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يف اإطار تعزيز تطبيق ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية يف املنطقة العربية، وت�افقا مع تاأ�سي�س »االحتاد الدويل للم�س�ؤولية 
القان�ين يف  الرئي�س وترخي�سه  امل�س�ؤولية املجتمعية والذي يقع مقره  املجتمعية« كاأول احتادعاملي متخ�س�س يف جمال 
اأعماله  تد�سني  و�سيتم  االجتماعية«،  للم�س�ؤولية  االإقليمية  »ال�سبكة  من  مببادرة  جاء  حيث  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات 
ر�سميا بتاريخ 25 �سبتمرب 2019م، عرب مكاتبه االإقليمية يف املنطقة العربية ويف خارجها، وكذلك حتقيقا ل�سعار »عام 
متكني ال�سركاء 2019« الذي اأطلقته ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية على فعالياتها وخدماتها خالل عام 2019م، 
وذلك من خالل اإتاحة اخلربات واملعارف واملهارات واملنتجات التي مت متتلكها �سبكتنا للم�ؤ�س�سات يف املنطقة العربية ويف 
خارجها، وكذلك لالأفراد املهتمني مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية لتحقيق �سراكة معهم عرب نظام حق االمتياز »الفرن�سايز«، 
حيث �سيك�ن االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية ه� اجلهاز امل�سرف على ج�دة اخلدمات واملنتجات التي �سي�سملها منح 
»حق االمتياز« عرب معايريه الفنية بال�سراكة مع »جمعية االمتياز العاملية«،يف حني �ستك�ن »ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية 

االجتماعية »جهازا تنفيذيا مف��سا مبنح »حق االمتياز«. 

دليـــــل

»حـق االمتيـاز«
فـي مجـال المسـؤولـيـــة المجتمعــيـــة
من الشبكـة االقليمية للمسؤولية االجتماعيـة
Franchising وفق نظام الفرنشايز

تقــــديــــم
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ماهو نظام الفرنشايز Franchising؟
االمتياز«،  »حق  عقد  وتعني  »فرن�سايز«  مب�سمى  وي�ستهر   )Franchising( باالإجنليزية  االمتياز  حق 
يطلق  والذي  طرفيه  اأحد  مبقت�ساه  يق�م  واقت�ساديا  قان�نيا  م�ستقلني  طرفني  بني  عقد  باأنه  ويعرف 
عليه )مانح االمتياز( وباالإجنليزية )Franchisor( مبنح الطرف االأخر والذي يطلق عليه )ممن�ح 
االمتياز( وباالإجنليزية )Franchisee( امل�افقة على ا�ستخدام حق اأو اأكرث من حق�ق امللكية الفكرية 
اأو املعرفة املتخ�س�سة الإطالق منتج  اأو ت�زيع منتجاته اأو خدماته حتت العالمة التجارية التي ينتجها اأو 
ي�ستخدمها »مانح االمتياز« ووفقا لتعليماته وحتت اإ�سرافه ح�سريا يف منطقة جغرافية حمددة ولفرتة 
زمنية حمددة، مع التزام املانح بتقدمي امل�ساعدة الفنية وذلك مبقابل مبادي اأو احل�س�ل على مزايا اأو 

م�سالح اقت�سادية.

األعمال التي يناسبها االمتياز
العاملية  االمتياز  فجمعية  لالمتياز.  للخ�س�ع  قاباًل  فعليًا  يك�ن  اأن  ميكن  عمل  م�سروع  اأي  اإن 
)International Franchise Association( ت�سع االآن يف ت�سنيفاتها اأكرث من) 75 فئة (خمتلفة 
واال�ست�سارية  التدريبية  اخلدمات  وتاأتي   . لالمتياز  حماًل  تك�ن  اأن  ميكن  التي  االأعمال  لت�سنيف 

والفعاليات املتخ�س�سة وفق هذا الت�سنيف الذي اعتمدته جمعية االمتياز العاملية.
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أهـــداف تــحـــول الشبكـــة اإلقــليمــيـــة للمسؤولــيـــة االجتــمــاعيـــة 
إلـــى جهـــة مــانحـــة لــحــق االمـتيــاز:

اإلى ن�سر املعرفة واملهارة املتخ�س�سة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية  احلاجة يف املنطقة العربية 
ا�ستنادا اإلى معايري علمية ومهنية عاملية .

