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ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�ش���ؤولية الإجتماعي��ة ه��ي م�ؤ�ش�ش��ة ا�شت�ش��ارية ومهني��ة 
م�ش��تقلة، لها ف��روع ومكاتب واتفاقي��ات متثيلية يف مملكة البحري��ن، ودولة قطر، 
والك�ي��ت، واململك��ة العربي��ة ال�ش��ع�دية، وجمه�ري��ة م�ش��ر العربي��ة، وجمه�ري��ة 

ال�ش�دان، ومملكة ه�لندا، وتركيا، بالإ�شافة اإلى دول املغرب العربي.

وته��دف ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�ش���ؤولية الإجتماعي��ة اإل��ى رف��ع م�ش��ت�ى ال�ع��ي 
ح�ل امل�ش���ؤولية الإجتماعية لل�ش��ركات وامل�ؤ�ش�ش��ات، والعمل على تعزيز امل�ش���ؤولية 

الإجتماعية لل�شركات وامل�ؤ�ش�شات، والقطاعات احلك�مية والأهلية. 

وت�ش��عى ال�ش��بكة لتحقي��ق اأهدافه��ا من خ��ال تق��دمي اخلدمات ال�شت�ش��ارية، 
وتنفي��ذ الربام��ج التدريبي��ة وور���ش العم��ل. وكذلك تنظي��م امللتقي��ات وامل�ؤمترات 

املتخ�ش�شة يف جمالت امل�ش�ؤولية الإجتماعية. 

اإ�شافة اإلى م�شاعدة ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات على اأن ت�شبح ممار�شاتها واأعمالها 
واأن�شطتها م�ش�ؤولة ومت�افقة مع معايري التنمية امل�شتدامة.

كم��ا تعمل ال�ش��بكة الإقليمية على تنفيذ درا�ش��ات وبح���ث متخ�ش�شة، اإ�شافة 
اإل��ى اإ�ش��دار دوري��ات ومطب�ع��ات متن�عة لتثقي��ف قطاعات الأعمال وامل�ؤ�ش�ش��ات 

الماهيـــة
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الأخرى مبمار�شات امل�ش�ؤولية الإجتماعية وفقا للمقايي�ش العاملية املعتمدة. 

وكذل��ك ت�ش��عى ال�ش��بكة الإقليمي��ة لت�فري مر�ش��د مهني ملمار�ش��ات امل�ش���ؤولية 
الإجتماعية الفاعلة يف املنطقة.

وت�ش��عى كذل��ك ال�ش��بكة الإقليمي��ة لدع��م امل�ؤ�ش�ش��ات املانحة من خ��ال تقدمي 
ا�شت�ش��ارات وخدم��ات تدريبي��ة ودرا�ش��ات متخ�ش�ش��ة ت�ش��اهم يف حت�يله��ا اإل��ى 

م�ؤ�ش�شات تدار مبعايري عاملية.

امل�ؤ�ش�ش��ات  الثال��ث، وخا�ش��ة  ال�ش��بكة الإقليمي��ة مب�ؤ�ش�ش��ات القط��اع  وتهت��م 
واجلمعي��ات اخلريي��ة، والتط�عي��ة، ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين من خ��ال تقدمي 

خدمات، مت ت�شميمها بعناية وفق حاجاتهم املهنية.

كم��ا تعمل ال�ش��بكة الإقليمي��ة، على التعريف باملبادرات واملمار�ش��ات امل�ش���ؤولة 
لل�ش��ركات، وامل�ؤ�ش�ش��ات، والقطاع��ات احلك�مي��ة، والأهلي��ة، وكذل��ك منظم��ات 
املجتم��ع املدين، وتقدي��ر اأ�شحابها، والقائمني عليها من خ��ال فعاليات تكرميية 

وتقديرية مهنية معتربة.
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أهدافنا
1. ن�ش��ر ثقاف��ة امل�ش���ؤولية الإجتماعي��ة يف دول اخللي��ج العرب��ي عل��ى وج��ه 
اخل�ش��ش واملنطقة العربية ودول ال�شرق الأو�شط، ودول املغرب العربي، 

