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القطاع العام  /القطاع الخاص :القطاع الخاص
تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة 27 :نيسان 2018
الوضع الراهن:

اجتاز المشروع مرحلة المراجعة النهائية ،وهو بانتظار موافقة مجلس اإلدارة

وصف المشروع:
يَدرسُ البنكُ األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةُ"البنك" ُامكانية منح ُقرض مضمون وممتاز ُبقيمةُ 2.5مليون
دوالر أمريكي ،من أجل تمويل توسعُمجموعةُاالستشاراتُالمخبريةُفيُالضفةُالغربيةُمنُخاللُتأسيسُُ10
أفرعُمختبراتُطبيةُجديدةُفيُثمانيةُمدنُمنُالضفةُالغربيةُ.
ُ
أهداف المشروع:
يهدف ُالقرض ُلتمويل ُتوسعة ُاعمال ُشركة ُمختبرات ُأردنية ُذو ُخبرة ُطويلة ُفي ُالسوق ُالفلسطيني ُ(الضفةُ
الغربية)ُ ُ.
ُ
ستقدمُمجموعةُاالستشاراتُالمخبريةُخدماتُمختبريةُعاليةُالجودةُفيُمناطقُومدنُالضفةُالغربيةُالتيُالُتزالُ
بحاجة ُلمثل ُهذه ُالخدماتُ .وبما ُأن ُالقطاع ُالعام ُيواجه ُتحديات ُللحفاظ ُعلى ُتمويل ُرأس ُالمال ُللخدماتُ
المختبريةُ .وبما ُأن ُالقطاع ُالعام ُيواجه ُتحديات ُفي ُتوفير ُتمويل ُلمثل ُهذه ُالخدمات ُُ ،فإن ُالسلطات ُالحكوميةُ
تسعىُألنُيكون ُالقطاع ُالخاص ُشريكُوجزءُمنُنظام ُالرعاية ُالصحية ُالعامةُ.ولذلك ُسيعمل ُالبنك ُاألوروبيُ
إلعادة اإلعمار والتنميةُعلى ُدعم ُالشركة ُعلى ُ ُللتمكنُمنُالتوسع ُفي ُسوق ُالضفة ُالغربية ُُ ،الذي ُيحتاج ُإلىُ
تطويرُخدماتُالرعايةُالصحيةُمنُخاللُمشاركةُالقطاعُالخاصُ .
ُ
األثر االنتقالي:
سوفُيساهمُافتتاحُالعشرةُفروعُالجديدةُلمختبراتُمجموعةُاالستشاراتُالمخبريةُفيُالضفةُالغربيةُإلىُ
ارتفاعُمعدالتُانتشارُخدماتُالرعايةُالصحيةُالحديثةُ،باألخصُفيُالمراكزُالحضريةُ.باإلضافةُالىُزيادةُ
تدفقُاالستثمارُاألجنبيُالمباشرُفيُقطاعُالرعايةُالصحيةُفيُالضفةُالغربيةُ،والتيُكانتُمحدودةُفيُالسنواتُ
األخيرة.
العميل:
مجموعةُاالستشاراتُالمخبريةهي ُشركة ُأردنية ُتأسست ُعام ُُ 1993في ُعمانُ(االردن) ُوتقدم ُخدمات ُفي ُمجالُ
الطبُالمخبريُ.علىُمدىُالسنواتُالخمسُوالعشرينُالماضيةُ،أصبحتُمجموعةُاالستشاراتُالمخبريةُالشبكةُ
األسرع ُنمواُ ُفي ُالمنطقة ُمنُحيث ُالمختبرات ُالطبية ُالقائمةُبذاتهاُأو ُداخلُالمستشفيات ُويعملُلديها ُأكثر ُمنُ
ُ 400موظفُ .تملك ُالشركة ُُ 42فرعاُ ُفي ُاألردن ُوتعمل ُأيضاُ ُفي ُالعراقُ .تمتلك ُالشركة ُمرافق ُحديثة ُوقدُ
حصلتُعلىُالعديدُمنُاالعتماداتُالدوليةُوالمحليةُ ُ.

