
الشكر والتقدير
للمساهامت التي 

تقدمها رشكات
األدوية

إرشادات لونية من أجل املنظامت 
املعنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد



مة ُمقدِّ

تهدف هذه اإلرشادات إىل دعم املنظامت املعنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد عند 

اتخاذ قرارها بشأن االعرتاف والتقدير للمساهامت املالية الواردة من رشكات األدوية 

)املشار إليها هنا باسم “الرشكات”( والتفاوض بشأن كيفية عمل ذلك. وال ترسي هذه 

اإلرشادات عىل اإلعالنات املدفوعة )التي تُعد قانونية ومرشوعة يف بعض البلدان(. 

وينبغي قراءة هذه اإلرشادات مبعّية “السياسات واملامرسات املتبعة يف العالقات مع 

قطاع الرعاية الصحية” والتي يطبقها االتحاد الدويل للتصلّب العصبي املُتعّدد.

يف حي أنه يتعّي عىل املنظامت املعنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد االمتثال للوائح 

الوطنية )الخاصة بالتسويق/الرعاية(، فقد ُصممت هذه اإلرشادات ملساعدة املنظامت 

املعنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد يك تضع يف اعتبارها بدرجة أكرب كيف ميكنها توفري 

معلومات عىل النحو األفضل وبأسلوب شفاف ومستقل عند اإلقرار بالدعم املايل الذي 

تتلقاه من رشكات األدوية.

يتعّي عىل املنظامت املعنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد، يك تحمي نفسها من تأثري 

الرشكات غري املربر عليها )املتصوَّر أو الحقيقي(، أن تحتفظ بتحكمها واستقالليتها يف ما 

يتعلق مبحتوى املعلومات التي تصدر عنها وبتصميمه وتطويره.

ميكن أن تسي اإلرشادات عىل مجموعة 
واسعة من مواد املعلومات ومنها...

املوارد املطبوعة 

والرقمية
املواقع الشبكية

الفتات أو ُملصقات 

الفعاليات

الفعاليات املنقولة من 

الندوات عرب اإلنرتنتمقاطع الفيديوخالل البث الحّي
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أهم النصائح للحفاظ عىل االستقاللية 
عند التعامل مع الرشكات

فهم اللوائح الوطنية )الخاصة بالتسويق/

الرعاية( يف بلدكم.

اتباع نهج متسق تجاه العالمات التجارية 

املختلفة. من شأن ذلك أن ييّس عليكم 

رشح تفضيالتكم املتعلقة بالرشكة مع 

االستعانة بأمثلة حقيقية من عملكم.

خططوا ألنشطتكم مبّكراً!

حاولوا الحصول عىل متويٍل من أكرث من 

رشكة واحدة ملرشوٍع ما، كلام أمكن 

ذلك، إذ يساعدكم ذلك يف الحفاظ عىل 

استقالليتكم.

احرصوا عىل توقيع اتفاٍق خطّي مع 

الرشكة لتحديد النقاط التي اتفقتم عليها.

اعقدوا مناقشات مبكرة مع ممّوليكم بشأن 

العالمات التجارية )brand(. وينبغي أن 

يشمل ذلك تفاصيل محددة تتعلق بحجم 

 شعاركم وشعارهم وموضعه ومدى 

بروزه وظهوره.

أظهروا تولّيكم املسؤولية عن املرشوع من 

خالل الحرص عىل إظهار شعاركم عىل 

املواد الرتويجية عىل الدوام.

ال تستخدموا قنوات الرشكة أو حساباتها 

الخاصة بعقد االجتامعات املرئية عرب 

الفيديو - بل استخدموا حسابكم الخاص 

حتى لو اضطررتم إىل متويله عن طريق 

منحة مقدمة من إحدى الرشكات. 

من شأن هذا األمر أن يساعدكم يف 

الحفاظ عىل تحكمكم يف تحرير املحتوى 

واستقالليتكم، وبناء الثقة مع جمهوركم.

