العضوية بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
تع��د ع�ضوي��ة ال�ش��بكة الإقليمية للم�س ��ؤولية الإجتماعية� ،إح��دى الع�ضويات املهنية املتمي��زة التي ميكن للخرباء ،وامل�ست�ش��ارين ،والإقت�صاديني،
والإداري�ين ،واملهني�ين ،واملهتم�ين باملج��االت الإقت�صادي��ة ،والإدارية ،واملجتمعي��ة ،والبيئية ،والإجتماعي��ة ،وكذلك املتخ�ص�ص�ين يف علوم الطاقة،
واخل�براء �أو املتخ�ص�ص�ين يف جم��االت الإعاق��ة ،والأيت��ام ،وكب��ار �س��ن ،واملتقاعدي��ن ،ومنظم��ات املجتمع امل��دين ،واملعني�ين بق�ضايا الإ�س��تدامة،
واملمار�سات �أو احللول ال�صديقة للبيئة.

فئات الع�ضوية:

ع�ضو عامـــل (�أفـــــراد)
ع�ضوية امل�ؤ�س�سات
الع�ضوية ال�شرفية

�أنــواع الع�ضويـــات
�أو ًال :ع�ضو عامـــل (�أفـــــراد)

يحق لكل متخ�ص�ص فى املجال الإقت�صادي� ،أو الإداري� ،أو التجاري� ،أو املجتمعي� ،أو الثقايف� ،أو الإجتماعي� ،أو البيئي احل�صول على الع�ضوية
العامل��ة ف��ى ال�ش��بكة طبق ًا لل�ش��روط الت��ى يجب �أن يتمتع بها ،وبع��د احل�صول على موافقة جلنة الع�ضوية لل�ش��بكة ،على �أن يتم �إنت�س��ابه لع�ضوية
�إحدى املراكز �أو الوحدات الإدارية التابعة لل�شبكة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�شرق الأو�سط ،ودول املغرب العربي ،وكذلك الدول العربية
يف القارة الأفريقية� ،أو الإنت�س��اب مبا�ش��رة لل�ش��بكة الأم ،ويتم ذلك بعد تر�ش��يح وم�صادقة رئي���س املركز �أو الوحدة الإدارية� ،أو مدير عام مركز
الع�ضويات املهنية� ،أو من ينوب عنه على طلب احل�صول على الع�ضوية.

ثاني ًا -:ع�ضوية امل�ؤ�س�سات

يحق لكل م�ؤ�س�سة حكومية� ،أو خا�صة� ،أو �أهلية �أن حت�صل على الع�ضوية امل�ؤ�س�سية لل�شبكة طبق ًا لل�شروط التى يجب �أن تتمتع بها ،وبعد
�إعتماد جلنة الع�ضوية بكل مركز مهني �أو وحدة �إدارية ،على �أن يكون انت�س��اب امل�ؤ�س�س��ة الراغبة يف الع�ضوية من خالل �إنت�س��ابها لإحدى
املراكز �أو الوحدات الإدارية التابعة لل�شبكة� ،أو الإنت�ساب مبا�شرة لل�شبكة الأم.

