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تقــــديــــم
دليـــــل

«حـق االمتيـاز»

فـي مجـال المسـؤولـيـــة المجتمعــيـــة

من الشبكـة االقليمية للمسؤولية االجتماعيـة

وفق نظام الفرنشايز Franchising

يف �إطار تعزيز تطبيق ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية ،وتوافقا مع ت�أ�سي�س «االحتاد الدويل للم�س�ؤولية
املجتمعية» ك�أول احتادعاملي متخ�ص�ص يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية والذي يقع مقره الرئي�س وترخي�صه القانوين يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث جاء مببادرة من «ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية» ،و�سيتم تد�شني �أعماله
ر�سميا بتاريخ � 25سبتمرب 2019م ،عرب مكاتبه الإقليمية يف املنطقة العربية ويف خارجها ،وكذلك حتقيقا ل�شعار «عام
متكني ال�شركاء  »2019الذي �أطلقته ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على فعالياتها وخدماتها خالل عام 2019م،
وذلك من خالل �إتاحة اخلربات واملعارف واملهارات واملنتجات التي مت متتلكها �شبكتنا للم�ؤ�س�سات يف املنطقة العربية ويف
خارجها ،وكذلك للأفراد املهتمني مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية لتحقيق �شراكة معهم عرب نظام حق االمتياز «الفرن�شايز»،
حيث �سيكون االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية هو اجلهاز امل�شرف على جودة اخلدمات واملنتجات التي �سي�شملها منح
«حق االمتياز» عرب معايريه الفنية بال�شراكة مع «جمعية االمتياز العاملية»،يف حني �ستكون «ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية
االجتماعية «جهازا تنفيذيا مفو�ضا مبنح «حق االمتياز».
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ماهو نظام الفرنشايز Franchising؟

حق االمتياز بالإجنليزية ( )Franchisingوي�شتهر مب�سمى «فرن�شايز» وتعني عقد «حق االمتياز»،
ويعرف ب�أنه عقد بني طرفني م�ستقلني قانونيا واقت�صاديا يقوم مبقت�ضاه �أحد طرفيه والذي يطلق
عليه (مانح االمتياز) وبالإجنليزية ( )Franchisorمبنح الطرف الأخر والذي يطلق عليه (ممنوح
االمتياز) وبالإجنليزية ( )Franchiseeاملوافقة على ا�ستخدام حق �أو �أكرث من حقوق امللكية الفكرية
�أو املعرفة املتخ�ص�صة لإطالق منتج �أو توزيع منتجاته �أو خدماته حتت العالمة التجارية التي ينتجها �أو
ي�ستخدمها «مانح االمتياز» ووفقا لتعليماته وحتت �إ�شرافه ح�صريا يف منطقة جغرافية حمددة ولفرتة
زمنية حمددة ،مع التزام املانح بتقدمي امل�ساعدة الفنية وذلك مبقابل مبادي �أو احل�صول على مزايا �أو
م�صالح اقت�صادية.