التمويل من البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية ":"EBRD
 2.5مليون دوالر أمريكي.
إجمالي كلفة المشروع:
 2.5مليون دوالر أمريكي.
التصنيف البيئي واالجتماعي للمشروع ،واألثر الذي يُخلّفه ،وتخفيف ذلك األثر:
تصنيف فئةُ"ب"ُ(حسبُالخطةُاالجتماعيةُوالبيئيةُُ .)2014من ُالمرجح ُأن ُتكون ُالقضايا ُالبيئية ُواالجتماعيةُ
المرتبطةُبتطويرُُ10مختبراتُطبيةُفيُالضفةُالغربيةُمنُقبلُمشغلُالمختبراتُالطبيةُاألردنيةُخاصةُبالموقعُ
ويمكن ُمعالجتها ُعن ُطريق ُتطبيق ُمعايير ُإدارة ُالجودة ُالمختبرية ُالطبية ُالمعترف ُبها ُدولياُ.وقد ُأكدت ُالعنايةُ
الواجبةُالبيئيةُواالجتماعيةُ(ُ )ESDDأن ُالشركة ُتمتلك ُاعتماداُ ُفيُجودةُإدارة ُالمختبرات ُوستواصل ُتطبيقهاُ
على ُالمختبرات ُالجديدةُ .سيتم ُشراء ُأو ُاستئجار ُالعقارات ُللمختبرات ُالجديدة ُُ ،ولن ُيكون ُهناك ُإنشاءات ُفيُ
المساحات ُالخضراءُ .يجري ُحاليا ُوضع ُخطة ُعمل ُبيئية ُواجتماعية ُ(ُ )ESAPلمعالجة ُآلية ُتقديم ُالشكاوىُ
للموظفينُواستمرار ُجودة ُالمختبرات ُوإدارة ُالبيئة ُوالصحة ُوالسالمة ُمن ُخالل ُتطبيق ُاالعتماد ُالدوليُ.الشركةُ
مطالبةُبأنُيتوافقُالمشروعُمعُمتطلباتُاألداءُالخاصةُبالبنكُاألوروبيُإلعادةُاإلعمارُوالتنميةُوكذلكُالمبادئُ
التوجيهية ُالبيئية ُوالصحية ُومبادئ ُالسالمة ُالخاصة ُبمؤسسة ُالتمويل ُالدولية ُلمرافق ُالرعاية ُالصحية ُويقدمُ
تقريراُسنوياُبيئياُواجتماعياُإلىُالبنكُ .
ُ
تم ُإجراء ُالعناية ُالواجبة ُالبيئية واالجتماعية للمشروع ُوالتي ُتتألف ُمن ُ مراجعة ُاالستبيان ُالبيئي ُواالجتماعيُ
المقدم ُمن ُالشركةُ ،وكذلك ُالوثائق ُاألخرى ُالمقدمة ُمن ُالشركة ُ(مثل ُإجراءات ُالصحة ُوالسالمة ُالمهنيةُ،
وإجراءاتُتداولُالموادُالكيميائيةُ،وإجراءاتُإدارةُالنفاياتُ،وخطةُالطوارئُ،وبيانُحقوقُالمريض)ُ،باإلضافةُ
إلى ُمتابعة ُاالتصال ُمع ُالشركة ُباستمرارُخاللُمرحلةُالعنايةُالواجبةُ.أظهرتُالعنايةُالواجبةُأن ُالشركة ُلديهاُ
اعتمادُدوليُمنُكليةُعلماءُاألمراضُاألمريكيةُ(ُ)CAPوتتماشىُمعُإدارةُالجودةُُISO 9001: 2008وكذلكُ
اعتماد ُُ ISO 151189األوروبي ُللمختبراتُ.كما ُستوفر ُالمختبرات ُالجديدة ُالعشرة ُالتي ُسيتم ُافتتاحها ُخالل ُُ3
سنوات ُاعتماد ُُ CAPو ُُ ISO 9001و ُُ ISO 151189على ُمستوى ُكل ُمختبرُ .تجري ُكل ُسنتين ُمراجعة ُمنُ
طرف ُثالث ُللمختبرات ُلتجديد ُاالعتماداتُ .سيتم ُجمع ُالنفايات ُالطبية ُللمختبرات ُالجديدة ُمن ُقبل ُشركة ُإدارةُ
النفاياتُالمرخصةُبنفسُالطريقةُالتيُيتمُبهاُجمعُالنفاياتُفيُالمختبراتُالحاليةُ.منُالمتوقعُأنُيقومُكلُمختبرُ
جديدُبتوظيفُخمسةُأوُستةُأخصائيينُطبيينُمرخصينُ .
ُ
علىُالرغمُمن ُأن ُالشركة ُلديها ُإجراءات ُرسمية ُللموارد ُالبشرية ُللموظفين ُالحاليين ُوالبالغُعددهمُ(ُ 367علىُ
سبيل ُالمثال ُسياسة ُاإلصالح ُُ ،وسياسة ُالعمل ُوسياسة ُالعمل ُاإلضافي ُوعدم ُالتمييز ُوتكافؤ ُالفرص ُفي ُسياسةُ
التوظيف ُُ ،إلخ)ُ ،إال ُأنها ُتعمل ُحاليا ُعلى ُتحسين ُآلية ُتقديم ُالشكاوى ُالخاصة ُبالموظفينُ .كما ُذكر ُأعالهُ،
ستخاطب ُخطة ُالعمل ُالبيئية ُواالجتماعية ُ(ُ)ESAPآلية ُتقديمُالشكاوىُباإلضافة ُإلى ُالتأكد ُمن ُأن ُالمختبراتُ
الجديدة ُستتمتع ُبإجراءات ُإدارة ُالمخاطر ُالبيئية ُوالصحية ُوالسالمة ُالكافية ُوفقاُلمتطلباتُاألداءُالخاصةُبالبنكُ
األوروبي ُإلعادةُاإلعمارُوالتنمية ُوكذلك ُالمبادئ ُالتوجيهية ُالبيئية ُوالصحية ُومبادئُالسالمة ُالخاصة ُبمؤسسةُ
التمويل ُالدولية ُلمرافق ُالرعاية ُالصحيةُ .سيعمل ُالبنك ُعلى ُمتابعة ُالمشروع ُمن ُخالل ُمراجعة ُتقارير ُاألداءُ
البيئيةُواالجتماعيةُالسنويةُوزيارةُالموقعُحسبُالحاجةُ ُ.
التعاون الفني:
ال يوجد
عنوان الشركة:

