھود  في  ستساعد  التي  تركیز   المنتجات  ینصب 
محدود  أعم ولھا حضور  الشمالیة  أمریكا  على  الغالب  في  الشركة  ال 

 للغایة في دول آسیا والمحیط الھادئ وأوروبا 

وأردیة المنتجات:   المختبرات  ومعاطف  الطبیة  الرداءات  تشمل 
المرضى والبدالت الداخلیة والمالبس الطبیة الواقیة (مثل المالبس التي  

  تُستخدم في عملیات غرف األبحاث).

  وقع اإللكتروني: الم

https://superiorgroupofcompanies.com/ 



                                                                                                                             المنسوجات و المالبس الطبیةدراسة  

 صفحة|  53

 

Semperit AG 
Holding  النمسا 

ملیار  0.9    
 دوالر 

)2019 ( 

في تصنیع منتجات المطاط   Semperit AG Holdingتتخصص  
والصناعیة. الطبیة  الطبیة   للقطاعات  القفازات  بتصنیع  الشركة  تقوم 

البحث والتطویر العالمي للشركة في  عام. یقع مركز    100ألكثر من  
 Semperit AG Holdingsتمتلك   ویمباسینغ، في جنوب النمسا.

موقعًا تصنیعیًا في العالم ویوجد لدیھا عدد من مكاتب المبیعات في   14
وأوروبا. وآسیا  وأمریكا  الطبي  أسترالیا  الفحص  قفازات  تصنیع  یتم 

بینما یتم تصنیع القفازات  وقفازات الحمایة الخاصة بالشركة في مالیزیا  
 الجراحیة في المنشأة النمساویة 

 القفازات الطبیة المنتجات: 

  الموقع اإللكتروني: 

https://www.semperitgroup.com/ar/ 

3M   الوالیات المتحدة
 األمریكیة 

ملیار   32.1   
 دوالر 

)2019 ( 

على إحراز تقدم في   3Mعام من الخبرة، تركز    100مع ما یربو على  
التكنولوجیا، وتعزیز عروض المنتجات وتحسین جودة حیاة المریض  

 من خالل االبتكارات.

من منتجات في   3Mیتكون قسم أعمال الرعایة الصحیة في   المنتجات:
الطبیة   واألجھزة  األسنان  وتقویم  األسنان  طب  مثل  مختلفة  مجاالت 
ومراقبة المریض والوصول إلى األوعیة الدمویة وغیرھا. یشمل الحل 

لشركة   والضمادات    3Mالطبي  الجراحیة  واألقنعة  الطبیة  الستائر 
ا أقنعتھ  3Mنظًرا لشبكة التوزیع الواسعة، تبیع شركة   وغیرھا الكثیر.

الجراحیة وأجھزة التنفس الصناعي التي تنتجھا في جمیع أنحاء العالم  
،  Acelity L.P. Incلتحتل بذلك مكانة قویة في سوق المالبس الطبیة.  

شركات   شركة ضمن  عالجیة   3Mھي  حلول  بتطویر  ملتزمة  وھي 
توفر إحدى الشركات التابعة لھذه الشركة،  مبتكرة للعمالء والمرضى.

في مجال    KCLوھي شركة   متقدمة  بالجروح.احلوالً  وتتمتع   لعنایة 
 دولة حول العالم.  90الشركة بحضور مباشر وغیر مباشر في أكثر من  

  الموقع اإللكتروني: 

https://www.3m.com/ 
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 دراسة حالة/نموذج یحتذى بھ 

، یكتسب عدد من الشركات المتخصصة في (PPE)باإلضافة إلى القائمة أعاله التي تضم كبار الموردین للمنسوجات الطبیة ومعدات الوقایة الشخصیة  
  .FIGSومثال على ھذه الشركات شركة  المالبس الطبیة العصریة قوة جذب كبیرة وحصة سوقیة كبیرة.