األعمال التي يناسبها االمتياز
�إن �أي م�شروع عمل ميكن �أن يكون فعلي ًا قاب ًال للخ�ضوع لالمتياز .فجمعية االمتياز العاملية
( )International Franchise Associationت�ضع الآن يف ت�صنيفاتها �أكرث من(  75فئة )خمتلفة
لت�صنيف الأعمال التي ميكن �أن تكون حم ًال لالمتياز  .وت�أتي اخلدمات التدريبية واال�ست�شارية
والفعاليات املتخ�ص�صة وفق هذا الت�صنيف الذي اعتمدته جمعية االمتياز العاملية.
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أهـــداف تــحـــول الشبكـــة اإلقــليمــيـــة للمسؤولــيـــة االجتــمــاعيـــة
إلـــى جهـــة مــانحـــة لــحــق االمـتيــاز:
احلاجة يف املنطقة العربية �إلى ن�شر املعرفة واملهارة املتخ�ص�صة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية
ا�ستنادا �إلى معايري علمية ومهنية عاملية .
ال�سعي لرفع جودة اخلدمات واملنتجات املقدمة من ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية
لتتوافق مع املعايري العاملية امل�ؤهلة ملنح حق االمتياز.
امل�ساهمة يف بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والب�شرية ل�شركاء ال�شبكة الأقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية يف
املنطقة العربية ويف خارجها.
االلتزام ب�أعلى املعايري الأخالقية يف تقدمي خدمات ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية.
حفظ حقوق املهارة وامللكية الفكرية خلرباء ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية  ،والتي تتمثل
يف منتجات وخدمات تدريبية وا�ست�شارية وفعاليات متخ�ص�صة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية
والتنمية امل�ستدامة و�أخالقيات الأعمال �،إ�ضافة �إلى التطوع امل�ؤ�س�سي واخلدمة املجتمعية.
التوافق مع حتول ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية �إلى م�ؤ�س�سة دولية بعد ان�ضمامها �إلى
ع�ضويات عديدة من منظمات الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة �إ�ضافة �إلى هيئات دولية
معتربة.
احلفاظ على املكت�سبات التي حققتها ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤوليةاالجتماعية خالل م�سريتها
املمتدة �إلى ( ) 13عاما يف املنطقة العربية ب�صفتها م�ؤ�س�سة غري هادفة للربح.

دليل «حق االمتياز» في مجال المسؤولية المجتمعية
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فوائــد ومــزايـــا ستعــود علــى من يحصـل علــى «حق امتياز» منتجــات
وخدمـات «الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية» تحت إشراف
«االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية».
• التو�سع واالنت�شار يف املناطق امل�ستهدفة دون حتمل تكاليف عالية لتطوير منتجات وخدمات متخ�ص�صة يف جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية.
• توزيع املنتجات �أو اخلدمات ذات ال�صلة مبجال امل�س�ؤولية املجتمعية ب�أ�سلوب حمدد ومنظم.
• املمنوحني حلق االمتياز يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية من قبل ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ،هم يف الواقع مالكون
للم�شروع ولي�سوا موظفني لديه ،الأمر الذي يدفعهم للحر�ص على جناح امل�شروع ،وتقدمي مقرتحات �إيجابية لتح�سني العمل.
• �إفادة «املمنوح» من ا�سم «املانح» وعالمته و�شهرته وخربته والتي قاربت ال  13عاما ،مما ُيعزز ثقة العمالء باملمنوح،
بحيث ي�ضمن له فر�ص جناح �أف�ضل .
• ا�ستقالل «املمنوح له « بو�صفه م�ستثم ًرا ومال ًكا للم�شروع.
• التقليل من املخاطر بحيث ي�ضمن النجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني والإداري والت�سويقي الذي �سيح�صل عليه من
�أجهزة «ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية» ،وا�سم ال�شهرة الذي يح�صل عليه من «املانح».
• �إفادة «املمنوح» من قيمة املنتجات واخلدمات التي يوفرها املانح للممنوح ،ب�أ�سعار تناف�سية.
• ي�ستفيد املمنوح من «التدريب النوعي وامل�ستمر املقدم من املانح� ،إذ ُيجنبه الأخطاء.
• �سهولة احل�صول على متويل من امل�ؤ�س�سات املالية ،لثقتها يف جناح امل�شروع الذي مت جتريبه من قبل.
• يتمتع املمنوح بحماية من املناف�سة� ،إذ يحدد له منطقة جغرافية خا�صة به .
• ي�ساهم يف توطني املعرفة املتخ�ص�صة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية  ،وتوظيف العمالة املحلية يف املنطقة اجلغرافية
اخلا�صة باملمنوح.
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عقــد االمتيـــاز:
مت اعتماد مكتبني قانونيني للإ�شراف على عقود االمتياز حتت �إ�شراف «حمامني متخ�صيني يف جمال االمتياز» ل�شرح
حقوق وواجبات كل طرف جتاه الأخر.