من األفضل أن تحصلوا عىل منحة وأن 

تُنتجوا املواد الخاصة بكم بأنفسكم بدالً 

من تكليف الرشكة بإنتاج جزء من هذه 

املواد أو كلها.

إرشادات لونية

وضع مثايل
هذا هو الوضع األمثل 

الذي ينبغي استهداف 

الوصول إليه.

وضع مقبول
هذا الوضع ليس األفضل 

ولكن يظل مقبوالً، تبعاً 

للتقدير الخاص باملنظمة 

املعنية بالتصلّب العصبي 

املُتعّدد.

وضع ينبغي 
تجّنبه

هذا الوضع ينبغي تجّنبه 

مهام كلّف األمر.
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الوضع املثايل

ينبغي اإلعراب عن تقديركم للرشكة مع 

توجيه رسالة شكر يف نهاية الندوة عرب 

اإلنرتنت أو مقطع الفيديو أو الوثيقة. 

اكتبوا اسم الرشكة بنص واضح، بدالً من 

استخدام شعارها فقط.

ينبغي إدراج تنويه بإخالء املسؤولية يبّي 

استقالليتكم عن الرشكة. وعىل سبيل 

املثال، قد يشتمل النص عىل ما ييل: “إّن 

قبول الدعم املايل املقدم من ]الرشكة 1 

والرشكة 2[ ال يشّكل اعتامداً من ]املنظمة 

املعنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد[ ألي من 

منتجات الرشكات املذكورة أو خدماتها”.

باستخدامكم شعار الرشكة،

 فإنكم تقّدمون خدمة تسويقية

 لعالمتها التجارية )brand( ، لذا 

من األفضل أن تتجنبوا ذلك

 كلام أمكن.

بعض العبارات املقرتحة لتوجيه التقدير 

والشكر للرشكات:

“لقد تسّنى لنا نرش هذا ]الكتيّب/املورد/

مقطع الفيديو[ بفضل منحٍة قّدمتها 

]الرشكة 1، والرشكة 2، والرشكة 3[.”

“تم دعم هذه الندوة عرب اإلنرتنت مبنحٍة 

مقدمة من ]الرشكة 1 والرشكة 2[.”

“نتوجه بجزيل الشكر إىل ]الرشكة 1 

والرشكة 2[ عىل الدعم املقّدم.”

مثال:

موارد أخرى

للحصول عىل مزيٍد من املعلومات والدعم ميكنكم التواصل مع أقرب 

منظمة معنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد إليكم. إذا مل يسبق لكم التواصل 

معها من قبل، فاستخدموا أداة “العثور عىل أقرب دعٍم إليكم” عىل 

املوقع الشبيك لالتحاد الدويل للتصلّب العصبي املُتعّدد ملعرفة موقع أقرب 

منظمة معنية بالتصلّب العصبي املُتعّدد إليكم:

التعب:  أحد األعراض الخفّية للتصلّب العصبي املُتعّدد 

www.msif.org/findsupportnearyou/ 

W W W. M S I F. O R G

شكر وتقدير

نعرب عن امتناننا البالغ للرشكة 1 

والرشكة 2 ملا قدمتاه من دعم من أجل 

إصدار هذا الكتّيب.

إّن قبولنا لهذا الدعم ال يشكّل اعتامداً 

من مؤسستنا املعنية بالتصلّب العصبي 

املُتعّدد ملنتجات الرشكات املذكورة.

شكر وتقدير
نعرب عن امتناننا البالغ للرشكة 1 

والرشكة 2 ملا قدمتاه من دعم من أجل 

إصدار هذا الكتيّب.

