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يستعرض خطة " هيلمتوايت " 
"ترميم" تفعيل اتفاقية مع 

" متتهيلوايت "فريق إدارة المشاريع بشركة 

تتت  يتترور م تتر ةمعيتتة تتترميم والت تت  ختت    يار

عراض فريق إدارة المشاريع بترميم، وتتم اتتت

رة الخاص بإدا" هيلمتوايت " نظام وبرنامج 

ومتابعتتة المشتتاريع عتت  بعتتم، كمتتا تتتم ختت  

الريتتتتارة اتتتتتتعراض الخطتتتتة الرم يتتتتة لتفعيتتتتل

.اتفاقية التعاون بي  الطرفي 

وأمانة " ترميم" اتفاقية تعاون بي  
الشرقية

برعايتتتتة مةاركتتتتة كريمتتتتة متتتت   تتتتا   

الستتتمل الملاتتتر اعميتتتر تتتتعلد بتتت  

ة نتتايب بتت  عةتتم العريتتر أميتتر الم ط تت

الشتتتتترقية وقعتتتتتت ةمعيتتتتتة تتتتتترميم 

ة اتفاقيتتة تعتتاون متتع أمانتتة الم ط تت

الشتتتترقية، وهتتتتمفت اإتفاقيتتتتة إلتتتت 

مستتتتتانمة ال معيتتتتتة فتتتتتر م مت تتتتتا 

.الت ملية



ئتي   ار فريق مةادرة إت ان برئاتة نائت  ر

ًا خالتم التركتر عتمد. م ل  إدارة ترميم م

متتت  م تتتا   اعتتتتر المستتتتفيمة التتتتر تتتتم

اإنت تتتتتات متتتتت  ترميم تتتتتا لت يتتتتتيم أعمتتتتتا  

ة الم او  وةلدة متلاد الة تات المستتخمم

فتتتتر التتتتترميم ويتتتتتملت الريتتتتارة التتتتتممام 

.الساهكوالخةر و أم 
يرور م ا   " ات ان " فريق 

ممن3اعتر المستفيمة فر 

ع وقعت ترميم مذكرة تفتاهم مت

إدارة الختتتتتتتتتتتتمما  اإةتماعيتتتتتتتتتتتتة 

وت تم  ،بال يئة الملاية بال ةيتل

را  اإتفاقيتتة للتعتتاون فتتر مستتا

الت ميتتتتتتتتتة لفتتتتتتتتتتر المستتتتتتتتتتفيمة

وخممتتتة الم تمتتتع فتتتر ال ةيتتتل

.الص اعية ل ةيلمذكرة تفاهم مع ال يئة الملاية با



ت  وعائلالحصي رمؤتسة  مم 

الخيريتتتتتة تتتتتتمعم تتتتتترميم برعايتتتتتة

.مشاركت ا فر مؤتمر اعوقا 

م ر  30تساهم بترميم  " الاله ر" 

ركة قمم يريك ترميم اإتتراتي ر ي

ر دعمتتًا لل معيتتة تم تتل فتتالاتتله ر

م تتتر  متتت  30تغطيتتتة تاتتتاليب تتتترميم 

م تتتا   اعتتتتر اعيتتتم  اةتتتة بمختلتتتب 

ذكر ممن الم ط ة الشرقية، ال مير بالت

أن هتتذا التتمعم اتتتتمرارًا لتتمعم يتتركة

.م2019الذي بمأ م ذ عام الاله ر

" ترميم" وعائلت  يمعملن رعاية الحصي ر
بمؤتمر الممي ة



أقامتتتتتتت م ملعتتتتتتة إ تتتتتترات ال تتتتتتيافة لمطتتتتتتاعم 

وم تتتتاهر التتتتممام والخةتتتتر وريتتتتة عمتتتتل بم تتتتر 

اهتم والفرانشتاير ت اعة "ةمعية تترميم بع تلان 

يتتخم متت  مم لتتر اهتتم 30بح تتلر " التحتتميا 

الع متتتتتا  الت اريتتتتتة فتتتتتر م تتتتتاإ  المطتتتتتاعم 

والم تتتاهر والتتتتر كتتتان متتت  ضتتتم  ا اتتتتتعراض 

بعض تأهيل اعتر المستفيمة م  الترميم عل 

ماتتي  الفتترص اللفيفيتتة فتتر قطتتاة ال تتيافة وت

اعتتتتتر المؤهلتتتتة لةتتتتتمأ مشتتتتاريع ا الم رليتتتتتة أو 

يخم30بلرية عمل   لر .الصغيرة

ي يم" ا رات ال يافة"

" تتتتاتلر " متطلعتتتًا بشتتتركة 13نفتتتذ 

ة مةتتتادرة تطلعيتتتة ت تتتم ت المشتتتارك

فر أعما  المهان ضم  مرا ل تترميم

م تتتر  ا تتتم  اعتتتتر المستتتتفيمة متتت  

المتتتتتتتمعلم متتتتتتت  " التتتتتتتترميم" خممتتتتتتتة 

الشتتتتتركة بمحافظتتتتتة ال ةيتتتتتل وبلغتتتتتت

104الساعا  التطلعية فر المةتادرة 

.تاعة تطلعية
فر " تاتلر " متطلعا م  13مشاركة 

دهان م ر  بال ةيل


