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م. أمين السيد
مدير عام قسم حلول الطباعة المتكاملة

من  اإلستقرار  عدم  من  بحالة  مصر  في  الطباعة  قطاع  يمر 
للتوجه  نظرًا  أخرى  جهة  من  المستقبل  من  والتخوف   ، جهة 
النامي إلستبدال الكتب المطبوعة ببديل إلكتروني ،  وخاصة 
المدرسي  الكتاب  إلغاء  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  إتجاه  بعد 
باقي  على  القرار  هذا  لتطبيق  تمهيدًا  الثانوية  للمرحلة 
 COVID-19 الفصول الدراسية ، هذا باإلضافة إلى جائحة كورونا
قطاع خاصة  القطاعات  من  العديد  تراجع  إلى  أدت  والتي 
من  العديد  في  الدراسة  لتوقف  نظرًا   ، مصر  في  الطباعة 
المطبوعات  على  الطلب  تراجع  إلى  باإلضافة   ، األحيان 
لم  التي  المطابع  من  العديد  إغالق  إلى  أدى   ، عامة  بصفة 
إلى  يضاف   ، الجديدة  األوضاع  هذه  مع  التكيف  من  تتمكن 
.30  % بنحو  إنخفاض  ليسجل  القطاع  في  ركود  حدوث  ذلك 

مقتصرة  ليست  الطباعة  قطاع  بها  يمر  التي  التحديات  هذه 
على قطاع الطباعة في مصر فحسب ، بل يعاني منها العالم 
مستوى  على  الطباعة  قطاع  تراجع  إلى  أدى  ما  وهو   ، أجمع 
العالم بنحو % 6.5 خالل عام 2020 الماضي ، ولكن من المتوقع 
أن يبدأ هذا القطاع في التعافي خالل هذا العام 2021 ، ويحقق 

معدل نمو نحو 3%.

بشكل  النمو  في  والتغليف  التعبئة  قطاع  بدأ  الورقية  المطبوعات  على  الطلب  فيه  يتراجع  الذي  الوقت  في 
بالنمو  مدعومًا  القطاع  نمو  وسيكون   ، سنويًا   5.5  % نحو  نمو  معدل  بمتوسط  السنوات  هذه  خالل  ملحوظ 
المبتكرة  بالتصميمات  القطاعات  هذه  إلهتمام  نظرًا   ، األدوية  وقطاع   FMCG اإلستهالكية  السلع  قطاع  في 
العمالء  انتباه  وجذب  إهتمام  على  الحصول  في  يساعد  الذي  للمنتجات  الخارجي  التغليف  وكذا   والجذابة 
من خاصة  الطباعة  صناعة  دعم  في  الحديثة  بالتكنولوجيا  اإلهتمام  زيادة  إلى  باإلضافة  هذا  المستهدفين 
الكامل الرقمي  التحول  على  ستعمل  والتي  الكاملة  الطباعة  دورة  وتحليل  إدارة  تدعم  التي  البرامج  خالل 
للعملية الطباعية مما سيقلل اإلعتماد على العامل البشري ، األمر الذي سينعكس بدوره على تقليل الوقت والجهد 
المستهلك في عملية الطباعة وتقليل معدالت األخطاء ومن ثم خفض الفاقد في الوقت والخامات ، باإلضافة إلى
دقة. وأكثر  شمواًل  أكثر  بطريقة  الطباعية  العملية  في  والتحكم  المطبوعات  بجودة  اإلرتقاء 
المصري السوق  في  الطباعة  صناعة  أدخلت  والتي  الرائدة  الشركة  هي  عالم  يوسف  مجموعة  أن  وحيث 
الطباعة سوق  وتساند  تدعم  التي  الحديثة  التكنولوجيا  بإستقطاب  يتعلق  فيما  سباقة  تكون  ما  دائما  وألنها 
والذي األلمانية  هايدلبرج  شركة  من  مقدم  برنامج  وهو   Prinect برنامج  توفير  في  بسبقها  تفخر  فإنها 
من مرحلة  كل  متابعة  إلى  باإلضافة  هذا   ، المنشأة  داخل  الطباعية  العملية  في  التحكم  على  يعمل 
بالنظام  ربطه  إمكانية  إلى  باإلضافة   ، المختلفة  المراحل  عن  تقرير  على  والحصول   ، اإلنتاجية  العملية 
كفاءة أكثر  بشكل  اإلنتاجية  العملية  إدارة  على  يعمل  مما   ، المخزون   إدارة  في  للمنشأة  العام 
وتالفيها. بل  حلها  وكيفية  اإلنتاجية  العملية  تواجه  التي  للمشاكل  البرنامج  تحديد  إمكانية  إلى  باإلضافة 
مر على  النجاح  تشاركها  والتي  األلمانية  هايدلبرج  لشركة  الوحيد  الوكيل  هي  عالم  يوسف  مجموعة  أن  وبما 
ماكينة وهي  التغليف  طباعة  مجال  في  المنافسة  الماكينات  أكثر  من  واحدة  بتقديم  تفخر  فإنها  تاريخها 