 

  Figs اسم الشركة

 2013 سنة التأسیس

 /https://www.wearfigs.com الموقع اإللكتروني 

 ) 2019ملیون دوالر ( 150 اإلیرادات 

 "المالبس الطبیة التي خدمت مرتدیھا" الشعار

 القصة

تمكنت الشركة من تعطیل   على توفیر مالبس عصریة ومریحة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة.  Figsتركز  
بنحو   (تقدر  المتحدة  الوالیات  في  كبیرة  سوقیة  على حصة  والحصول  الطبیة  البدالت  في   9صناعة  دوالر  ملیار 

تنتج   العصریة والمریحة.) في غضون فترة زمنیة قصیرة بسبب الطلب المتزاید على مالبس العمل الطبیة  2018
  طاقم الطبي.لالشركة مالبس غیر معقمة في حین تركز على المنتجات األساسیة لالستخدام الیومي ل

البدالت الطبیة، وأقنعة الوجھ وواقیاتھ، والرداءات التحتیة، ومعاطف المختبرات، والسترات، والجوارب، واألحذیة،  مجموعة المنتجات 
 واإلكسسوارات 

 المواد 

البولیستر، والقطن، والحریر الصناعي والنایلون  بمجموعة من المواد الخام بما في ذلك:  Figsتتمیز منتجات شركة  
  واأللیاف اللدنة (السباندكس).

یتم في المراحل النھائیة لصناعة النسیج استخدام تقنیة مضادة للمیكروبات للتحكم في الرائحة وضمان متانة النسیج 
 جاھات وامتصاص الرطوبة وتوفر الخصائص المضادة للتجاعیدوتمدد رباعي االت

 صور المنتجات 
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 الملحق الثاني 
 

 كبار مصنعي األقمشة الطبیة ومصدري المالبس الطبیة في مصر

 

 

 نبذة موجزة  سنة التأسیس الشخص الذي یمكن االتصال بھ  اسم الشركة

Salamtex  
 (سالمتیكس) 

 الشركة مالك  -ھاني سالم 

hany.salam@salamtex.com 
1936 

سالمتیكس ھي واحدة من الشركات الرائدة في تصنیع األقمشة  
التقنیة والمالبس الطبیة في مصر، وھي شركة تسعى بشكل  

  دؤوب في مجالي البحث والتطویر.

التي تتوفر    Guard®تحتفظ سالمتیكس بالمنسوجات الواقیة  
لتزوید  خصیًصا  المصممة  األقمشة  من  مختلفة  أنواع  في 
الخیارات   من  واسعة  بمجموعة  الطبیة  القطاعات  مختلف 

الحتیاجاتھم. وفقًا  منسوجات  المصممة  جمیع  اعتماد  تم 
سالمتیكس، واختبارھا للتحقق من عدم احتوائھا على أي مواد 

وف الجلد  من  القریب  لالستخدام  آمنة  وھي  لمعیار ضارة  قًا 
Oeko-Tex 100  -  .ویتوفر لدیھا مختبر خاص  الفئة الثانیة

بھا لضمان الجودة، ومختبر للصبغات، ومختبر لألحیاء الدقیقة  
 بحیث تتوافق مع المعاییر الدولیة. 

 ISO 9001  :2000حازت شركة سالمتیكس على شھادات  
: OHSAS 18001وشھادة    EMS 12001  :2004و

شھادة   .2007 على  حاصلة  فھي  للمنتجات،  -Oekoوفقًا 
Tex  الفئة الثانیة). 100(المعیار ، 

المرضى   المنتجات: ألسرة  الفاصلة  الرداءات   -الستائر 
  األقمشة -المراتب الطبیة الطبقیة   -الجراحیة 

  الموقع اإللكتروني: 

www.salamtex.com 

www.guard-textile.com 

Al Kotb Textiles 
 منسوجات)(القطب لل

 نائب الرئیس  -محمود القطب 

mahmoudelkotb@elkotb-
tex.com 

 

 غیر متوفر 

 شركة القطب للمنسوجات متخصصة في الحیاكة المتعرجة.
تشمل مجموعة منتجات الشركة المالبس الریاضیة والمالبس 

وأقمشة      Velcro Receptiveالداخلیة 
والحیاكة  Flagو المتعرجة  الحیاكة  في  خبرة  ذات  وھي   ،

الملتویة والصباغة وتشطیب البولیستر والبولي أمید واألقمشة  
المضادة   المرنة. األقنعة  بتصنیع  أیًضا  القطب  شركة  تقوم 

و لألسالیب  للفیروسات  وفقًا  للبكتیریا  -ASTMالمضادة 
E2149-13a  وAATCC100   وJISL  1902   وDIN 

EN ISO 20743 

  أقمشة مضادة للبكتیریا -أقنعة قابلة للغسل  المنتجات:

  الموقع اإللكتروني: 

www.elkotb-tex.com 
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Morinella 
 (مورینیال)