الدول الـتــي لها أولـويــة الحصـول علـى حـــق اإلمتـيـــاز عـبــر شركــاء
الشبــكـــة اإلقـليـمـيـــة للمسؤولـيـة االجتماعيـة المعتمدين الحاليين

اململكة العربية ال�سعودية

دولة الكويت

جمهورية ال�سودان

�سلطنة عمان

اململكة الأردنية الها�شمية

اجلمهورية اللبنانية

اململكة املغربية

جمهورية الهند

مملكة البحرين
مالحظـــة:

حقوق االمتياز متاحة للتقدم للحصول عليها من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات في جميع الدول العربية وفي خارجها ،بعد استيفاءها لشروط التقديم.
دليل «حق االمتياز» في مجال المسؤولية المجتمعية
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نبــذة تعريفيــة عــن الجهــة المــانــحــة لــحــق االمـتيــاز
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
عضـو برنامـج األمـم الـمتحـدة لإلتفـاق العالـمـي

• ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت ت�أ�سي�سها يف عام 2007م وم�سجلة ر�سميا
يف الواليات املتحدة الأمريكية .كما ح�صلت على ع�ضوية منظمة الأمم املتحدة يف عام 2014م .ولها فروع ومكاتب واتفاقيات
متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
• تهدف ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية �إلى رفع م�ستوى الوعي حول امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات،
والعمل على تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�صة.
• ت�سعى ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لتحقيق �أهدافها من خالل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ،وتنفيذ الربامج
التدريبية وور�ش العمل املتخ�ص�صة ،وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية،
والتنمية امل�ستدامة و�أخالقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتطوع امل�ؤ�س�سي.
• م�ساعدة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات على �أن ت�صبح ممار�ساتها و�أعمالها و�أن�شطتها م�س�ؤولة ومتوافقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.
• تعمل ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على تنفيذ درا�سات وبحوث متخ�ص�صة ،ا�ضافة �إلى ا�صدار دوريات
ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات الأعمال وامل�ؤ�س�سات الأخرى مبمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية وفق ًا للمقايي�س
العاملية املعتمدة.
• ت�سعى ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية لتوفري مر�صد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.
• تعمل ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ،على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة لل�شركات ،وامل�ؤ�س�سات،
والقطاعات احلكومية ،والأهلية ،وكذلك منظمات املجتمع املدين ،وتقدير �أ�صحابها ،والقائمني عليها من خالل
فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.
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نبــذة تعريفيــة عــن االتحــاد الــدولـــي للمسؤوليــة المجتمعيــة

مت ت�أ�سي�س االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية بتاريخ  ٢يناير ٢٠١٨م ،وقد �أن�شئ الإحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية للم�ساهمة يف
تعزيز املمار�سات امل�س�ؤولة يف القطاعات احلكومية واخلا�صة واملجتمعية عرب الرتويج لأف�ضل املمار�سات املهنية ،والتعريف بالنماذج
الناجحة يف جمال تطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية وفق املعايري العاملية املعتمدة .وجاءت هذه املبادرة الأولى عامليا بهدف ايجاد مظلة
�أممية تلتقي فيها الكيانات املتخ�ص�صة وذات العالقة مبجال امل�س�ؤولية املجتمعية� ،سواء كانت حكومية �أو خا�صة او جمتمعية.
رؤيـــة اإلتحـــاد:
تتمثل ر�ؤية االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية ،يف حث امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة والأهلية يف العامل لتعزيز م�شاركاتها
املجتمعية الفاعلة عرب تبني منهجية معيارية عاملية ،تراعي فيها ال�ضوابط البيئية واالقت�صادية واملجتمعية امل�س�ؤولة ،من
خالل تنفيذ برامج لبناء القدرات امل�ؤ�س�سية ،وتقدمي اال�ست�شارات املتخ�ص�صة التي ت�ساهم يف تعزيز تطبيقات التنمية
امل�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية ،وتنفيذ البحوث والدرا�سات ذات العالقة مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها،
�إ�ضافة �إلى الرتويج للمار�سات امل�س�ؤولة عرب فعاليات احرتافية .ويتحقق ذلك من خالل �شراكات مهنية مع وكاالت الأمم
املتحدة املتخ�ص�صة واملنظمات الدولية املعتربة.
رسالـــة االتحـــاد:
ن�سعى لبناء منظومة �أممية احرتافية ت�ساهم يف تعزيز ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف العامل عرب ال�شراكة
مع الكيانات املتخ�ص�صة الدولية واحلكومية واخلا�صة واملجتمعية.
أهـــداف االتـحــــاد:
• ن�شر ثقافة وممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية عرب �أدوات احرتافية معتمدة عامليا.
• ايجاد مظلة مهنية عاملية تنت�سب اليها الكيانات املتخ�ص�صة ،وتتحالف فيما بينها للرتويج لأف�ضل املمار�سات يف جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية.
دليل «حق االمتياز» في مجال المسؤولية المجتمعية
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• �إ�صدار التقارير املهنية التي تر�صد التطور يف تطبيقات مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية يف دول العامل وفق املرجعيات العاملية.
• خلق �شراكات مع املنظمات الأممية ذات ال�صلة مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها لتبني مبادرات متخ�ص�صة
تراعي الأبعاد الثالثة للم�س�ؤولية املجتمعية(اقت�صادي  -بيئي  -جمتمعي) وحتدث �أثرا ايجابيا يف الدول واملناطق
وامل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة بهذه املبادرات.
• امل�ساهمة يف بناء وتطوير قدرات الكيانات التي تعمل يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية �سواء منها :احلكومية �أو اخلا�صة
�أو املجتمعية.
• ايجاد كيانات اقليمية متخ�ص�صة تتبع االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية ،وتعمل على حتقيق �أهدافه لتجويد التوا�صل
وتعظيم الأثر.