مزايـــا عضويـــة الشبكـــة والمراكــــز والوحدات اإلدارية التابعــة لهــا
ع�ضو عامل (املزايا):
• ُين��ح الع�ض��و بطاق��ة ع�ضوي��ة دولي��ة م��ن ال�ش��بكة الإقليمية
للم�س�ؤولية الإجتماعية.
• ُين��ح الع�ض��و ح��ق امل�ش��اركة يف كاف��ة �أن�ش��طة ال�ش��بكة من
دورات ،برام��ج تدريبي��ة ،ن��دوات وم�ؤمت��رات ،جمان � ًا �أو
بر�سوم رمزية.
• يح�ص��ل الع�ض��و جمان � ًا عل��ى كاف��ة الن�ش��رات املطبوع��ة
والإلكرتونية ،والدوريات التي ت�صدرها ال�شبكة.
• ت�ساعد ال�شبكة الأع�ضاء يف احل�صول على بيانات الإت�صال
باخل�براء وامل�ست�ش��ارين و�أ�صح��اب الإخت�صا���ص عل��ى
م�س��توى دول جمل���س التعاون اخلليجي وال�ش��رق الأو�سط،
ودول املغ��رب العرب��ي ،وكذل��ك ال��دول العربي��ة يف القارة
الأفريقي��ة يف جم��االت امل�س ��ؤولية الإجتماعي��ة ،والتنمي��ة
امل�ستدامة ،والإقت�صاد الأخ�ضر.
• ُين��ح الع�ض��و ح��ق الإطالع عل��ى نتائج الدرا�س��ات والبحوث
والإح�صائي��ات العلمية التي ت�صدرهاال�ش��بكة ب�ش��كل دوري
والتي ال تكون متاحة لغري الأع�ضاء.
• تزوي��د الع�ض��و بربام��ج وفعالي��ات ال�ش��بكة و �أن�ش��طتها،
و�أ�سبقية امل�شاركة فيها تكون للأع�ضاء �أو َال.
• تزويد الع�ضو ب�أخر املعلومات والتطورات املتعلقة مبجاالت
�إهتمامات��ه املهني��ة ذات ال�صلة ،من خالل �إنت�س��ابه لأحد
املراكز والوحدات الإدارية املتخ�ص�صة والتابعة لل�شبكة.
• يح�ص��ل الع�ضو على تخفي�ضات من العديد من امل�ؤ�س�س��ات

الأكادميي��ة ،والتدريبي��ة ،والبحثي��ة ،والإقت�صادي��ة،
والتجارية املتحالفة مع ال�شبكة.
• يح�ص��ل الع�ض��و العام��ل عل��ى خ�ص��م ي�ص��ل إ�ل��ى  ٪ 30عل��ى
الدورات التدريبية وبرامج الت�أهيل التي تنظمها ال�شبكة.
ع�ضوية امل�ؤ�س�سات (املزايا):
• ت�ش��ارك امل�ؤ�س�س��ة يف فعالي��ات ال�ش��بكة الت��ي تقيمه��ا عل��ى
امل�ستوي املحلي والإقليمي والدويل.
• �إ�ضافة �إ�سم امل�ؤ�س�سة ورابط موقعها الإلكرتوين �إلى قائمة
الأع�ضاء يف املوقع الر�سمي لل�شبكة.
• �إ�ضافة �ش��عار امل�ؤ�س�سة (ع�ضوية م�ؤ�س�سات) يف املطبوعات
والر�سائل اخلا�صة بال�شبكة.
• ح�صول امل�ؤ�س�سة على �أف�ضل العرو�ض والإمتيازات للم�شاركة
يف الفعالي��ات واملعار���ض واملهرجان��ات وامل ؤ�مت��رات الت��ي
تنظمها ال�ش��بكة �س��واء يف دول جمل���س التع��اون اخلليجي �أو
باق��ي ال��دول العربي��ة الت��ي يتواجد فيه��ا متثيل لل�ش��بكة من
خالل مراكزها ووحداتها الإدارية.
• متن��ح امل�ؤ�س�س��ة حق تر�ش��يح خم�س��ة �أع�ضاء م��ن موظفيها
لع�ضوية ال�شبكة والتمتع مبميزات ع�ضوية الأفراد.
• دعم امل�ؤ�س�س��ة يف الرتويج والت�س��ويق حلمالتها و براجمها
املجتمعية ورعايتها �إعالمي َا بر�سوم رمزية.
• خ�ص��م ي�ص��ل �إل��ى  ٪ 30على ال��دورات التدريبي��ة وبرامج
الت�أهي��ل الت��ي تنظمه��ا ال�ش��بكة ل �ـ  15ف��رد م��ن موظف��ي
امل�ؤ�س�سة يف كل عام.