 مالك الشركة  -ھاشم العلبي 

hashem@ulabi.com 
1941 

Tricot Morinella   ھي شركة عائلیة متخصصة في مالبس
الریاضیة  والسراویل  والقمصان  البیجامات  مثل  األطفال، 

الداخلیة. والمالبس  القصیرة  والسراویل  أسسھا    والقمصان 
وھي أیًضا   وما زالت تنمو منذ ذلك الحین.  1941الجد عام  

التجا  العالمة  ترخیص  على  وھي    .Disneyریة  حاصلة 
منتجات  من  كاملة  مجموعة  مع  تجاریة  بناء عالمة  تواصل 

األسرة. أفراد  لجمیع  المنزلیة  فیروس  المالبس  ظھور  ومع 
، بدأت في الدخول أكثر في قطاع المالبس COVIDكورونا  
 الطبیة. 

الستائر الفاصلة    -البدالت الطبیة    -األقنعة القماشیة   المنتجات:
  رداءات الجراحیةال -ألسرة المرضى 

  الموقع اإللكتروني: 

 غیر متوفر 

Alex Apparels 
 (ألیكس أبارلز)

 مدیر التصدیر   -محمد الشرقاوي 

factory@alexapparels.com.eg 
 غیر متوفر 

اإلنتاجیة  تبلغ طاقتھ  العامریة  مقره  الجاھزة  للمالبس  مصنع 
 ISO 9001وھو حاصل على شھادات   ملیون قطعة سنویًا. 

  WRAPو 

الجراحیة   المنتجات: الطبیة    -الرداءات  الرداءات    - البدالت 
  التي تُستخدم أثناء إجراء األشعة السینیة

  الموقع اإللكتروني: 

 غیر متوفر 

BG Group  
 (مجموعة بي جي) 

 مالك الشركة  -محمد فران 

h.farran@bg-group.com.eg 
 غیر متوفر 

الطباعة   BG GROUPتقدم   خدمات  جي)  بي  (مجموعة 
وطباعة الشاشة وطباعة التسامي والطباعة الرقمیة والتطریز. 

(مجموعة بي جي) أیًضا بتصنیع المالبس   BG Groupتقوم  
  وعرضھا في متاجر البیع بالتجزئة الخاصة بھا.

 األقنعة القماشیة  المنتجات:

  الموقع اإللكتروني: 

 غیر متوفر 

Brodan for 
Ready Made 

Garments   برودان)
 للمالبس الجاھزة)

 مدیر التصدیر  -أشرف جالل 

boradanegypt@hotmail.com 
 غیر متوفر 

شركة ُمصنِّعة للمالبس الجاھزة تقع في المنطقة الحرة العامة  
  متخصصة في الزي المدرسي والطبي. باإلسماعیلیة.

  المعاطف -رداءات العزل   المنتجات:

  الموقع اإللكتروني: 

 غیر متوفر 

Centra  (سنترا) 
 مالك الشركة  -زكي شلبى 

info@centra-egypt.com 
2003 

Centra   ،الخاص للقطاع  مملوكة  شركة  ھي  (سنترا) 
متخصصة في تصنیع المالبس الطبیة التي تستخدم لمرة واحدة  

المنتجات الطبیة   وتوریدھا. المرفق مجھز بتكنولوجیا إلنتاج 
  والصحیة من المنسوجات غیر النسیجیة.

الجراحیة   المنتجات: ا   -الرداءات  الرداءات    - لطبیة  البدالت 
  الطبیة

  الموقع اإللكتروني: 
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www.centra-egypt.com 

TM Uniform   تي)
 إم یونیفورم)

 المدیر العام -وائل شرف 

tm@tmuniform.com 
1984 

TM Fashion Factory & Hotel Supplies   ھي
الضیافة   زي  في  المتخصصة  التصنیع  شركات  من  شركة 

الرسمي  والكتان. الزي  من  متنوعة  مجموعة  توفر  وھي 
والقطاع  والمدارس  الطبي  والقطاع  والمطاعم  للفنادق 
األمن  وزي  الصحیة،  والمنتجعات  والشركات  الصناعي 

والتطویر    TMتتبع     والسالمة. البحث  في  الحدیثة  المنھجیة 
أفضل   من لتوفیر  الخاصة  بتركیباتنا  األقمشة  إلنتاج  خیوط 

بأشعة   التأثر  معالجتھا من عیوب  وتتم  والتحضیر،  الصباغة 
الشمس والعرق واالنكماش وبھت اللون، ویتم تزویدھا إذا لزم 
والشحم،   واللھب،  السوائل،  مثل  خاصة  بمقاومة  األمر 

 والبكتیریا، إلى غیر ذلك. 

