
 

 

 رقم القرار:  

  تاريخه:

 سياسة إقامة األنشطة واعتمادها

 تعريف الفعاليات  أوال:

 المؤتمرات والندوات وورش العمل  وتشمل:  فيه،هي أي نشاط تقوم به الجمعية منفردة أو بمشاركة جهات أخرى أو تدعى للمشاركة  

 والمهرجانات واألسواق الخيرية واالحتفاالت وغيرها على أن تكون ذات صلة بالنشاط الرئيس للجمعية .
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