االجتماعية  للم�س�ؤولية  االقليمية  ال�سبكة  من  املقدمة  واملنتجات  اخلدمات  ج�دة  لرفع  ال�سعي 
لتت�افق مع املعايري العاملية امل�ؤهلة ملنح حق االمتياز.

امل�ساهمة يف بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والب�سرية ل�سركاء ال�سبكة االأقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية يف 
املنطقة العربية ويف خارجها.

االلتزام باأعلى املعايري االأخالقية يف تقدمي خدمات ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية.

حفظ حق�ق  املهارة وامللكية الفكرية خلرباء ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية ، والتي تتمثل 
يف منتجات وخدمات تدريبية وا�ست�سارية وفعاليات متخ�س�سة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية 

والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات االأعمال ،اإ�سافة اإلى التط�ع امل�ؤ�س�سي واخلدمة املجتمعية.

الت�افق مع حت�ل ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية اإلى م�ؤ�س�سة دولية بعد ان�سمامها اإلى 
دولية  هيئات  اإلى  اإ�سافة  املتخ�س�سة   ووكاالتها  املتحدة  االأمم  منظمات  من  عديدة  ع�س�يات 

معتربة.

م�سريتها  خالل  للم�س�ؤوليةاالجتماعية  االقليمية  ال�سبكة  حققتها  التي  املكت�سبات  على  احلفاظ 
املمتدة اإلى )13 ( عاما يف املنطقة العربية ب�سفتها م�ؤ�س�سة غري هادفة للربح.
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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«.
جمال  يف  متخ�س�سة  وخدمات  منتجات  لتط�ير  عالية  تكاليف  حتمل  دون  امل�ستهدفة  املناطق  يف  واالنت�سار  الت��سع   •

امل�س�ؤولية املجتمعية.

• ت�زيع املنتجات اأو اخلدمات ذات ال�سلة مبجال امل�س�ؤولية املجتمعية  باأ�سل�ب حمدد ومنظم.
•  املمن�حني حلق االمتياز يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية من قبل ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، هم يف ال�اقع    مالك�ن 
للم�سروع ولي�س�ا م�ظفني لديه، االأمر الذي يدفعهم للحر�س على جناح امل�سروع، وتقدمي مقرتحات اإيجابية لتح�سني العمل.

•  اإفادة »املمن�ح« من ا�سم »املانح« وعالمته و�سهرته وخربته والتي قاربت ال 13 عاما، مما ُيعزز ثقة العمالء باملمن�ح، 
بحيث ي�سمن له فر�س جناح اأف�سل .

• ا�ستقالل »املمن�ح له » ب��سفه م�ستثمًرا ومالًكا للم�سروع.
• التقليل من املخاطر بحيث ي�سمن النجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني واالإداري والت�س�يقي الذي �سيح�سل عليه من 

اأجهزة »ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية«، وا�سم ال�سهرة الذي يح�سل عليه من »املانح«. 

• اإفادة »املمن�ح« من قيمة املنتجات واخلدمات التي ي�فرها املانح للممن�ح، باأ�سعار تناف�سية.
• ي�ستفيد املمن�ح من »التدريب الن�عي وامل�ستمر املقدم من املانح، اإذ ُيجنبه االأخطاء.

• �سه�لة احل�س�ل على مت�يل من امل�ؤ�س�سات املالية، لثقتها يف جناح امل�سروع الذي مت جتريبه من قبل. 
•  يتمتع املمن�ح بحماية من املناف�سة، اإذ يحدد له منطقة جغرافية خا�سة به .

• ي�ساهم يف ت�طني املعرفة املتخ�س�سة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ، وت�ظيف العمالة املحلية يف املنطقة اجلغرافية 
اخلا�سة باملمن�ح. 
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عقــد االمتيـــاز:
ل�سرح  اإ�سراف »حمامني متخ�سيني يف جمال االمتياز«  قان�نيني لالإ�سراف على عق�د االمتياز حتت  اعتماد مكتبني  مت 

حق�ق وواجبات كل طرف جتاه االأخر.