وكذلك الدول العربية يف القارة الأفريقية على وجه العم�م. 
2. ت�ش��جيع ومتك��ني القط��اع اخلا���ش يف دول اخللي��ج العرب��ي، وعم���م دول 
ال�ش��رق الأو�ش��ط، ودول املغرب العربي، وكذلك الدول العربية يف القارة 

الأفريقية، لتبني وتنفيذ مبادرات امل�ش�ؤولية الإجتماعية. 
3. م�ش��اعدة ال�ش��ركات وامل�ؤ�ش�ش��ات لتلبية معاي��ري الإ�ش��تدامة والتح�ل نح� 

ممار�شات امل�ؤ�ش�شات امل�ش�ؤولة. 
4. تق��دمي برام��ج جدي��دة م�ش���ؤولة تت�اف��ق م��ع احتياج��ات منطق��ة اخللي��ج 
العرب��ي، وبلدان ال�ش��رق الأو�ش��ط، ودول املغ��رب العرب��ي، وكذلك الدول 

العربية يف القارة الأفريقية.
5. تط�ير العاقات بني ال�ش��ركات وامل�ؤ�ش�ش��ات امل�ش�ؤولة، ومنظمات املجتمع 

املدين، والهيئات احلك�مية، وو�شائل الإعام. 
6. تاأ�شي�ش منرب اإعامي اإقليمي للتعريف باأف�شل املمار�شات امل�ش�ؤولة.
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أنشطتنـا
ت�فر  الجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة 
امل�ش�ؤولية  جمالت  يف  الرائدة  الإ�شت�شارية  اخلدمات 
للقيام  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  ي�شاعد  مما  الجتماعية، 

باأعمالها وخدماتها وفق معايري املمار�شات امل�شتدامة.

وعليه ميكننا م�ساعدتكم من خالل توفري 
اخلدمات النوعية واملهنية الآتية: 

ال�شركات  مل�شاعدة  الإ�شت�شارية  اخلدمات  ت�فري    •
لتبني  املدين،  املجتمع  ومنظمات  وامل�ؤ�ش�شات، 
امل�ش�ؤولية  معايري  وفق  والإ�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 
الجتماعية والتنمية امل�شتدامة، والإقت�شاد الأخ�شر. 

•   اقرتاح م�شاريع ومبادرات مبتكرة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالأعمال الأ�شا�شية لل�شركات وامل�ؤ�ش�شات، وتت�افق مع 
املنظمات  اأهداف  مع  وتت�اءم  املجتمعية،  احلاجات 

ال��شيطة. 

•   اإن�شاء اإدارات اأو اأق�شام، اأو وحدات امل�ش�ؤولية الإجتماعية 
داخل ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات، وت�فري التعليم والتدريب 

الازمني. 
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خدماتنــا
1.  ن�شر الأخبار والتقارير عن اأن�شطة امل�ش�ؤولية الإجتماعية للم�ؤ�ش�شات الأع�شاء يف مر�شد 

ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية.
2.  ر�شد الأخبار والتقارير الدولية عن اأن�ش��طة امل�ش���ؤولية الإجتماعية، واإعدادها للن�ش��ر يف 

م�قع ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية.
3.  اإع��داد الدرا�ش��ات والبح���ث يف جم��الت امل�ش���ؤولية الإجتماعي��ة، والتنمي��ة امل�ش��تدامة، 

والإقت�شاد الأخ�شر يف املنطقة العربية.
4.  اإ�شدار دليل �شن�ي للم�ش�ؤولية الإجتماعية يف املنطقة.

5.  تق��دمي دورات وخدم��ات تدريبية يف جمالت امل�ش���ؤولية الإجتماعية والتنمية امل�ش��تدامة، 
والإقت�شاد الأخ�شر.

6.  اإ�ش��دار ن�ش��رات وجمات اإلكرتوني��ة وتقليدية دورية يف جمالت امل�ش���ؤولية الإجتماعية، 
والتنمية امل�شتدامة، والإقت�شاد الأخ�شر.

7.  تقدمي خدمات ا�شت�شارية يف جمالت امل�ش�ؤولية الجتماعية وفق متطلبات الأيزو 26000 
وكذلك املعايري الأخرى بالتعاون مع بي�ت اخلربة املتخ�ش�شة.

