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نموذج تسجيل العضوية للمنشـــــآت





عضوية منتدى االستراتيجيات االردني تتطلب ترشيحا من قبل المنتدى وتتم عبر استالم دعوة شخصية.
الرجاء تعبئة جميع البنود في هذا النموذج.
يمكن دفع الرسوم نقدا او بحوالة بنكية أو شيك بنكي .إلدارة المنتدى.
تعتبر العضوية فاعله عند استالم نموذج التسجيل المعبأ باإلضافة الى رسوم العضوية.

معلومــــــــات المنشـــــــأة
*اسم المنشأة بالكامل (باإلضافة لالسم التجاري (ان وجد):
...........................................................................................................................................................................
*العنوان.......................................................................... :

* الهاتف الخلوي.............................................. :

*الرمز البريدي................................................................. :

*اسم المساعد الخاص (ان وجد)........................... :

* البريد االلكتروني............................................................ :

* اسم المسؤول عن الفعاليات واألنشطة:

*الموقع االلكتروني للمنشأة................................................... :

.....................................................................

*هاتف المكــتب /الفــاكس.................................................... :

*اسم المسؤول عن مبادرات المسؤولية المجتمعية:

*دولــــــــة المنشأة االم....................................................... :

.....................................................................

* المنشأة االم الشركة المالكة (ان وجدت):

* هل أنت عضو في أي من الجمعيات األردنية؟

......................................................................................

.....................................................................

نوع المنشاة





معفاة (خارجيه)
مساهمه خاصه
غير ربحيه
اجنبيه غير عامله (مكتب تمثيل)



اجنبيه عامله






لمده محدودة

بصفه دائمة

الدخل السنوي للمنشأة






تضامن
ذات مسؤوليه محدودة
مساهمه عامه
قابضه
استثمار مشترك

عدد الموظفين






أقل من  40.000دينار
أقل من  500.000دينار
بين 2.000.000-500.000دينار
أكثر من  2.000.000دينار
أ

2

أقل من 5
من 19-5
من 99-20
من599-100
أكثر من 600

هل هي مكمـلة أو فرع من منشأة أخرى؟
نعم

حدد .......................................................................

ال

نطـاق عمل المنشأ
اقليمي










دولي

محلي

تجاريه
صحية
وكالة
غير ربحية
حكومية
شبه حكومية (هيئة مستقلة)
غير حكومية
مركز دراسات واستشارات
خدمات:
خدمات هندسيه
خدمات تسويقيه واعالنية









خدمات ماليه
خدمات عالقات عامة

صناعيه
زراعية
مقاوالت انشائية
تعليمية
سياحية
اتصاالت وتكنلوجيا معلومات
انتاج الطاقة
اعالمية
خدمات قانونيه
خدمات استشارية

ان عضويه منتدى االستراتيجيات االردني للمنشآت ترتكز على خمسة اعمدة رئيسية:
(الرجاء تعبة ما ينطبق على منشأتك على اختالف نوعها او غايتها حسب ما تراه كافيا)
 .1هل تعتبر منشأتكم الحاكمية المؤسسية الرشيدة قيمة من القيم االساسية للمؤسسة؟
نعم

ال

 .2كم عدد الموظفين االردنيين في منشأتكم؟ ...........................................................................................................................
كم عدد الموظفات االناث في منشأتكم؟ ..............................................................................................................................
هل لدى منشأتكم برنامج لتدريب وتطوير مهارات الموظفين؟
نعم

ال

 .3هل لدى منشأتكم برنامج مسؤولية اجتماعية؟
نعم

ال

كم تخصص منشأتكم لمبادرة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات سنوياً؟ ............................................................................................
ما نوعية مبادرات المسؤولية المجتمعية؟ ...............................................................................................................................
 .4هل تعتمد منشأتكم أساليب لترشيد استهالك الماء والطاقة كتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية؟
نعم

ال

 .5كيف تشجع منشأتكم العمل االبداعي والمبادر؟ .....................................................................................................................
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معلومــــــات ممثل المنشـــــــــأة

* االسم الكامل..................................................................................................................................................... :
* المسمى الوظيفي................................................................................................................................................ :
* عنوان السكن..................................................................................................................................................... :
المدينة:
الشارع:
...........................................................................................................................................................................
الرمز البريدي:
صندوق البريد:
...........................................................................................................................................................................
* الرجاء ذكر منظمات تشترك  /ي بها حاليــــا ً
..........................................................................................................................................................................
* أسماء شخصين من كبار موظفي المنشأة اللذين ترغبون بدعوتهم لنشاطات المنتدى:
المسمى الوظيفي

البريد االلكتروني

االسم
.......................................

.........................................

.........................................

........................................ .2

..........................................

........................................اتفـــاق ـةــات

.1

ممثل المنشـــــــأة:
اؤكد من خالل هذا النم ـ ـوذج عزمي على تسجي ـ ـل المنش ـ ـأة الي امثلها كعضو في منتدى االستراتيجي ـ ـ ـات االردني واقر انا الموقع أدناه كممثل عن
المنشأة بصحة المعلومــــــــات المزودة اعاله وأوافق على أن أتماشــــــى مع قوانين وأنظمــة المنتدىو كما افوا ادارة المنتدى بتحديد نوع عضويتي
بناء على هيكلة العضوية الموجودة لديها واسسها ومعاييرها.

طريقة الدفع (اختر طريقة)
حوالة بنكية

شيـــــك

اسم المنشأة كما هو وارد في شهادة التسجيل..................................................................................... :
توقيع ممثل المنشأة المرشحة للعضوية............................................................................................. :
التاريخ................................................................................................................................... :

4

الستعمال المنتدى

لجنــــة العضويـــــة
ان االعضاء المرشحين من لجنة العضوية الموقعين ادناه يدعمون ويوافقون على تسجيل عضويته ويلتزمون بحث المنشاة والشخص الممثل الكريم
على المبادرة والتفاعل في نشاطات المنتدى.
االسم
المرشح األول .................................

التوقيع
...............................

التاريخ
................................

المرشح الثاني .................................

...............................

................................

إدارة المنتدى:
كإدارة أشهد ان كافة شروط العضوية قد اكتملت لدى المنشأة وممثلها:
التوقيع......................................... :

التاريخ.......................................... :

الهيئة االدارية للمنتدى:
الهيئة االدارية للمنتدى توافق على العضوية:

الرئيس:

االسم
.............................

التوقيع
................................

التاريخ
...............................

نائب الرئيس:

.............................

................................

...............................

أمين الصندوق............................. :

................................

...............................

أمين السر:

.............................

................................

...............................

عضو:

.............................

................................

...............................

عضو:

.............................

................................

...............................

عضو:

.............................

................................

...............................
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