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ماهية مؤسسة اعتماد معايير المسؤولية 
 CSR-A المجتمعية للمؤسسات

مؤسسة دولية عريقة ومتخصصة في معايير المسؤولية المجتمعية، ويقع مقرها في المملكة 
المتحدة. وتعد المؤسسة األولى والوحيدة في بريطانيا التي تصدر شهادات اعتماد المسؤولية 

المجتمعية للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

CSR-A تسعى مؤسسة
لتعزيز أهمية ممارسات المسؤولية المجتمعية من خالل تشجيع االبتكار وأفضل التطبيقات    .1

وتعزيزها.

المسؤولية  تطبيقات  من  اإليجابية  العوائد  حول  المصلحة  وأصحاب  المنظمات  لتثقيف    .2
المجتمعية على األفراد والمجتمعات.

إللهام المنظمات لتكون قوة إيجابية في جميع تفاعالتها مع أصحاب المصلحة.   .3
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ماهية اعتماد معايير 
المسؤولية المجتمعية 

CSR-A للمؤسسات
يعد الحصول على اعتماد من  CSR-A شهادة واضحة   •

على التميز في مجال المسؤولية المجتمعية.

االجتماعية  االهتمامات  دمج  على  االعتماد  يساعدك   •
والمستهلكين  اإلنسان  وحقوق  واألخالقية  والبيئية 

في عملياتك واستراتيجيتك المؤسسية.

يعد حصول مؤسستك على اعتماد من  CSR-A عنصًرا   •
حاسًما في تعزيز القدرة التنافسية  لمؤسستك.

به  تقوم  لقياس ما  CSR-A وسيلة فعالة  اعتماد  يعد   •
إنها  المجتمعية.  بالمسؤولية  يتعلق  فيما  بالفعل 
عملية تقوم فيها بجمع وقياس واإلبالغ عن أنشطة 
مؤسستك المسؤولة مجتمعيا. وسيوفر لك االعتماد 

أيًضا خارطة طريق لتخطيط النشاط المستقبلي. 

ا،  يوفر عملية طلب االعتماد نموذًجا بسيًطا ومباشًر  •
حيث يمكنك تسجيل النشاط مقابل أركان المسؤولية 
 - العمل  مكان   - البيئة  وهي:  األربعة  المجتمعية 

المجتمع - العمل الخيري. 

على  مؤسستك  تأثيرات  في   CSR-A معيار  ينظر   •
والمجتمعات  والعمالء  والموردين  الموظفين 
والمؤسسات الخيرية ويساعدك على تطوير تدقيق/ 
المسؤولية  طريق  خارطة  أساس  يشكل  تقرير 

المجتمعية الخاصة بك.

يساعد اعتماد CSR-A في إعداد تقارير ESG )الحوكمة   •
االجتماعية البيئية( وفي تحديد أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة )SDGs( التي قد ترغب في دعمها.

ثــالث سنـوات فترة صالحية شهادة   •
االعتمـــاد.

الحصــول على صالحيـــة استخـــدام   •
الشــعــار وإرشــادات إلستثمـار هذا 

االعتـــماد.
بمواءمــــة  دوليــــة  اعتــمـــاد  شهـــادة   •
ممارسات المؤسسة في المسؤولية 

المجتمعيــة مع معيــار دولــي.
شـجــــرة مغـــروســــة باســـم الجهـــة   •

المعتــمــدة.
التميز  جوائز  إلـى  التلقائـــي  الدخــول   •
فــــي المسؤولـــــــيـــــة المجتمــعــيــــــة 

للمؤسســـات الدوليـــة.
ستــظــهـــر فـــي دلـــيـــــــل األعــضــــاء   •

. CSR-A المعتمديــــن من
كل  رسوم  من   5٪ تذهب  سوف   •
طلـــب إلى مؤسسة خيرية مرشحة 

 . CSR-A من

يستفيد كل 
اعتماد ناجح من 

CSR-A من:
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يمكن للمؤسسات تقديم طلبات الحصول على االعتماد باللغتين اإلنجليزية أو العربية .   •

خدمة دعم إستشاري لتقديم طلبات المؤسسات للحصول على االعتماد برسوم مناسبة.   •

الموقع  في  معلن  ماهو  ووفق   ،CSR-A من  االعتمادية  على  الحصول  رسوم  على  إضافة  ال    •
الرسمي.

تدريب العاملين في المؤسسة على كيفية تقديم طلبات االعتماد.   •

توفير خدمة ترجمة الوثائق من اللغة العربية إلى اإلنجليزية برسوم مناسبة.  •

المؤسسة  المثالية إلستثمار مابعد حصول  الطريقة  ورشة عمل مجانية لمدة ساعة عن    •
على االعتماد الدولي.

 w w w . r e g i o n a l c s r . c o m

باإلضافة إىل مزايا العضوية لمدة 3 سنوات:
دعم الفحص الصحي السنوي - اجتماع إستشارة مجاني لمدة ساعة عبر تطبيقات    •

التواصل عن بعد.
مكالمة إستشارية بشأن CSR-A  قبل 6 أشهر من تجديد االعتماد.   •

نشرة األعضاء نصف السنوية.   •
مدونة قواعد السلوك لألعضاء.   •

•  ميثاق المسؤولية المجتمعية لمشاركته مع سلسلة التوريد الخاصة بك.
منطقة أعضاء مخصصة على موقع CSR-A توفر محتوى حصرًيا.   •

خصومات حصرية لألعضاء للتدريب والندوات والفعاليات.   •
.CSR-A خصم 10٪ على رسوم تجديد اعتماد   •

مــاذا نقــدم للجهــات الـــراغـبـــة فـي الحصـول على 
االعتماد يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

للمسؤولية  اإلقليمية  والشبكة  المجتمعية  للمسؤولية  الدولي  االتحاد  يتشرف كال من 
أفريقيا، ومن  الشرق األوسط وشمال  CSR-A في منطقة  بتمثيل مؤسسة  االجتماعية 

خالل مكاتبهم التمثيلية الموجودة في )14 دولة عربية وغير عربية ( نقدم اآلتي:-