CD102 والتي تتميز عن مثيالتها بكفاءتها العالية و خاصية التشغيل السريعة.
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مطابع فلكس برنت

قصة نجاح جديدة وفريدة من نوعها 

"CX 102-8 + LYYL" )األولى في مصر و الشرق األوسط )12 وحده

نظرًا ألننا دائمًا رواد صناعة الطباعة في مصر ، فإننا نفخر بمشاركة قصة نجاح كبيرة وجديدة 
لمطابع فلكس برنت.

مما الشك فيه أن مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف أهم قطاع في العصر الحديث لصناعة 
الطباعة ،  ومع تزايد طرق الجذب لمنتجات التغليف المتنوعة يومًا بعد يوم ،  أصبح الوضع اآلن 

يؤكد على أهمية التنافس الشرس في جذب المستهلك في أسرع وقت ممكن ، حيث تؤكد 
الدراسات الحديثة أن قرار الشراء للمنتج المغلف يستغرق ثواٍن محددة.

لذا أصبحت الحاجه ملحة لماكينة طباعة بمواصفات خاصة تحقق هذا الغرض وهذا ما توفره 
بالفعل ماكينة الطباعة هايدلبرج ذات 8 لون بتقنية UV + On-line 2 Coating Units ، مما يسمح 

بالتوجه نحو طباعة مواد جديدة مثل foil board و  Metalized board ، كما يسمح للعميل بإضافة 
مؤثرات  )لمعات( خاصة فريدة  من نوعها ونادرة داخل السوق المصري.
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قام المهندسون المتخصصون في مجموعة يوسف عالم بتركيب الماكينة وتدريب 
العاملين عليها .. وإنهاء عملية التسليم .. وبهذا تكون مجموعة يوسف عالم قد 

ساعدت مطابع فلكس برنت على إدخال تقنية جديدة إلى السوق المصري.
حقًا ستساهم هذه التقنية من خالل هذه الماكينة في اختراق أسواق جديدة

مثل : مستحضرات التجميل وتعبئة المواد الغذائية ، وسوف يؤدي ذلك إلى وجود 
منتج مصري متميز وفريد في هذا المجال. 





Prinect مع هايدلبرج
لن يكون هناك إهدار للوقت أو الخامات 

ويمكنك الحصول على أعلى إنتاجية 
في أقصر وقت ممكن و بأقل تكلفه 

خاصة مع حاجة السوق المتصاعدة 
للكميات الصغيرة. 

 Save time and Money with Heidelberg Prinect
in your everyday work



أخبار عالم - إبريل 102021 

مطابع الُمن

و تستمر مسيرة النجاح بين مطابع الُمن و مجموعة يوسف عالم

المتخصصة  الشركات  إحدى  الُمن  مطابع 
السوق  في  التغليف  طباعة  صناعة  في 
ورائعة   عديدة  إستثمارات  ولها  المصري 
العالقة  إلى  باإلضافة   ، المجال  هذا  في 
عالم يوسف  مجموعة  مع  والمثمرة  القوية 

Speedmaster CD102-4+L

Speedmaster CD102-6+L

Heidelberg CTP
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أبواب  لتدق   ، الصناعة  هذه  في  جديد  هو  ما  كل  إلى  اإلهتمام  بعين  الُمن  مطابع  تنظر  ما  ودائمًا 
اإلستثمار الصحيح لمواكبة مزيدًا من إحتياجات السوق المصري في هذا المجال . وبناءأ على التواصل 
المستمر مع مجموعة يوسف عالم توصلت مطابع المُن إلى أن مجال االستثمار الجديد لها سيكون 
في ماكينتي الطباعة األوفست الجديدة ذات الستة ألوان واألربعة ألوان باإلضافة إلى وحدة ورنيش 

مائي القاعدة.