امل�ش���ؤولية  جم��الت  يف  متخ�ش�ش��ة  علمي��ة  وحلق��ات  ون��دوات  م�ؤمت��رات  تنظي��م    .8
الإجتماعية،والتنمية امل�شتدامة، والإقت�شاد الأخ�شر.

9.  اإطاق ج�ائز مهنية متخ�ش�شة يف جمالت امل�ش���ؤولية الإجتماعية والتنمية امل�ش��تدامة، 
والإقت�شاد الأخ�شر.



المراكز والوحدات اإلدارية 
التابعة للشبكة
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العضوية بالشبكة 
اإلقليمية 

للمسؤولية 
اإلجتماعية
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تع��د ع�ش�ي��ة ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش���ؤولية الإجتماعية، اإح��دى الع�ش�يات املهني��ة املتميزة 
الت��ي ميكن للخرباء، وامل�شت�ش��ارين، والإقت�شاديني، والإداري��ني، واملهنيني، واملهتمني باملجالت 
الإقت�شادي��ة، والإداري��ة، واملجتمعي��ة، والبيئي��ة، والإجتماعي��ة، وكذل��ك املتخ�ش�ش��ني يف عل�م 
الطاق��ة، واخل��رباء اأو املتخ�ش�ش��ني يف جم��الت الإعاق��ة، والأيت��ام، وكبار �ش��ن، واملتقاعدين، 
ومنظمات املجتمع املدين، واملعنيني بق�شايا الإ�شتدامة، واملمار�شات اأو احلل�ل ال�شديقة للبيئة.

فئات الع�سوية:

العضوية بالشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية 

اإلجتماعية

ع�سو عامـــل )اأفـــــراد(

ع�سوية املوؤ�س�سات

الع�سوية ال�سرفية
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اأوًل: ع�سو عامـــل )اأفـــــراد(
يح��ق ل��كل متخ�ش���ش ف��ى املج��ال الإقت�ش��ادي، اأو الإداري، اأو التج��اري، اأو املجتمع��ي، اأو 
الثق��ايف، اأو الإجتماع��ي، اأو البيئ��ي احل�شول على الع�شوية العاملة فى ال�ش��بكة طبقًا لل�ش��روط 
التى يجب اأن يتمتع بها، وبعد احل�ش�ل على م�افقة جلنة الع�ش�ية لل�شبكة، على اأن يتم اإنت�شابه 
لع�ش�ي��ة اإح��دى املراك��ز اأو ال�حدات الإدارية التابعة لل�ش��بكة يف دول جمل���ش التعاون اخلليجي 
وال�شرق الأو�شط، ودول املغرب العربي، وكذلك الدول العربية يف القارة الأفريقية، اأو الإنت�شاب 
مبا�ش��رة لل�ش��بكة الأم، ويت��م ذلك بعد تر�ش��يح وم�شادقة رئي���ش املركز اأو ال�ح��دة الإدارية، اأو 

مدير عام مركز الع�ش�يات املهنية، اأو من ين�ب عنه على طلب احل�ش�ل على الع�ش�ية.

ثانيًا:- ع�سوية املوؤ�س�سات
يح��ق ل��كل م�ؤ�ش�ش��ة حك�مي��ة، اأو خا�ش��ة، اأو اأهلي��ة اأن حت�شل عل��ى الع�ش�ية امل�ؤ�ش�ش��ية 
لل�شبكة طبقًا لل�شروط التى يجب اأن تتمتع بها، وبعد اإعتماد جلنة الع�شوية بكل مركز مهني 
اأو وح��دة اإداري��ة، على اأن يك�ن انت�ش��اب امل�ؤ�ش�ش��ة الراغبة يف الع�ش�ية من خال اإنت�ش��ابها 

لإحدى املراكز اأو ال�حدات الإدارية التابعة لل�شبكة، اأو الإنت�شاب مبا�شرة لل�شبكة الأم.

ثالثًا: الع�سوية ال�سرفية
• وهي خم�ش�شة لكل من قدم خدمات جليلة لل�شبكة، �ش�اء كانت هذه اخلدمات مادية 

اأو معن�ية. ويتم تر�شيحه من قبل جمل�ش اإدارة ال�شبكة.
• �شروط ع�شوية ال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية اأو املراكز املهنية التابعة له.

�ضروط الع�ضو العامل: 
•  اأن يك�ن حا�شل على �شهادة جامعية اأو ما يعادلها، وح�شن ال�شرية وال�شل�ك.