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

مالحظـــة:
حقوق االمتياز متاحة للتقدم للحصول عليها من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات في جميع الدول العربية وفي خارجها، بعد استيفاءها لشروط التقديم.

�سلطنة عماناململكة العربية ال�سع�دية

اململكة املغربية

مملكة البحرين

دولة الك�يت

جمه�رية الهنداململكة االأردنية الها�سمية

جمه�رية ال�س�دان

اجلمه�رية اللبنانية
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 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــة المــانــحــة لــحــق االمـتيــاز

• ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية هي م�ؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م وم�سجلة ر�سميا 
يف ال�اليات املتحدة االأمريكية. كما ح�سلت على ع�س�ية منظمة االأمم املتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات 

متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
• تهدف ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية اإلى رفع م�ست�ى ال�عي ح�ل امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، 

والعمل على تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، والقطاعات احلك�مية واالأهلية واخلا�سة. 
• ت�سعى ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج 
التدريبية وور�س العمل املتخ�س�سة، وكذلك تنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات املتخ�س�سة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية، 

والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات االأعمال واخلدمة املجتمعية والتط�ع امل�ؤ�س�سي.
• م�ساعدة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات على اأن ت�سبح ممار�ساتها واأعمالها واأن�سطتها م�س�ؤولة ومت�افقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.
دوريات  ا�سدار  اإلى  ا�سافة  متخ�س�سة،  وبح�ث  درا�سات  تنفيذ  على  االجتماعية  للم�س�ؤولية  االإقليمية  ال�سبكة  تعمل   •

للمقايي�س  وفقًا  املجتمعية  امل�س�ؤولية  مبمار�سات  االأخرى  وامل�ؤ�س�سات  االأعمال  قطاعات  لتثقيف  متن�عة  ومطب�عات 
العاملية املعتمدة. 

• ت�سعى ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية لت�فري مر�سد مهني ملمار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.
تعمل ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�س�ؤولة لل�سركات، وامل�ؤ�س�سات،   •

خالل  من  عليها  والقائمني  اأ�سحابها،  وتقدير  املدين،  املجتمع  منظمات  وكذلك  واالأهلية،  احلك�مية،  والقطاعات 
فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية
عضـو برنامـج األمـم الـمتحـدة لإلتفـاق العالـمـي
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نبــذة تعريفيــة عــن االتحــاد الــدولـــي للمسؤوليــة المجتمعيــة

مت تاأ�سي�س االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية بتاريخ 2 يناير 201٨م، وقد اأن�سئ االإحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية للم�ساهمة يف 
تعزيز املمار�سات امل�س�ؤولة يف القطاعات احلك�مية واخلا�سة واملجتمعية عرب الرتويج الأف�سل املمار�سات املهنية، والتعريف بالنماذج 
الناجحة يف جمال تطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية وفق املعايري العاملية املعتمدة. وجاءت هذه املبادرة االأولى عامليا بهدف ايجاد مظلة 

اأممية تلتقي فيها الكيانات املتخ�س�سة وذات العالقة مبجال امل�س�ؤولية املجتمعية، �س�اء كانت حك�مية اأو خا�سة او جمتمعية.
رؤيـــة اإلتحـــاد:

تتمثل روؤية االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية، يف حث امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة واالأهلية يف العامل لتعزيز م�ساركاتها 
املجتمعية الفاعلة عرب تبني منهجية معيارية عاملية، تراعي فيها ال�س�ابط البيئية واالقت�سادية واملجتمعية امل�س�ؤولة، من 
خالل تنفيذ برامج لبناء القدرات امل�ؤ�س�سية، وتقدمي اال�ست�سارات املتخ�س�سة التي ت�ساهم يف تعزيز تطبيقات التنمية 
وتطبيقاتها،  املجتمعية  امل�س�ؤولية  مبجاالت  العالقة  ذات  والدرا�سات  البح�ث  وتنفيذ  املجتمعية،  وامل�س�ؤولية  امل�ستدامة 
اإ�سافة اإلى الرتويج للمار�سات امل�س�ؤولة عرب فعاليات احرتافية. ويتحقق ذلك من خالل �سراكات مهنية مع وكاالت االأمم 

املتحدة املتخ�س�سة واملنظمات الدولية املعتربة.
رسالـــة االتحـــاد:

ن�سعى لبناء منظ�مة اأممية احرتافية ت�ساهم يف تعزيز ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف العامل عرب ال�سراكة 
مع الكيانات املتخ�س�سة الدولية واحلك�مية واخلا�سة واملجتمعية.