الصحيح  القرار  هو  التوجه  هذا  وليكن 

التوقيت  ذلك  في  المطابع  تتخذه  التى 

عمالئها  إحتياجات  مواكبة  على  للعمل 

، وتتمنى مجموعة  التغليف  من شركات 

من  المزيد  الُمن  لمطابع  عالم  يوسف 

على  بالشكر  وتتوجه  واإلزدهار  التقدم 

وبين  بينها  والبّناء  المثمر  التعاون  هذا 

المجموعة.

وقد نتج عن هذا القرار 

التعاقد على ماكينتين

 
 Speedmaster CD102-6+L

Speedmaster CD102-4+L



Huber INK



 We Love and live colour.
do you ?

 If so, you're in the right
place
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منظومة Prinect المتكاملة

منظومة Prinect المتكاملة لمسار العمل بالمطابع من هايدلبرج

.. تقوم المنشآت الطباعية على كافة  مما الشك فيه 

مستوياتها ـ من صغيرة ومتوسطة إلى كبيرة

الحجم ـ  بالتطوير المستمر للوصول باألداء إلى أفضل 

والجهد  الوقت  في  اإلهدار  نسبة  وتقليل   ، يمكن  ما 

والخامات وكذا زيادة الربحية ،  وبناًءا على هذا التوجه 

لخدمة  األقسام  من  العديد  الطباعية  المنشآت  ضمت 

ذلك الهدف مثل: أقسام المخازن ، والمراجعات

مرورًا   ، والتسويقية   ، والبيعية   ، المالية  والشئون 

النهائي  المنتج  تسليم  حتى  المختلفة  اإلنتاج  بأقسام 

للعميل بالجودة المطلوبة وهو الهدف األسمى.

لكل  عمل  استراتيجية  المنظومة  هذه  وضعت  لقد 

باقي  لخدمة  وسريع  صحيح  بشكل  دوره  ليؤدي  قسم 

األقسام التي تسبقه والتي تليه ، ولكن مع مرور سنوات 

به  زال معمواًل  ما  والذي   - النظام  عدة ومراقبة هذا 

في كثير من المطابع على مستوى العالم - اتضح أنه 

هذه  بين  والتكامل  الترابط  من  نوع  إلى  يحتاج  زال  ما 

األقسام المختلفة ، وذلك للوصول إلى سهولة العمل 

األقسام  لكل  وقتها  في  المعلومة  ايجاد  وإنسيابية 

المعنية ، وهذا يعني أنه ال بد من ترابط جميع األقسام 

في منظومة واحدة لتسهيل ذلك ، خاصة وأننا نعيش 

إلى أي  ينقلنا  والذي  الرقمي  العالم  منذ سنوات في 

شئ نرغبه في ثواني معدودة.

أولت  لذا   ، ذلك  عن  بعيدة  ليست  الطباعة  صناعة  إن 

المجال  هذا  في  العريقة  األلمانية  هايدلبرج  شركة 

أنها  حيث  النقطة  وهذه  الموضوع  لهذا  إهتمامها 

تتميز بخبرات عالية في مجاالت المبيعات والتسويق 

تصنيع  مجال  في  األساسيه  خبرتها  إلى  باإلضافة 

البرمجيات والمعدات.

بها  تقوم  التي  الزيارات  من  هايدلبرج  استفادت  لقد 

وأحالمهم  العمالء  احتياجات  عن  البحث  في  للعمالء 

في كل مكان على وجه األرض ، حيث يتم تحليل هذه 

تساهم  منتجات  إلى  لتحويلها  واإلحتياجات  الطلبات 

في تقدم تلك الصناعة.

من  الحديث  الشكل  أن  إلى  هايدلبرج  توصلت  ولقد 

المنشأة الطباعية يجب أن يكون متصاًل بين أقسامه 

المختلفة اتصااًل رقميًا ، وكذا تفعيل جميع المعلومات 

الالزمة لتنفيذ التقنية الفنية بين العاملين المعنيين 

باإلدارة واإلنتاج .. وخالفه. 