•  اأو تك�ن لديه خربة مهنية يف جمالت عمل ال�شبكة اأو املراكز وال�حدات الإدارية التابعة 
لل�شبكة ل تقل عن �شنتني.

•  امل�افقة على ميثاق واأهداف ال�شبكة والإلتزام بها.
•  التوقيع واملوافقة على الإمتثال ل�شروط واإتفاقية الع�شوية.

•  يجب على الأع�شاء امل�افقة على الإلتزام باأي ل�ائح ت�شدرها ال�شبكة.

نبــذة عـن  كل العضويـــة
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   ع�سو عامل )املزايا(:

•   مُينح الع�ش� بطاقة ع�ش�ية دولية من ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية.
•  مُين��ح الع�ش��� ح��ق امل�ش��اركة يف كاف��ة اأن�ش��طة ال�ش��بكة م��ن دورات، برام��ج 

تدريبية، ندوات وموؤمترات، جمانًا اأو بر�شوم رمزية.
•  يح�شل الع�شو جمانًا على كافة الن�شرات املطبوعة والإلكرتونية، والدوريات 

التي ت�شدرها ال�شبكة.
•   ت�ش��اعد ال�ش��بكة الأع�ش��اء يف احل�ش���ل عل��ى بيان��ات الإت�ش��ال باخل��رباء 
وامل�شت�ش��ارين واأ�شح��اب الإخت�شا���ش عل��ى م�ش��ت�ى دول جمل���ش التع��اون 
اخلليجي وال�ش��رق الأو�ش��ط، ودول املغ��رب العربي، وكذلك ال��دول العربية 
يف القارة الأفريقية يف جمالت امل�ش�ؤولية الإجتماعية، والتنمية امل�شتدامة، 

والإقت�شاد الأخ�شر.
•  مُينح الع�ش� حق الإطاع على نتائج الدرا�شات والبح�ث والإح�شائيات العلمية 

التي ت�شدرهاال�شبكة ب�شكل دوري والتي ل تك�ن متاحة لغري الأع�شاء.
•  تزويد الع�ش� بربامج وفعاليات ال�ش��بكة و اأن�ش��طتها، واأ�شبقية امل�شاركة فيها 

تك�ن لاأع�شاء اأوَل.
•  تزوي��د الع�ش��� باأخ��ر املعل�م��ات والتط���رات املتعلق��ة مبج��الت اإهتمامات��ه 

مزايـــا عضويـــة الشبكـــة والمراكــــز 
والوحدات اإلدارية التابعــة لهــا
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املهني��ة ذات ال�شل��ة، من خال اإنت�ش��ابه لأحد املراكز وال�ح��دات الإدارية 
املتخ�ش�شة والتابعة لل�شبكة.

•  يح�ش��ل الع�ش��� عل��ى تخفي�ش��ات م��ن العدي��د م��ن امل�ؤ�ش�ش��ات الأكادميي��ة، 
والتدريبية، والبحثية، والإقت�شادية، والتجارية املتحالفة مع ال�شبكة.

•  يح�ش��ل الع�ش��� العامل على خ�شم ي�ش��ل اإلى 30 ٪ على الدورات التدريبية 
وبرامج التاأهيل التي تنظمها ال�شبكة.

  ع�سوية املوؤ�س�سات )املزايا(:
•  ت�ش��ارك امل�ؤ�ش�ش��ة يف فعالي��ات ال�ش��بكة الت��ي تقيمه��ا عل��ى امل�ش��ت�ي املحل��ي 

والإقليمي والدويل.
•  اإ�شاف��ة اإ�ش��م امل�ؤ�ش�ش��ة وراب��ط م�قعه��ا الإلك��رتوين اإلى قائم��ة الأع�شاء يف 

امل�قع الر�شمي لل�شبكة.
•  اإ�شاف��ة �ش��عار امل�ؤ�ش�ش��ة )ع�ش�ي��ة م�ؤ�ش�ش��ات( يف املطب�ع��ات والر�ش��ائل 