الجراحیة   المنتجات:  الطبیة  األ   -الرداءات  البدالت   -قنعة 
  - الرداءات التي تُستخدم أثناء إجراء األشعة السینیة    -الطبیة  

  المعاطف

 tm@tmuniform.com  البرید اإللكتروني:

 الموقع اإللكتروني: 

www.tmuniform.com 

Mohammadein 
 (المحمدین)

 الرئیس التنفیذي  -شوقي محمدین  

almg@almohamadein.com 
 غیر متوفر 

على  تركز  وھي  الرسمي،  للزي  الُمصنِّعة  الشركات  إحدى 
الطبیة   والبدالت  المختبرات  لمعاطف  الطبیة  المنتجات 
ورداءات  المختبرات وتركز في صادراتھا على الدول العربیة 
قدرھا  إنتاجیة  بطاقة  األمریكیة   والسوق 

  معطف مختبري شھریًا 60,000

الطبیة   جات:المنت ورداءات    -األقنعة  الجراحیة  الرداءات 
الرداءات التي تُستخدم    -البدالت الطبیة    -الستائر    -المرضى  

  أثناء إجراء األشعة السینیة

  الموقع اإللكتروني: 

 غیر متوفر 

Medic (میدیك) 
 نائب الرئیس  -تامر ولیم 

export1@medic.com.eg 
1989 

الطبیة (میدیك) متخصصة في تصنیع شركة إیجیبت للمالبس 
عباءات   المعقمة،  الجراحیة  العباءات  مثل  الطبیة  المالبس 
المرضى، والقبعات، واألقنعة، وأغطیة القدم والستائر الطبیة  

یفي  المعقمة. الذي  الجودة  إدارة  نظام  بتوثیق  قامت  وقد 
 ISO 9001بمتطلبات المعیار الدولي ألنظمة إدارة الجودة  

بواسطة    MDD 93/42/EECو  ISO 13485و الُمعدَّل 
MDD 2007/47/EC. 

المعاطف  -القبعات  -األقنعة  -العباءات الجراحیة  المنتجات:
  البدالت الطبیة-

  الموقع اإللكتروني: 

www.medic.com.eg 
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Naltex  (نالتكس) 
 غیر متوفر 

info@naltexweb.com 
 

غیر   الطبیة  للمالبس  الُمصنِّعة  یمكن الشركة  التي  المنسوجة 
 التخلص منھا 

معاطف   -مالءات األسرة الطبیة   -األطقم الجراحیة  المنتجات:
السراویل القصیرة   -  أغطیة الرأس  -أغطیة القدم    -  المختبرات
 سراویل المرضى -للمرضى 

  الموقع اإللكتروني: 

www.naltexweb.com 

Gulsan (جولسان) 
 مدیر التصدیر  -فاتح أوغور 

fugur@gulsanegypt.com 
2013 

غیر   للمنسوجات  تركي  مباشر  أجنبي  استثمار  ھو  جولسان 
إنتاجیة  بطاقة  والطبیة  الصحیة  لالستخدامات  المنسوجة 

في مصنع مصر.  20.000 / سنة  إنتاجھ مع  طن  ویتوافق 
تُستخدم مجموعة المنتجات في حفاضات  . EDANAمعاییر  

 النسائیة. األطفال واستخدامات العنایة 

(األقمشة غیر    PP Spunbond Nonwovenالمنتجات:  
طبقة    -المنسوجة التي یُستخدم في تصنیعھا تقنیة ألیاف النانو)  

  صحیة

  الموقع اإللكتروني: 

www.gulsanegypt.com 

Pegas 
Nonwovens 

Egypt  بیجاس)
لألقمشة غیر  

 المنسوجة، مصر)

 مدیر التصدیر  -شریف فوزي 

sfawzzy@pegas.cz 

 

2001 

المصنع عبارة عن استثمار أجنبي مباشر مع جمھوریة التشیك 
 ) بروبیلین  البولي  كریات  إیثیلین  PPلتصنیع  والبولي   (

)PE.(    الخدمات منتجات  من  واسعة  مجموعة  یوفر  وھو 
 ) الخاصة  العباءات SMSالطبیة  الستخدامات  الناعمة   (