وقد نتج هذا عن ظهور منظومة Prinect المتكاملة 

المنشأة  لخدمة  البرامج  من  حزمة  من  المكونة 

الهدف  ذلك  ولتحقيق  أقسامها  بكافة  الطباعية 

المنشود.

 Prinect كيفية عمل نظام

في  الكامل  باإلستثمار  الطباعية  المنشأة  قامت  إذا 

نظام Prinect فإن العمل على هذا النظام سوف يبدأ 

من الخطوة األولى ، وهو برنامج

.Prinect Business Manager

 Prinect نظام

النظام  هو   Prinect نظام  هايدلبرج  شركة  تعتبر 

أقسام  بدءًا من خدمة  األركان  والمترابط   المتكامل 

 ، عامة  بصفة  األقسام  لكل  الطباعية  المنشأة 
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لجميع  وذلك   ، خاصة  بصفة  التجارية   واألقسام  

المراحل حتى تسليم المنتج النهائي للعميل. ويتكون 

أن   ، العميل  يستطيع  برامج  عدة  من  النظام  هذا 

المستقبلي.   تطوره  وحسب  احتياجه  حسب  يقتنيها  

احتياجات  مع  التكيف  فائقة  مرونة  له  النظام  فهذا 

العميل ، إن  هذا النظام ال يتم ربطه فقط داخليًا بين 

األقسام المختلفة بل ايضًا يتم ربطه بشبكة االنترنت 

 Prinect حيث ابتكرت أيضا هايدلبرج برامج داخل نظام

لربط اإلنترنت داخليًا بالمنشأة الطباعية ،  وذلك الربط 

والمعدات  واألجهزة  البرامج  جميع  تكون  أن  يتطلب 

GDF بالمطبعة تعمل بلغة واحدة وهي لغة

) Job definition format ( و هي لغة حديثة لربط كل 

بين  والبيانات  المعلومات  نقل  وإتاحة  ما سبق ذكره 

المنشأة  داخل  والمعدات  واألجهزة  البرامج  مختلف 

الطباعية.

 Prinect Business Manager برنامج

هذا البرنامج هو المختص داخل المنظومة بالعمليات 

اإلدارية ، والمتابعة ، وإنشاء عمليات جديدة ،

ومتابعة التقارير الواردة من مختلف األقسام الفنية 

واإلدارية داخل المنشأة.

أحد  يكون  ما  وغالبًا   - المختص  الشخص  يبدأ  حيث 

حيث  من  جديدة  عملية  بإنشاء   - اإلنتاج  مسئولي 

إختيار نوع الورق والحبر والخامات المستخدمة ، وفي 

هذه اللحظة يقوم البرنامج فوًرا بإبالغ الشخص بمدى 

سوف  كانت  وإذا   ، وكمياتها  األصناف  هذه  توافر 

توفي احتياجاته ، وذلك عن طريق إرسال رسالة فورية 

إلى الكمبيوتر المختص بالمخازن. 

المتاحة  الخامات  فورًا  الشخص  لدى  يظهر  وسوف 

ويمكنه اإلختيار منها كيفما يشاء ، مع ظهور سعر 

المبدئية  التكلفة  يتمكن من معرفة  خانه حتى  كل 

للخامات وبعد أن ينتهي الشخص من اختيار الخامات 

المعدات  اختيار  وهي   ، الثانية  الخطوة  إلى  ينتقل 

اللحظة  نفس  وفي  العملية  هذه  لتنفيذ  المطلوبة 

يقوم البرنامج بإرسال رسالة فورية عن طريق وظيفة

Prinect scheduler  وهي الوظيفة المختصه بالبرنامج 

هذه  على  لإلنتاج  المناسبة  التوقيتات  لمعرفة 

الماكينات وبداية كل عملية ونهايتها.  وتصل الرساله 

العمليات  إنتهاء  توقيت  معرفة  ومفادها  للبرنامج 

الحالية على الماكينات المختلفة ،  ويستطيع الشخص 

عنصر  بتقييم  يقوم  أن  اللحظة  هذه  في  المسئول 

الوقت لتسليم هذه العملية طبقًا للبيان الوارد بهذه 

التوقيتات.