مجــاالت عمــل االتحــاد:
ي�سعى االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية لتقدمي خدمات مهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية عرب الأدوات االحرتافية
الآتية:
• خدمات تدريبية مبعايري عاملية.
• ا�ست�شارات مهنية متخ�ص�صة .
• درا�سات وبحوث تطبيقية.
• ا�صدار تقارير مهنية وفق املرجعيات املعتربة.
• تنظيم امل�ؤمترات وامللتقيات واحللقات العلمية.
• توفري قواعد معلومات اخلرباء و�أف�ضل املمار�سات والتجارب.
عضوية االتحاد:

عضوية االتحاد متاحة للفئات اآلتية:

• الكيانات املهنية املتخ�ص�صة واملمار�سة للم�س�ؤولية املجتمعية �سواء كانت حكومية �أو خا�صة �أو جمتمعية يف جميع
دول العامل..
• املنظمات الدولية ذات ال�صلة مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
• اخلرباء واملتخ�ص�صون يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
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المقــار الرئيســة لمــراكــز خــدمـــات االمتيــاز

التـابعــة للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعـية

 -1في المنطقـــة العربيـــة:

الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

Regional Corporate Social Responsibility Network

مـدينـة طنجـة  -المملكـة المغربيـة
المكتـب الرئيسـي لخدمات االمتياز

 -2فــي الشــرق األقصى:

الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

Regional Corporate Social Responsibility Network

مدينة حيدربــاد  -جمهورية الهند

 -3في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية:

االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية
International Union for Social Responsibility
مدينة دوفر -الواليات المتحدة األمريكية

دليل «حق االمتياز» في مجال المسؤولية المجتمعية
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مقار المكاتب المعتمدة الشريكة لدعم عقد االمتياز بين
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية والجهة الممنوحة

مت اعتماد عدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف املجاالت القانونية والإعالمية وتقنية املعلومات والدعم الإداري
والفني يف العديد من الدول العربية ومن خارجها لتقدمي اخلدمات امل�ساندة للجهات املمنوحة حلق االمتياز.