اخلا�شة بال�شبكة.
•  ح�ش�ل امل�ؤ�ش�ش��ة على اأف�شل العرو�ش والإمتيازات للم�ش��اركة يف الفعاليات 
واملعار���ش واملهرجان��ات وامل�ؤمت��رات الت��ي تنظمه��ا ال�ش��بكة �ش���اء يف دول 
جمل���ش التع��اون اخلليج��ي اأو باقي ال��دول العربية التي يت�اج��د فيها متثيل 

لل�شبكة من خال مراكزها ووحداتها الإدارية.
•  متن��ح امل�ؤ�ش�ش��ة حق تر�ش��يح خم�ش��ة اأع�شاء م��ن م�ظفيها لع�ش�ية ال�ش��بكة 

والتمتع مبميزات ع�ش�ية الأفراد.
•  دعم امل�ؤ�ش�شة يف الرتويج والت�ش�يق حلماتها و براجمها املجتمعية ورعايتها 

اإعاميَا بر�ش�م رمزية.
•  خ�شم ي�شل اإلى 30 ٪ على الدورات التدريبية وبرامج التاأهيل التي تنظمها 

ال�شبكة ل� 15 فرد من م�ظفي امل�ؤ�ش�شة يف كل عام.
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نوع الع�سوية: الع�سو العامل
الـمـــــدة:    �شنويًا

الـمـبلـــغ:   300 دولر

اخلرييــة  املوؤ�س�ســات  ع�سويــات  ر�ســوم 
واملحتمعية

 1000دولر اأمريكي

ر�ســوم ع�سويــة ال�ســركات واملوؤ�س�ســات 
احلكومية واخلا�سة وامل�ساهمة

 3000 دولر اأمريكي

نوع الع�سوية: ال�سرفية
الـمـبلـــغ:   جمانًا

ر�سوم الع�سويــــة
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طرق احل�سول على الع�سوية 

•   عل��ى الراغ��ب ف��ى احل�ش���ل عل��ى ع�ش�ي��ة ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�ش���ؤولية الإجتماعية  اأو 
املراك��ز وال�حدات الإدارية التابعة لها التقدم وتعبئة النم�ذج املخ�ش�ش لذلك وامل�ج�د 

على امل�قع الإلكرتونى، واملرفق ن�شخه منه يف هذا الدليل.

•   فى اأول كل �شهر ميادى ينعقد اإجتماع جلنة الع�ش�ية بال�شبكة يف مقره الرئي�شي وتق�م 
جلنة الع�ش�ية ببحث الطلب، والرد على املتقدم بامل�افقة اأو الرف�ش.

•   م��ن ح��ق جلنة الع�ش�ية فى ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش���ؤولية الإجتماعية عدم منح الع�ش�ية 
لأي فرد دون الرج�ع اإلى اأى جهة اأو الإعرتا�ش عليه.

•  ل ت�شبح الع�ش�ية �شارية اإل بعد اإعتمادها من جمل�ش الإدارة.

اإلى اأين تر�سل الطلبات ؟

www.regionalcsr.com:املوقع الر�سمي الـخا�ص بال�سبكة

رقم التوا�سل: 0097338887662

info@regionalcsr.com:الربيد اللكرتوين

املكتب القليمي لل�سبكة: ال�شبكة الإقليمية لا�شت�شارات - مملكة البحرين 

التلفون: 0097317411299 - فاك�ص :0097317412199

ما الذي يتوجب علي فعله يف حال التاأخر  يف الرد اأو عدم الإ�ستفادة 
من مزايا الع�سوية ؟

الإت�شال على الرقم امل�حد ملركز الع�ش�يات املهنية.   •
اإر�شال خطاب ملدير مركز الع�ش�يات املهنية.  •

ماذا يحدث لطلبي يف حال تاأخر �سداد ر�سوم الع�سوية ؟
•  يعت��ر الطل��ب لغي��ًا يف ح��ال عدم �ش��داد ر�ش��وم الع�شوية خالل اأ�ش��بوعني من 

تاريخ الرد بامل�افقة على الطلب.
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• حت�ل ر�ش�م الإ�شرتاك اإلى بنك الثمار - مملكة البحرين

رقم احل�شاب البنكي 

501301054880015
iban no:  bh10fibh01301054880015

هل لديك اأي اأ�سئلة ؟

ي�ش��عدنا يف مرك��ز الع�ش�ي��ات املهنية الإجابة على اأي ا�شتف�ش��ار لديك. من خال 
الت�ا�شل معنا على الرقم امل�حد، اأو من خال زيارة م�قعنا:

