
مبادراتنا وأنشطتنا تتعزز سنة بعد أخرى، مع رشكائنا، من أجل مستقبل واعد.

• 250 نشاط اجتامعي و من بينها 150 قافلة طبية يف 5 سنوات

• التربع ب 200.000 علبة دواء

• إطالق قافلة اجتامعية تضامنية تحمل اسم »مايكون باس«

 Réseau Entreprendre Maroc رشيك جديد : جمعية •

الدار البيضاء ، الثالثاء 29 مايو 2018 - التربع باألدوية والقوافل الطبية يف املغرب والخارج، وعمليات الفحص، 
واألنشطة االجتامعية والتضامنية ... منذ إنشائها يف 16 مايو 2013، تعمل مؤسسة نوفيسة فارما 5 قدر املستطاع

عىل دمقرطة الحصول عىل الرعاية الصحية وتحسني الظروف املعيشية آلالف األشخاص يف املغرب وأفريقيا.

» خالل 5 سنوات، دعمت مؤسسة نوفيسة فارما 5 ورشكاؤها املتعددون أكرث من 250 نشاطًا اجتامعًيا يف جميع 

مناطق البالد. كام شاركنا يف أكرث من 150 قافلة طبية يف املغرب والخارج، مبا يف ذلك السنغال وساحل العاج. 

أنشطتنا يف  20000 شخصا من  أكرث من  إستفاد  200000 علبة دواء. إجامالً،  5 ب  فارما  نفيسة  وتربعت مؤسسة 

املديرة  الفياليل،  5 وكافة رشكائنا «، ترشح مريم لحلو  املغرب و خارجه. كل هذا يشكل مصدر فخر ألرسة فارما 

العامة لرشكة فارما 5.

تشكل مؤسسة نوفيسة فارما 5 دعامة حقيقية السرتاتيجية املسؤولية االجتامعية ملختربات فارما 5، حيث متكنت 

من خلق شبكة نشيطة ومتضامنة مكونة من مهنيي قطاع الصحة، واملنظامت غري الحكومية، ومستخدمي فارما 5، 

والعديد من الفاعلني من القطاعني الخاص والعام.

» يرتجم عمل مؤسسة نوفيسة فارما 5 التزامات املواطنة والفلسفة الشمولية ملختربات فارما 5. و تعمل شبكة الرشكاء 

عىل دمقرطة الحصول عىل الرعاية ألكرب عدد من األشخاص يف املغرب وأفريقيا. ويتم إيالء اهتامم كبري لتحسني البيئة 

املعيشية للمرىض يف املستشفيات من خالل العديد من األنشطة االجتامعية والتضامنية التي تتجىل يف تنظيم األنشطة 

الثقافية والتعليمية والبيئية التي يستفيد منها مئات األشخاص كل عام «، ترصح مريم لحلو الفياليل.

بالغ صحفي
مؤسسة نوفيسة فارما 5 تحتفل  بذكراها السنوية الخامسة



مبناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، تطلق مؤسسة نوفيسة فارما 5  قافلة اجتامعية تضامنية تحمل اسم  

»مايكون باس« والتي ستتوقف يف 9 مدن عرب اململكة : طنجة، الناظور، وجدة، تازة، فاس، مكناس، الدار البيضاء، 

مراكش وأكادير. يف الربنامج : قوافل طبية متعددة التخصصات، تهيئة وترميم فضاأت التمدرس واللعب والرعاية 

وتطوير  إطالق  ودعم  املدرسية،  اللوازم  توزيع  الزيتون،  أشجار  الخرضاء، غرس  املساحات  وتجهيز  تهيئة  والراحة، 

املشاريع املبتكرة يف مجال الصحة والحصول عىل الرعاية الصحية.