دكتور حسيب صهيون

شارع زهران
ص.ب 830200 .عمان
 11183االردن

تلفون+9626-463-1525 :
فاكس+9626-463-1544 :
hsahyoun@MedLabsgroup.com
www.MedLabsgroup.com

فرص األعمال:
للتعرفُعلىُفرصُاألعمالُأوُالمشترياتُ،تواصلُمعُالعميل.
بالنسبةُللمشاريعُالمملوكةُللدولةُ،يرجىُزيارةُموقعُالويبُالخاصُبالمشترياتُللبنكُاألوروبيُإلعادةُاإلعمارُوالتنميةُ:
الهاتفُ ُ+44ُ7338ُ6794:

البريدُاإللكترونيُ procurement@ebrd.comُ:
االستفسا رات العامة:
لالستفساراتُعن مشاريع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،التيُالعالقة لها بالتوريد:
+442073387168
البريد اإللكتروني ُ projectenquiries@ebrd.comُ:
ُ
سياسة المعلومات العامة ":"PIP
توضح ُ’سياسة ُالمعلومات ُالعامة‘ ُكيفية ُإفصاح ُالبنك ُاألوروبي ُإلعادة ُاإلعمار ُوالتنمية ُعن ُالمعلومات ُوالتشاور ُمعُ
الجهاتُالمعنيةُ،وذلكُلتشجيعُزيادةُالوعيُوالفهمُلسياساتهُواستراتيجياتهُوعملياتهُ .
نصُسياساتُالمعلوماتُالعامةُ .

آلية الشكاوى بشأن المشروع ":"PCM
إنُ’آليةُشكاوىُالمشاريع‘ُهيُآليةُالمسائلةُلدىُالبنكُاألوروبيُإلعادةُاإلعمارُوالتنميةُ.فهيُتتيحُفرصةُإجراءُمراجعةُ
مستقلة ُللشكاوى ُالمقدمة ُمن ُاألفراد ُوالمنظمات ُبشأن ُالمشاريع ُالتي ُيمولها ُالبنك ُوالتي ُقد ُيزعم ُأنها ُتسببتُ ،أو ُمنُ
المحتملُأنُتتسببُفيُإحداثُضررُبيئيُو/أوُاجتماعيُ ُ.
يرجىُزيارةُالصفحةُالخاصةُ’بآليةُشكاوىُالمشاريع‘ُلالطالعُعلىُالمعلوماتُالخاصةُبكيفيةُتقديمُشكوىُ.كماُيوجدُ
مسؤولُآليةُشكاوىُالمشاريعُ(ُ)pcm@ebrd.comلإلجابةُعلىُأيُأسئلةُقدُتكونُلديكمُبشأنُتقديمُشكوىُومعاييرُ
تسجيلُالشكوىُومدىُأهليتهاُ،وفقُاُلقواعدُإجراءاتُآليةُشكاوىُالمشاريع ُ