• الـمكـتــب الــرئيــ�س لل�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لــخدمـــات االمتيــاز  -الـمملكة الـمغربيــة.
• مكتب �ش�ؤون املراكز املهنية التابعة لل�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية خدمات -اململكة املغربية.
• الـمكتــب القانونــي لت�سجيل عقـود االمتياز للمنطقة العـربيــة ودول ال�شــرق الأو�ســط  -دولة الكويت.
• الــمعهـــد الــمعـتــمـــد لتدريــب ال�شــركــاء فـي جمــال االمتيــاز  -دولــة الكويــت.
• مكتب خدمات الع�ضويات املهنية لل�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية  -دولة الكويت
• مكــتــب خــدمـــات الهــويـــة الإعــالميــة ل�شــركـــاء االمتيـاز  -مملكة البحرين.
• مكتب دعم تقنية املعلومات للدول العربية ل�شركاء االمتياز -مملكة البحريــن.
• مـــكــتــب خــــدمــــــات ا�ستــقـــبــــال طــلـبـــــات الإمــتــــيـــــاز  -مملك ــة البحريـ ــن.

• مكتب خدمــات معلومــات �أع�ضــاء و�شركــاء االمتيـاز  -اململكة العربية ال�سعوديــة.
• مكــتــب تطــويــــر منــتـجــــات وخــدمـــات االمـتـيـــاز  -اململكـة العربيــة ال�سعوديــة.
• املكتب املعتمد لتن�سيق فعاليات االمتياز  -اململكة العربية ال�سعودية
• مكــتــــــب خــــدمــــات التحــــول الرقمــــي  -دولة قطر.
• املكتب القانوين لت�سجيل عقود االمتياز للدول الأوربية والواليات املتحدة الأمريكية  -اململكة املتحدة.
• مكتب دعم تقنية املعلومات لدول ال�شرق الأو�سط والدول الأوربية والواليات املتحدة الأمريكية
ل�شركاء االمتياز  -جمهورية الهند.
• املكتب املعتمد للت�صميم اجلرافيكي  -جمهورية م�صر العربية.
• املكتب املعتمد للت�صميــم الداخلــي  -دولة فل�سطني.
12

دليل «حق االمتياز» في مجال المسؤولية المجتمعية

شبكتنا ...عالمية الجغرافيا والممارسات والتأثير

برامج وخدمـات المــؤسسات والبرامج المشمولــة بحـق االمتياز
�ستقــدم للجهــات الـممنوحــة برامــج وخــدمــات من الـم�ؤ�س�ســات ال�شريكــة لل�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية
االجتماعيـــة وذلك علــى النحــو الآتي:

أنواع حقوق االمتيـاز الممنوحة من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية:

حق امتياز شامل

حق امتياز تمثيلي

الجهة االستشارية لشؤون الملكية الفكرية
للمنتجات والخدمات والتراخيص
• �أبوغزالة للملكية الفكرية
دليل «حق االمتياز» في مجال المسؤولية المجتمعية
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مــن لـــه حـــق الــتــقــدم للحصول على االمتياز؟

• تعطي ملن له خربة يف جماالت التدريب واال�ست�شارات وتنظيم الفعاليات يف الدول العربية ويف خارجها ،مع منح الأولوية
ملن لهم خربة �سابقة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
• �أع�ضاء ال�شبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية من امل�ؤ�س�سات والأفراد لهم �أف�ضلية عند درا�سة طلبات احل�صول على
حق االمتياز.
• املالكون للرتاخي�ص الر�سمية الالزمة يف بلد املتقدم للح�صول على حق االمتياز ،مع توافر املالءة املالية لت�شغيل و�إدارة امل�شروع.

التوقيــت الــزمنــي للبــدء فــي بــرنــامــج «حـق االمتيــاز»

 1يــولــيـــو 2019م

إطالق الحملة اإلعالمية للتعريف
ببرنامج حق االمتياز

 1أغسطس 2019م
فتح باب استقبال طلبات حق
االمتياز

 25سبتمبر 2019م

المؤتمرالتأسيسي لالتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية  -المنطقة العربية،
في المملكة المغربية ،وتوقيع االتفاقيات الرسمية للدفعة األولى من الجهات
الممنوحة «حق االمتياز» وفق نظام االمتياز (الفرنشايز )Franchising

 1أكتــوبــــر 2019م

البدء الفعلي لخدمات الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية في مجال االمتياز
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