.Réseau Entreprendre Maroc ويلتحق اليوم رشيك جديد بشبكة رشكاء مؤسسة نوفيسة فارما 5، ويتعلق األمر بجمعية

النشطة يف مجال  املغربية  الناشئة  الرشكات  لدعم  أنشطتنا  بتوسيع مجال  الجديدة  الرشاكة  لنا هذه  » ستسمح   

الرعاية  تحسني  يف  تساهم  التي  والربامج  التطبيقات  تطوير  يف  املشاركة  رغبتنا  الرعاية.  عىل  والحصول  الصحة 

والوعي بقضايا الصحة الحالية « ترشح مريم لحلو فياليل.

الثقافة والبيئة التعليم،  التضامن،  الصحة، 
مجاالت األنشطة الخمس ملؤسسة نوفيسة فارما 5

يرتكز العمل االجتامعي ملؤسسة نوفيسة فارما 5 عىل   5   مجاالت أنشطة :

•توفري الرعاية :

تنظيم   حمالت   الكشف،   والقوافل   الطبية،   وأيضا   منح   األدوية   واملعدات   الطبية،   باإلضافة   إىل   املساعدات   املقدمة   إىل  

 املناطق   املترضرة   من   الكوارث   الطبيعية   أو   الحروب . 

•شعاع   الشمس   يف   املستشفى :

من   خالل   مبادرة  »    شعاع   الشمس   يف   املستشفى    «  الهادفة   إىل   إدخال   البهجة   يف   نفوس   األطفال   املرىض   أو   ذوي  

 االحتياجات   الخاصة،   عرب   تنظيم   أنشطة   ترفيهية   بالفضاءات   التي   يتلقون   فيها   عالجاتهم . 

•   التعليم  : 

تقوم   املؤسسة   بدعم   مختلف   املبادرات   املتعلقة   بتعليم   الشباب   املغاربة  ( ترميم   وإعادة   بناء   املدارس،   متويل  

 األدوات   املدرسية   وعرصنة   التجهيزات   الرضورية   باألقسام   الدراسية،   التكفل   بنفقات   الدراسة(. 

•   حامية   البيئة  : 

تلتزم   املؤسسة   يوميا   من   أجل   حامية   واحرتام   البيئة،   من   خالل   تدبري   نفايات   املجموعة   ومساهمة   املستخدمني   يف  

 عمليات   للتنظيف   واسعة   النطاق . 

•   الثقافة :

تنظيم   الفعاليات   واألنشطة   الثقافية   لحث   الشباب   يف   وضعية   هشة   عىل   االهتامم   باملجال   الفني . 



للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال ب :

A3 COMMUNICATION - نبيلة مصبح، مسؤولة العالقات مع الصحافة

06 68 98 02 77 – 05 22 27 26 03/0  - nabila@a3communication.net

 

نوفيسة أطفال 
تقوم مؤسسة نوفيسة فارما 5، منذ عام 2017، بإرشاك أبناء مستخدمي املجموعة يف أعاملها االجتامعية. مرشوع 

داخيل أنجب مبادرة »أطفال نوفيسة«.

أطفال نوفيسة هيْئَة تجمع بني أبناء مستخدمي مجموعة فارما 5 لدعم األعامل االجتامعية للمؤسسة.

األهداف :

• مضاعفة زياراتهم للمرىض الشباب وتبادل معارفهم ؛

• تعزيز األنشطة االجتامعية ألبناء املستخدمني ؛

• تطوير الحس االجتامعي لدى األطفال.

 

مؤسسة نوفيسة فارما 5 : حصيلة 5 سنوات
/أكرث من 250 نشاط اجتامعي من بينها 150 قافلة طبية يف املغرب ويف الخارج ؛

/أكرث من 100 نشاط مع أكرث من 15 رشيك ؛

/أكرث من 20000 مستفيد ؛

/أكرث من 15000 ساعة مخصصة للمؤسسة من قبل مستخدميها ؛

/امليزانية السنوية : 5 إىل ٪10 من أرباح فارما 5 ؛

/أكرث من 40 جمعية أطباء رشيكة ؛

/التربع ب 200000 علبة دواء.