أهـــداف االتـحــــاد:
•  ن�سر ثقافة وممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية عرب اأدوات احرتافية معتمدة عامليا.

•  ايجاد مظلة مهنية عاملية تنت�سب اليها الكيانات املتخ�س�سة، وتتحالف فيما بينها للرتويج الأف�سل املمار�سات يف جمال 
امل�س�ؤولية املجتمعية.
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•  اإ�سدار التقارير املهنية التي تر�سد التط�ر يف تطبيقات مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية يف دول العامل وفق املرجعيات العاملية.
•  خلق �سراكات مع املنظمات االأممية ذات ال�سلة مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية وتطبيقاتها لتبني مبادرات متخ�س�سة 
واملناطق  الدول  يف  ايجابيا  اأثرا  وحتدث  جمتمعي(   - بيئي   - املجتمعية)اقت�سادي  للم�س�ؤولية  الثالثة  االأبعاد  تراعي 

وامل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة بهذه املبادرات.
•  امل�ساهمة يف بناء وتط�ير قدرات الكيانات التي تعمل يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية �س�اء منها: احلك�مية اأو اخلا�سة 

اأو املجتمعية.
•  ايجاد كيانات اقليمية متخ�س�سة تتبع االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية، وتعمل على حتقيق اأهدافه لتج�يد الت�ا�سل 

وتعظيم االأثر.

مجــاالت عمــل االتحــاد:
ي�سعى االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية لتقدمي خدمات مهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية عرب االأدوات االحرتافية 

االآتية:
• خدمات تدريبية مبعايري عاملية.
•  ا�ست�سارات مهنية متخ�س�سة .

•  درا�سات وبح�ث تطبيقية.
• ا�سدار تقارير مهنية وفق املرجعيات املعتربة.

•  تنظيم امل�ؤمترات وامللتقيات واحللقات العلمية.
•  ت�فري ق�اعد معل�مات اخلرباء واأف�سل املمار�سات والتجارب.

عضوية االتحاد:
عضوية االتحاد متاحة للفئات اآلتية:

•  الكيانات املهنية املتخ�س�سة واملمار�سة للم�س�ؤولية املجتمعية �س�اء كانت حك�مية اأو خا�سة اأو جمتمعية يف جميع 
دول العامل..

•  املنظمات الدولية ذات ال�سلة مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
• اخلرباء واملتخ�س�س�ن يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
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1- في المنطقـــة العربيـــة:
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

Regional Corporate Social Responsibility Network
مـدينـة طنجـة - المملكـة المغربيـة
المكتـب الرئيسـي لخدمات االمتياز

2- فــي الشــرق األقصى:
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

Regional Corporate Social Responsibility Network
مدينة حيدربــاد - جمهورية الهند

3- في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية:
االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية 

 International Union for Social Responsibility
مدينة دوفر- الواليات المتحدة األمريكية

المقــار الرئيســة لمــراكــز خــدمـــات االمتيــاز
التـابعــة للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعـية
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مقار المكاتب المعتمدة الشريكة لدعم عقد االمتياز بين
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية والجهة الممنوحة

• الـمكـتــب الــرئيــ�س لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية لــخدمـــات االمتيــاز - الـمملكة الـمغربيــة.

• مكتب �س�ؤون املراكز املهنية التابعة لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية خدمات- اململكة املغربية.
• الـمكتــب القان�نــي لت�سجيل عقـ�د االمتياز للمنطقة العـربيــة ودول ال�ســرق االأو�ســط - دولة الك�يت.