التي توفر الحمایة   SMSوالبدالت الطبیة والستائر وأقمشة  
المواد  إلى  باإلضافة  الحیویة  السوائل  للتسرب ضد  القصوى 

ومواد   األطفال   SMSالمغزولة  حفاضات  منھا  تُصنَّع  التي 
لمنتجات  بالنسبة  وكذلك  والكبار،  األطفال  وسراویل  والكبار 

 .Fem Careالعنایة 

 أقمشة غیر منسوجة المنتجات: 

  الموقع اإللكتروني: 

www.pegas.cz 

Al Amal  (األمل) 
 مالك الشركة  -عبد العزیز إبراھیم 

alamalfactory@hotmail.com 
1998 

" حتى وصل DTYبدأ مصنع األمل بغزل خیوط "بولیستر  
بإنتاج   والجودة  التكنولوجیا  معاییر  أعلى  طن    500إلى 

بدأ مصنع األمل في االستثمار في 2016في عام   شھریًا.  ،
" سماه  جدید   SMS NONWOVENمشروع 

FABRICS  تصمیم تقنیة  بأعلى   "Ricofill 4    بسعة 
 طن شھریًا.  500

  SMSأقمشة غیر منسوجة  المنتجات:

  الموقع اإللكتروني: 

http://alamal-
nonwoven.000webhostapp.com/ 
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Makhlouf Group 
 (مجموعة مخلوف) 

 غیر متوفر 

makloufgroup1@gmail.com 
1960 

غیر   أقمشة  من  الحقائب  بتصنیع  مخلوف  مجموعة  تقوم 
البكتیریا،  ومقاومة  الماء  طرد  على  بقدرتھا  تتمیز  منسوجة 
في  المصنعة  الشركات  بقیة  مثل  ذلك  في  مثلھا  بدأت  ولكنھا 

ورونا استخدام أقمشتھا في تصنیع األقنعة مع ظھور فیروس ك
COVID.  

  قماش غیر منسوج المنتجات:

  الموقع اإللكتروني: 

 غیر متوفر 
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 المراجع 
 

 2020 -الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

الكائنات الحیة الدقیقة في الدم وسوائل ).  اعتبارات اختیار المالبس الواقیة المستخدمة في الحمایة من  2020مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( 
 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/protectiveclothing/default.html  متاح من أبریل.  9 الجسم  في مجال الرعایة الصحیة.

) طوارئ الصحة COVID-19فیروس كورونا (سیاسة إنفاذ القانون بخصوص ارتداء العباءات والمالبس األخرى والقفازات أثناء المرض الناتج عن  
 https://www.fda.gov/media/136540/downloadمتاح من  ).2020العامة (

تضمن المستوردون الرئیسیون المملكة العربیة السعودیة والیمن   -)  2020مقال دیلي نیوز (  -ماجد جورج رئیس المجلس التصدیري للصناعات الطبیة  
 اق والمغرب واألردن ولیبیا ولبنان وألمانیاوالسودان واإلمارات والعر

  )2021المنسوجات الیوم ینایر ( - 2020ملیار دوالر في عام  1.4"تصل صادرات المنسوجات الطبیة من تركیا إلى 

  2027-2020سوق المالبس الطبیة، تحلیل السوق العالمي، الرؤیة والتوقعات،  -رؤى فورتشن لألعمال 

 2025 - 2019وق المنسوجات الطبیة، تحلیل األسھم واالتجاھات للفترة حجم س - Grandviewبحث 

 https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdfمتاح من   حاالت العدوى المرتبطة بالرعایة الصحیة.

 فئات المالبس المحددة التي تتضمن بعض أصناف المالبس الطبیة   - ITC Trademapأداة 

 2019لعام  SEEDأكواد النظام المنسق المحددة بعد تقریر  - ITC Trademapأداة 

  تحلیل سلسلة قیمة المنسوجات التقنیة  -  SEEDتقریر    -)  USAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (   -)  2019أبحاث السوق المتحالفة (  -بحث األسبقیة  

 تحلیل سلسلة قیمة المنسوجات التقنیة   -) 2019( SEEDتقریر  -) USAIDالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (

) الصحیة  الرعایة  في  القیاسیة  من   ).2007االحتیاطات  -https://www.who.int/docs/default-source/documents/healthمتاح 
topics/standard-precautions-in-health-care.pdf?sfvrsn=7c453df0_2 

 ITC Trademapأداة  - 3005و  HS 9619إحصائیات 

 ) 2014منظمة الصحة العالمیة ( 
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