ر�سوم الع�ضويــــة

ثالث ًا :الع�ضوية ال�شرفية

• وهي خم�ص�صة لكل من قدم خدمات جليلة لل�ش��بكة� ،س��واء كانت هذه اخلدمات مادية �أو معنوية .ويتم تر�ش��يحه من قبل جمل���س
�إدارة ال�شبكة.

�شروط ع�ضوية ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية �أو املراكز املهنية التابعة لها.

�شروط الع�ضو العامل:

• �أن يكون حا�صل على �شهادة جامعية �أو ما يعادلها ،وح�سن ال�سرية وال�سلوك.
• �أو تكون لديه خربة مهنية يف جماالت عمل ال�شبكة �أو املراكز والوحدات الإدارية التابعة لل�شبكة ال تقل عن �سنتني.
• املوافقة على ميثاق و�أهداف ال�شبكة والإلتزام بها.
• التوقيع واملوافقة على الإمتثال ل�شروط و�إتفاقية الع�ضوية.
• يجب على الأع�ضاء املوافقة على الإلتزام ب�أي لوائح ت�صدرها ال�شبكة.

نوع الع�ضوية :الع�ضو العامل
الـمـــــدة:
�سنوي ًا
 300دوالر
الـمـبلـــغ:

نوع الع�ضوية :ع�ضو امل�ؤ�س�سات
الـمـــــدة:
�سنوي ًا
 1000دوالر
الـمـبلـــغ:

نوع الع�ضوية :ال�شرفية
جماناً
الـمـبلـــغ:

نوع الع�ضوية :ع�ضو ال�شركات
الـمـــــدة:
�سنوي ًا
 3000دوالر
الـمـبلـــغ:

طرق احل�صول على الع�ضوية
• عل��ى الراغ��ب ف��ى احل�ص��ول عل��ى ع�ضوي��ة ال�ش��بكة الإقليمي��ة �إلى �أين تر�سل الطلبات ؟
للم�س�ؤولية االجتماعية �أو املراكز والوحدات الإدارية التابعة لها املوقع الر�سمي الـخا�ص بال�شبكة:
التق��دم وتعبئة النم��وذج املخ�ص�ص لذلك واملوج��ود على املوقع www.regionalcsr.com

الإلكرتونى ،واملرفق ن�سخه منه يف هذا الدليل.

• فى �أول كل �ش��هر ميالدى ينعقد �إجتماع جلنة الع�ضوية بال�ش��بكة
يف مق��ره الرئي�س��ي وتقوم جلن��ة الع�ضوية ببح��ث الطلب ،والرد
على املتقدم باملوافقة �أو الرف�ض.
• م��ن ح��ق جلن��ة الع�ضوي��ة ف��ى ال�ش��بكة الإقليمي��ة للم�س ��ؤولية
الإجتماعي��ة ع��دم من��ح الع�ضوي��ة لأي فرد دون الرج��وع �إلى �أى
جهة �أو الإعرتا�ض عليه.
• ال ت�صبح الع�ضوية �سارية �إال بعد �إعتمادها من جمل�س الإدارة.

الربيد االلكرتوين:

info@regionalcsr.com
م��ا الذي يتوجب علي فعله يف حال الت�أخر يف الرد
�أو عدم الإ�ستفادة من مزايا الع�ضوية ؟
•	�إر�سال خطاب ملدير مركز الع�ضويات املهنية.
ماذا يحدث لطلبي يف حال ت�أخر �سداد ر�سوم الع�ضوية؟
• يعت�بر الطل��ب الغي � ًا يف حال عدم �س��داد ر�س��وم الع�ضوية
خالل �أ�سبوعني من تاريخ الرد باملوافقة على الطلب.

ي�سعدنا يف مركز الع�ضويات املهنية الإجابة على �أي ا�ستف�سار لديك .من خالل التوا�صل معنا
على الربيد الإلكرتوين� ،أو من خالل زيارة موقعنا:
الـمـوقــــع الر�سمـــي:

www.regionalcsr.com

الربيـــد االلكرتونــــي:
info @r egionalcsr.com