بعض  بتغيير  يقوم  أن  المسئول  الشخص  حق  ومن 

األعمال وترحيلها إلى مواعيد أخرى أو أن يكمل العمل 

يقوم  اللحظة  هذه  وعند   ، لديه  متاح  هو  ما  بحسب 

تم  التي  العلومات  هذه  بإرسال  المسئول  الشخص 

جمعها عن العملية إلى الكمبيوتر الخاص بمسئولي 

المبيعات بالمنشأة وذلك أيضًا عن طريق رسالة فورية 

وهنا  المبيعات.   مسئول  كمبيوتر  إلى  البرنامج  من 

أن  اللحظة  هذه  في  المبيعات  مسئول  يتسطيع 

يرسل بريد إلكتروني أو رسالة نصية إلى العميل بكل 

للوقوف  وذلك  عليها  الحصول  تم  التى  المعلومات 

على موافقته على هذه البيانات أو ال ، أو إجراء بعض 

رد  حال وصول  ، وفي  عليها  تطرأ  التي قد  التعديالت 

العميل ترسل فورًا إلى مسئول اإلنتاج ليقوم بالخطوة 

بطلب  للعميل  إلكتروني  بريد  إرسال  وهي  الثالثة 

بالعملية  الخاص   PDF الرقمي  الملف  على  الحصول 

لبدأ عملية  اإلنتاج ، وعندما يصل الملف إلى البرنامج 

إلى  بإرساله  البرنامج  يقوم  العمل  دورة  إلستكمال 

Prinect Integration Manager برنامج اإلنتاج المتكامل

من  خاليًا  ليكون  الملف  بفحص  بدوره  يقوم  الذي 

األخطاء الفنية بل وتصحيح هذه األخطاء أتوماتيكيًا إن 

وجدت ، أو إرسال رسالة إلى الشخص المسئول بطلب 

تصحيح عبر التدخل الشخصي "يدويًا" إذا كان التصحيح 

ال يمكن إضافته بطريقة  أوتوماتيكية. 

إرسالها  ليتم  برنامج اإلداراة  إلى  الرساله  وتصل هذه 

فوًرا عبر البريد اإللكتروني إلى العميل بوجود أخطاء 

وحال   ، اإلنتاج  عملية  بدء  قبل  تداركها  يجب  بالملف 

فورًا  اإلدارة  برنامج  يقوم  العميل  من  الرد  وصول 
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بإرسال الملف المصحح مع باقي المعلومات السابق 

.Prinect Integration manager ذكرها إلى برنامج اإلنتاج

Prinect integration manager برنامج اإلنتاج

مع  تعمل  البرامج  من  منظومة  هو  البرنامج  هذا 

بدءًا  المختلفة  اإلنتاج  مراحل  لخدمة  البعض  بعضها 

اإللكتروني  والمونتاج   ،  PDF التعامل مع ملفات  من 

وتصوير األلواح الطباعية ، والتحكم في ماكينات

طباعة  ماكينات  إلى  المعلومات  وإرسال   CTPال

وماكينات   ، الرقمية  الطباعة  وماكينات  األوفست 

التشطيب المختلفة. حيث يقوم هذا النظام بالتعامل 

إلى  المعلومات  كافة  وإرسال  فورًا  الملف  مع 

الماكينات المعنية بتنفيذ العملية وأيضا إلى أجهزة 

المختلفة  الرسائل  البرنامج  ويتلقى  الجودة.  قياس 

الواردة إليه من كافة األجهزة والماكينات المربوطة 

العملية  تنفيذ  يعيق  ما  هناك  كان  إذا  بالمنظومة 

التنفيذ  أثناء  إجراءه  مطلوب  تعديل  أو  صحيح  بشكل 

ويستطيع البرنامج تصحيح ذلك أوتوماتيكيًا أو إرسال 

رسالة إلى الشخص المسئول عن اإلنتاج في المرحلة 

المطلوب تعديلها ليتدخل بنفسه إلجراء هذا التعديل. 

وفي هذه األثناء يقوم البرنامج بإرسال هذه التقارير 

إلى برنامج اإلدارة لتحليلها وحساب الوقت المستهلك 

على  كامل  بشكل  للتعرف  العملية  هذه  تنفيذ  في 

التكلفة الكلية لتنفيذ هذه العملية. 