إّن قبولنا لهذا الدعم ال يشّكل اعتامداً 

من مؤسستنا املعنية بالتصلّب العصبي 

املُتعّدد ملنتجات الرشكات املذكورة.
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وضع مقبول

قد تجدون يف بعض الحاالت أنكم بحاجة 

إىل مرونة أكرب عند التفاوض بشأن اإلعالن 

عن هذا التقدير. وتبعاً لحكمكم الشخيص، 

قد ترغبون يف قبول استخدام شعار الرشكة، 

إىل جانب توجيه رسالة شكر إليها عىل 

الدعم املايل الذي قّدمته.

حتى لو قررتم فعالً استخدام شعار الرشكة 

فإن القرار النهايئ يعود لكم، بصفتكم 

املنظمة املعنية بالتصلّب العصبي املتعدد، 

بشأن شعار الرشكة وشعار مؤسستكم من 

حيث الحجم والربوز النسبي والهيمنة.

ولتوجيهكم، ينبغي أن تحرصوا عىل أن 

يكون شعار الرشكة أصغر من شعار 

منظمتكم وأقل بروزاً منه. ومن شأن ذلك 

أن يساعد عىل تاليف أي اعتقاد ملتِبس 

بتحكم الرشكة باملحتوى التحريري للمواد.

مثال:

ندوة عرب اإلنرتنت حول التعايش 
مع التصلّب العصبي املُتعّدد

انضموا إلينا يف 12 أكتوبر ملناقشة اسرتاتيجيات التعامل مع 

بعض التحديات واألعراض الشائعة التي يتعرض لها األشخاص 

ذوو التصلّب العصبي املُتعّدد.

لوا اآلن! ال تفّوتوا املوعد - سجِّ

املنظمة املعنية بالتصلّب 
العصبي املُتعّدد

ونحن نوجه الشكر إىل الرشكات التالية عىل دعمها لهذه الندوة عرب اإلنرتنت:

املنظمة املعنية بالتصلّب 
العصبي املُتعّدد

ونحن نوجه الشكر إىل الرشكات التالية عىل دعمها لهذه الندوة عرب اإلنرتنت:
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أوضاع ينبغي تجّنبها

هناك بضعة أوضاع ينبغي تجّنبها عند توجيه الشكر والتقدير إىل رشكٍة ما.

ينبغي للرشكة أالّ ترّوج ملنتجاتها أو 

خدماتها يف إطار الشكر والتقدير أو يف أي 

مكان من املواد التحريرية.

ال تسمحوا للرشكة مبامرسة أي نفوذ يف ما 

يتعلق مبحتوى املادة أو تحريرها.

ال تُدرجوا شعار الرشكة يف املواد مبفرده، 

من دون نص مصاحب له يوّضح أنها 

قدمت الدعم للمرشوع، وليس قيادته.

ال تُدرجوا نصاً ينصح األشخاص ذوي 

التصلّب العصبي املُتعّدد باالستعانة 

بالرشكة أو بخدماتها )ما مل يكن مقابل 

إعالنات مدفوعة، والتي تُعد قانونية 

ومرشوعة يف بعض البلدان(.

هوا دعوات مشرتَكة من جانبكم  ال تُوجِّ

ومن جانب الرشكة مًعا. فحتى لو 

كنتم تحظون بالتحكم التام باملحتوى 

وباالستقاللية الواجبة، قد تُفهم الدعوات 

عىل أنها تصميم مشرتَك وتعاون، مام قد 

يرض بسمعة منظمتكم.

املنظمة املعنية بالتصلّب 

العصبي املُتعّدد
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Wالتعب:  أحد األعراض الخفّية للتصلّب العصبي املُتعّدد  W W. M S I F. O R G

دواء جديد للتصلّب العصبي املُتعّدد
Lorem ipsum Harcientor aut laut omnisciur sus dis etur 

sinis et laborepudit, sum aut aut et, quae provid quatem 
quis del idundeb itatiae niscill ectendebita vit maio.

دواء جديد للتصلّب العصبي املُتعّدد
Lorem ipsum Harcientor aut laut omnisciur sus dis etur 

sinis et laborepudit, sum aut aut et, quae provid quatem 
quis del idundeb itatiae niscill ectendebita vit maio.