املوقع الر�سمي الـخا�ص بال�سبكة:
www.regionalcsr.com

رقم التوا�سل:
 00973 38 887 662

الربيد اللكرتوين:
info@regionalcsr.com

التلفون: 0097317411299 - فاك�ص :0097317412199
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استمارة طلب عضوية في الشبكة 
اإلقليميـة للمسؤوليـة اإلجتماعيـة

• الإ�شم الكامل واللقب:
Full Name And Surname

• تاريخ وحمل املياد        
 Date and place of birth

 Nationality                                  اجلن�شية •
• املوؤهالت الدرا�سية :

ال�سنةاجلامعةال�سهادةت�سل�سل

1
2
3

• ال�ظيفة اأو املهنة احلالية: 
• عن�ان العمل:

• الهاتف :                             الفاك�ش :         ج�ال: 
• بريد الكرتوين:                        �شندوق الربيد:                    الرمز الربيدي:

اأقر باأن جميع البيانات التي قدمتها �شحيحة واأين اطلعت على كافة ال�شروط والأحكام املذكورة واأوافق عليها 
جميعا وعليه اأود اأن اأكون ع�شوًا يف ال�ش��بكة الإقليمية للم�ش��وؤولية الإجتماعية وت�ش��ديد مبلغ الإ�ش��رتاك البالغ 

قدرة )        ( مب�جب ال��شل املرقم       يف   /   / 201 اأو مرفق �ش�رة ال�شند البنكي.

للفرتة  من :            /         /          20               لغاية :          /         /       20  

ا�شم امل�شرتك  : 
التاريخ :      /      /       20 الت�قيع :      

ا�شم الفرع  ا�شم وت�قيع امل�ظف:     
التاريخ :      /       /        20 

�ش�رة �شخ�شية



ا�شم ال�شركة  اأو املوؤ�ش�شة كاماًل:
الدولة:

جمال ن�شاط ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة:
عن�ان ال�شركة اأو امل�ؤ�ش�شة:

جمال ال�شركة اأوامل�ؤ�ش�شة:          قط���اع حك�م���ي                 قط����اع خ���ا�ش
قطاع خمتلط اأو م�شاهمة عامة اأو خا�شة         قطاع خريي/جمتمعي/ غري ربحي   

اأن�شطتها وجمالتهااإ�شم املدينةاإ�شم الدولة فروع ال�شركة او امل�ؤ�ش�شةت�شل�شل

1
2
3

املرفقات املطلوبة:      �ش�رة من ال�شجل التجاري اأو       ترخي�ش الت�شغيل 
بيانات امل�ضوؤول املبا�ضر بالتوا�ضل مع مركز الع�ضويات املهنية بال�ضبكة:

ال�شم كامل واللقب للم�ش�ؤول املبا�شر اأو املف��ش بالت�ا�شل:
امل�شمى ال�ظيفي:

ج�ال  الفاك�ش                        بيانات الت�ا�شل:  الهاتف                     
الرمز الربيدي  �شندوق بريد                    بريد الكرتوين                  

اأقــر بــاأن جميع البيانات التي قدمتها �ضحيحة واأنني اطلعت على كافة ال�ض��روط والأحكام املذكورة  
يف دلي��ل الع�ضوي��ة واأواف��ق عليه��ا, وعليه تود �ض��ركتنا/ موؤ�ض�ض��تنا اأن تك�����ون ع�ض����وًا يف ال�ضبك�����ة 
الإقليميــــة للم�سوؤوليـــة الإجتماعيــــة)ع�سويــــة موؤ�س�ســـات( وت�ضدي����د مبل���غ الإ�ضرت���اك البال���غ 

قـــدره )             دولر اأمريكي( مبوجب التحويل البنكي على ح�ساب ال�سبكة الإقليمية لالإ�ست�سارات.

للفرتة من :       /      /       20            لغاية :       /      /        20       

ا�شم وت�قيع امل�ظف: اأ�شم امل�ش�ؤول:   
التاريخ : 

استمارة طلب عضوية في الشبكة اإلقليميـة 
للمسؤوليـة اإلجتماعيـة )للشركات والمؤسسات(