التسليم النهائي للعميل 

كافة  وإرسال  اإلنتاج  مراحل  كافة  من  اإلنتهاء  بعد 

البرنامج  يقوم   ، اإلدارة  برنامج  إلى  والرسائل  التقارير 

بحساب التكلفة النهائية من وقت مستقطع وخامات 

هادرة - إن وجد - والعمل على تالفي هذه المشاكل 

يقوم  ثم  القادمة.  العمليات  في  لتجنبها  ودراستها 

إذا   - للعميل  النقل  عملية  تكلفة  بحساب  البرنامج 

كان المطلوب ذلك - سواء كان نقل بري أو بحري أو 

طيران إلضافتها إلى إجمالي التكلفة ثم يقوم بإصدار 

أمر للشخص المسئول بنقل المنتج إلى العميل وإصدار 

الفاتورة النهائية.

Prinect Internet
مع  الربط  البرنامج  هذا  يستطيع   ، باإلنترنت  وباإلتصال 

ويتستطيع  واإلنتاج.  لإلدارة  السابقتين  المنظومتين 

يتدخل  أن  البرنامج  هذا  طريق  عن  المسئول  الشخص 

من الكمبيوتر الخاص به أو الموبايل أو التابلت لمتابعة 

العمليات ومن حقه أيضا أن يوقف أي عملية أو يقوم 

 PDFالملف إرسال  وأيضا  أخرى  مكان  عملية  بتبديل 

للنظام الستكمال الخطوات. وذلك إذا كان هذا الشخص 

من أصحاب القرارات وال يستطيع اإلنتظار داخل المنشأة 

اآلن.  تسير  التي  األعمال  عن  لإلستعالم  الطباعية 

إلتخاذ  الوقت  الكثيرمن  البرنامج  هذا  يوفر  وبالتالي 

القرار الصحيح في الوقت الصحيح.

Prinect اإلستفادة من نظام

المميزات  كافة  من  الطباعية  المنشأة  تستفيد  لكي 

البد   ، المختلفة  المنشأة  أقسام  للتحكم في  السابقة 

بالمطبعة  المتواجدة  والمعدات  الماكينات  تكون  أن 

مربوطة رقميًا عن طريق شبكة الكمبيوتر بهذا النظام 

وإرسال  الماكينة  هذه  مع  التعامل  يتسطيع  حتى 

صناعة  تعد  حيث  وإليها.  منها  المعلومات  واستقبال 

العالم  دخلت  التي  الصناعات  إحدى  من  اآلن  الطباعة 

االتجاه.  هذا  في  بقوة  يسير  العالم  وأصبح  الرقمي 

وأيضًا   ، الصناعة  تلك  في  المنافسات  تصاعدت  حيث 

الطباعية  للمنشأة  تتغير بسرعة فالبد  البشر  احتياجات 

أن تواكب هذا التغيير وإال سوف تتزايد خسائرها يومًا 

بعد يوم. لقد أنتجت شركة هايدلبرج هذا النظام بناءًا 

يأتي بسبب  الخسائر  الكثير من  أن  أثبتت  على دراسات 

إهدار الوقت وإهدار الخامات وعدم الترابط الصحيح بين 

األقسام المختلفة ، حيث لم يعد مطلوبًا اإلستثمار في 

معدات جديدة فحسب ، ولكن كيفية إدارتها والتعامل 

معها بشكل صحيح وسريع مما يعود بالفائدة الكبرى 

على زيادة األرباح واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت 

الالزم. More efficiency, less complexity
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مطبعة جامعة بني سويف

مسيرة تطوير ناجحة لمطبعة جامعة بني سويف
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الجامعات  مطابع  تشهدها  التي  التطورات  ظل  في 
المطبوعات  وجودة  اإلنتاج  أسلوب  حيث  من  المصرية 
،  قامت  داخل كل جامعة على حدى  الذاتي  واإلكتفاء 
عام  تطوير  خطة  بقيادة  سويف  بني  جامعة  مطابع 

وشامل للمطبعة بأسلوب جديد يستحق الشكر والثناء
الذاتي  اإلكتفاء  الجامعة خطة جعلت من  فقد وضعت 
المستقبلي  الفكر  للمطبوعات أساسًا وركنًا هامًا في 
مطبعة  الفكر  هذا  عن  نتج  ولقد   ، للجامعة  المتطور 
متكاملة المعدات من حيث األوفست والطباعة الرقمية 

ومرحلة تشطيب المطبوعات.  