• الــمعهـــد الــمعـتــمـــد لتدريــب ال�ســركــاء فـي جمــال االمتيــاز - دولــة الك�يــت.
• مكتب خدمات الع�س�يات املهنية لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية - دولة الك�يت

• مكــتــب خــدمـــات الهــ�يـــة االإعــالميــة ل�ســركـــاء االمتيـاز - مملكة البحرين.

• مكتب دعم تقنية املعل�مات للدول العربية ل�سركاء االمتياز- مملكة البحريــن.
• مـــكــتــب خــــدمــــــات ا�ستــقـــبــــال طــلـبـــــات االإمــتــــيـــــاز - مملكـــة البحريــــن.
• مكتب خدمــات معل�مــات اأع�ســاء و�سركــاء االمتيـاز -  اململكة العربية ال�سع�ديــة.
• مكــتــب تطــ�يــــر منــتـجــــات وخــدمـــات االمـتـيـــاز - اململكـة العربيــة ال�سع�ديــة.

• املكتب املعتمد لتن�سيق فعاليات االمتياز - اململكة العربية ال�سع�دية
• مكــتــــــب خــــدمــــات التحــــ�ل الرقمــــي - دولة قطر.

• املكتب القان�ين لت�سجيل عق�د االمتياز للدول االأوربية وال�اليات املتحدة االأمريكية - اململكة املتحدة.
االأمريكية  املتحدة  وال�اليات  االأوربية  والدول  االأو�سط  ال�سرق  لدول  املعل�مات  تقنية  دعم  مكتب   •

ل�سركاء االمتياز - جمه�رية الهند.

• املكتب املعتمد للت�سميم اجلرافيكي - جمه�رية م�سر العربية.
• املكتب املعتمد للت�سميــم الداخلــي - دولة فل�سطني.

مت اعتماد عدد من ال�سركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة يف املجاالت القان�نية واالإعالمية وتقنية املعل�مات والدعم االإداري 
والفني يف العديد من الدول العربية ومن خارجها لتقدمي اخلدمات امل�ساندة للجهات املمن�حة حلق االمتياز.
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أنواع حقوق االمتيـاز الممنوحة من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية:

الجهة االستشارية لشؤون الملكية الفكرية 
للمنتجات والخدمات والتراخيص

• اأب�غزالة للملكية الفكرية  

�ستقــدم للجهــات الـممن�حــة برامــج وخــدمــات من الـم�ؤ�س�ســات ال�سريكــة لل�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية 
االجتماعيـــة وذلك علــى النحــ� االآتي:

 حق امتياز تمثيلي حق امتياز شامل

برامج وخدمـات المــؤسسات والبرامج المشمولــة بحـق االمتياز
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25 سبتمبر 2019م
المؤتمرالتأسيسي لالتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية - المنطقة العربية، 
في المملكة المغربية، وتوقيع االتفاقيات الرسمية للدفعة األولى من الجهات 

)Franchising الممنوحة »حق االمتياز« وفق نظام االمتياز )الفرنشايز

1 أكتــوبــــر 2019م
البدء الفعلي لخدمات الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية في مجال االمتياز

مــن لـــه حـــق الــتــقــدم للحصول على االمتياز؟
• تعطي ملن له خربة يف جماالت التدريب واال�ست�سارات وتنظيم الفعاليات يف الدول العربية ويف خارجها، مع منح االأول�ية 

ملن لهم خربة �سابقة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية.
• اأع�ساء ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية من امل�ؤ�س�سات واالأفراد لهم اأف�سلية عند درا�سة طلبات احل�س�ل على 

حق االمتياز.
• املالك�ن للرتاخي�س الر�سمية الالزمة يف بلد املتقدم للح�س�ل على حق االمتياز، مع ت�افر املالءة املالية لت�سغيل واإدارة امل�سروع.

التوقيــت الــزمنــي للبــدء فــي بــرنــامــج »حـق االمتيــاز«

1 يــولــيـــو 2019م
إطالق الحملة اإلعالمية للتعريف 

ببرنامج حق االمتياز

1 أغسطس 2019م
فتح باب استقبال طلبات حق 

االمتياز
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