دواء جديد للتصلّب العصبي املُتعّدد
Lorem ipsum Harcientor aut laut omnisciur sus dis etur 

sinis et laborepudit, sum aut aut et, quae provid quatem 
quis del idundeb itatiae niscill ectendebita vit maio.

ينبغي إضافة نص يوضح أن الرشكة 

قّدمت الدعم للمرشوع، وليس قيادته.

ندوة عرب اإلنرتنت حول التصلّب 

العصبي املُتعّدد

مؤسسة التصلّب العصبي املُتعّدد والرشكة 

تدعوكام معاً لحضور هذه الندوة عرب اإلنرتنت



مرسد املصطلحات

ميكن استخدام مصطلحات متنوعة لوصف اتفاقيات التمويل مع الرشكات. يعرض هذا القسم تعريفات لبعض هذه 

املصطلحات، ولكن من الهام إدراك أنها قد تحمل معاٍن مختلفة باختالف القطاعات واملؤسسات واملناطق والُبلدان. 

وينبغي طلب اإليضاحات دامئاً عند الشك.

 )Sponsored by( برعاية أو تحت رعاية

ترتيب تجاري تدفع فيه رشكٌة ما بعض املال لدعم إحدى الفعاليات أو أحد املنتجات أو املشاريع أو غري ذلك 

من املبادرات مقابل بعض املنفعة التجارية، وعادًة ما تتعلق باإلعالن عن عالمتها التجارية أو إبراز نوٍع ما من 

أنشطتها التجارية. وتسي بعض التبعات الرضيبية عىل هذا النوع من الرتتيبات يف كثريٍ من البُلدان.

 )Restricted or charitable grant( منحة مقّيدة أو خرييّة

هي منحة من أحد املتربّعي يجب إنفاقها عىل املرشوع أو املبادرة التي ُدفعت من أجلها، وغالباً ما يصحبها 

ذكر متطلبات أخرى خاصة باملرشوع )مثال املنجزات املتوقعة(. وتندرج معظم املنح الواردة من الرشكات إىل 

املنظامت املعنية باملرىض تحت هذه الفئة، وعادًة ما تكون عىل هيئة منحة خريية. ويُرجى املالحظة أيضاً أن 

بعض الرشكات تشري إىل عقودها بصفتها “اتفاقيات رعاية” حتى لو كانت منحاً خريية.

 )Unconditional grant( منحة غري مرشوطة

يقرتح االتحاد الدويل للتصلّب العصبي املُتعّدد تفادي استخدام هذا املصطلح، ألنه قد يعطى معنى مضلالً. وتشري 

هذه املنحة إىل عدم وجود رشوط تقيد الرتويج للرشكة أو منتجاتها من خالل املرشوع أو املبادرة التي تتوىل 

الرشكة متويلها. ولكن يف الواقع تظل هناك رشوط ألن املال ينبغي استخدامه من أجل املرشوع أو املبادرة التي 

ُخصص املال من أجلها )وهذا مامثٌل للمنحة املقيّدة(.

 )Donation( تربّع

 منحة غري مقيّدة الرشوط تُقّدم إىل منظمة غري ربحية، الستخدامها بأي طريقٍة تقرر املنظمة أنها الئقة 

وتتفق مع غاياتها.

 )Funded by( بتمويل من

مرشوع أو مبادرة بتمويٍل كامل من الجهة املانحة املذكورة.

 )Supported by( بدعم من

مرشوع أو مبادرة بتمويٍل جزيئ عىل األقل من الجهة املانحة املذكورة.

 )In collaboration with( بالتعاون مع

مرشوع أو مبادرة بتصميم مشرتك وتنفيذ املنظمة املعنية باملرىض والرشكة، عىل شكل رشاكة بينهام.
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www.msif.org  
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