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 (PUM) ينالهولندي الخبراءتعريف ببرنامج ال

 
هذا البرنامج هيئة مستقلة ممول من الحكومة الهولندية ويسعى إلى تنمية االقتصاد 

 ( دولة.80الحر في اكثر من )

 

ية والخبرات االستشارية والدراسات فيي يهدف هذا البرنامج الى تقديم المعونة الفن

مختلف المجياالت والتخصصيات االسيتثمارية االقتصيادية والصينااية والةراايية 

وغيرهيا والمشاريع البيئية  بكافة أشكالها  ةوالتجارية والسياحية والتعليمية والفندقي

فيي   بيير هولنيد   3200مين امميالي  بيرا  من المجاالت ان طريي  انتيدا    

التخصصات لتقديم المعونة للمؤسسات األردنيية حسيم ميا تتهلبيج حامتهيا  مختلف

 ومن الجدير بالذكر ان هذه المساادات تقدم ) مجانا ( دون مقابل .

 

يتحمل البرنامج مصاريف تذاكر السفر وامور الخبرا  والتامين الى الحييا  حتيى 

لدا ليية وومبيات اما  مصاريف اإلقامية والمواالي ت ا في األردن  انتها  مهمتهم

 الهعام العادية تكون من مسؤولية الشركة االردنية الدااية للخبير .
 

 من يمكنه االستفادة من البرنامج ؟   
 

كات الصييير  و المتوسيهة الحجيم يستفيد من هذا البرنامج المؤسسات و الشير

من القهاع الخاص و مؤسسيات القهياع العيام والتيي تعميل بشيكل مسيتقل ولهيا 

وبحيث أن التكون مملوكية أل  مهية أمنبيية ولهيا  ميردود  .اقتصاديةنشاطات 

التي ليس  لديها المقدر  الى إحضار الخبرا  يجابي الى االقتصاد األردني وإ

 من الخارج.

 

التيي تحقي  نجاحيا فيي مشيروااتها االسيتفاد   تو يمكن للشيركات أو المؤسسيا

شركات إلى هولندا للتدريم ال همجددا من البرنامج وذلك بإيفاد متدربين من هذ

 وزياد  المعرفة وذلك الى نفقة البرنامج إذا دات الحامة إلى ذلك .
 

 عالقة البرنامج مع جيبا :
 

نتيجة الستمرارية التواالل و المتابعة من قبل الجمعية و البحث في ايجياد بيرامج  

تقديم المعونات الفنية و الدراسات و االستشارات للصنااات الصيير  و متوسيهة 

الحجم في االردن فقد استهاات الجمعية من ابرام و توقيع اتفاقيية لهيذه اليايية ميع 

  برنامج التعاون االدار  الهولند  .

مهييا يحيييث تقييوم الجمعييية بتييرويج  ييدمات هييذا البرنييامج و اسييتقبال  الهلبييات وتقي

االشييراف اليييى ااييداد العقيييود بييين البرنيييامج و الشييركات االردنيييية المنتفعييية    و

باالضافة الى ذلك تقوم الجمعية بمتابعية تقيدم سيير العميل و يجير  تقيييم مسيتمر و

 الثار الخدمات التي قدمت .

 

 

 

 



 : الطلبات لية تقديمآ
 

يييتم الحصييول الييى الهلييم ميين الجمعييية و بعييد تعبئيية البيانييات المهلوبيية فييي هييذا  

الهيرف  اليى الهلم يتم ارسال الهليم اليى الجمعيية و التيي تقيوم بيدورها بارسيالج

الهولند  وفي حالة مهابقتج للشيروط المهلوبية يقيوم البرنيامج بارسيال الموافقية و 

ا  من ذو  اال تصاص و ذلك لدراسة السير  الذاتية السير  الذاتية للخبير / الخبر

و مييدا االسييتفاد  ميين  براتييج قبييل قدومييج ليي ردن و فييي حاليية الموافقيية ميين قبييل 

الشييركة االردنييية الدااييية يييتم اايي م الجانييم الهولنييد  بييذلك تمهيييدا الرسييالج الييى 

 االردن .

  
 

هيييذا  االسيييتفاد  مييينولمةييييد مييين االستفسيييارات والمعلوميييات لمييين يرغيييم 

ن ممعييية األامييال األردنييية األوروبييية تتشييرف بييان تييرد الييى إالبرنييامج فيي

  -كافة االستفسارات والمعلومات وبشكل موسع الى العنوان التالي :

 

 

 

 
 

                                                               
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 دنية األوروبية / جيباجمعية األعمال األر

 السيد أيمن محمد  قفاف

 / جيبا المدير العام

 PUM /منسق البرنامج الهولندي

 

 (  5667447)  : تلفون

 ( 5660988)  : فاكس                      

 (079 /6966798)  : خلوي                

 ( عمان . 11821( الرمز البريدي ) 3626ص .ب ) 

 ( info@jeba.org.jo  : ) البريد اإللكتروني

          ( jeba@go.com.jo  )    
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