حيث  التطور  بهذا  عالم  يوسف  مجموعة  سعدت  لقد 
أنها الشريك األساسي المساهم في تلك الخطة وذلك 
عندما ساهمت بتوريد مجموعة متنوعة من الماكينات 
الخاصة  المطبوعات  من  جودة  أفضل  إلى  للوصول 

بالجامعة ، فقد ضمت القائمة:

ماكينة طباعة ربع فرخ 2 لون موديل هايدلبرج   •
Speedmaster SX 52-2  قالب مع وحدة شرشرة ونمارة 

من إنتاج شركة هايدلبرج األلمانية.
ماكينة طباعة رقمية موديل هايدلبرج   •

Versafire EV 85 ألوان من إنتاج شركة هايدلبرج األلمانية.
وماكينة طباعة رقمية موديل هايدلبرج Versafire EV 96  أبيض وأسود من إنتاج شركة هايدلبرج األلمانية.  •

وماكينة بللوتر Plotter ألوان عرض 3.2م.  •
وماكينة قص الورق موديل Polar-Mohr. N 115 Plus من إنتاج شركة بوالر مور األلمانية.  •

.Rigo Megabind 420 وماكينة تجليد بالبشر والغراء الساخن موديل  •
.Heasen موديل A3 وماكينة بصمة مقاس  •

.Vicstar PFLD 720 وماكينة سلفنة نصف فرخ موديل  •
.Index Everest D-V5  وماكينة طباعة بلغة البرايل للمكفوفين موديل  •

وماكينات طباعة تصويرية موديل RISO SF-5350 ، RISO SF-5230 من إنتاج شركة RISO اليابانية.  •
  

الجامعة من  ،  وتلبية إحتياجات  وبهذا بدأت الخطة الطموحة لمطبعة جامعة بني سويف للبدء في عملية اإلنتاج 
مختلف أنواع المطبوعات العالية الجودة .. لتضرب موعدًا مع التطوير المتميز .. ونحن إذ نتقدم بجزيل الشكر للسيد 
رئيس الجامعة والسادة القائمين على المطبعة على إختيارهم لمجموعة يوسف عالم لتكون الشريك الرئيسي في 

هذا التطوير.

د. منصور حسن
رئيس جامعة بني سويف يتفقد المطبعة

 بعد تدعيمها بماكينات حديثة
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ORDER NOWORDER NOW
Now you can find our products on 

Amazon / souq

SPECIAL OFFER

BIG
SALE
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شركة مياه الشرب باإلسكندرية

تطوير و تحديث جديد لمطابع  شركة مياه الشرب باإلسكندرية

 وتتقدم مجموعة يوسف 
عالم بخالص الشكر لشركة 
مياة الشرب باإلسكندرية 

متمنيين لها مزيد من التعاون 
مع المجموعة وتطور دائم 

لمطابعها

بعد دراسة متأنية قامت بها شركة مياة الشرب باإلسكندرية 
خطة  وألن   ، بإنتاجها  تقوم  التي  المطبوعات  أنواع  لكافة 
المنصة  مع  التعامل  نحو  يسير  الحكومي  والتوجه  الدولة 
التي  الفواتير  أن  إلى  الشركة  توصلت  فقد   .. اإللكترونية 
بمحافظة  المياه  قطاع  في  لعمالئها  الشركة  تصدرها 
اإلسكندرية ما زالت مطلبًا أساسيًا .. لقد تبلورت خطة شركة 
مياه الشرب باإلسكندرية في  تطوير وتأمين طباعة الفاتورة 
الشكل  على  بالحفاظ  لها  يسمح  جديد  بأسلوب  الورقية 
الورقي للفاتورة مع استخدام شكل وتصميم مبتكر مؤمن 

ضد التزوير.

على  التطوير  لخطة  المقترح  الشكل  الشركة  عرضت  وقد 
مجموعة يوسف عالم إلبداء الرأي وإتخاذ القرار السليم نحو 
الشكل المثالي لهذا التطوير وهنا توصلت الشركة للتعاقد 
الربع فرخ  أوفست جديدة مقاس  توريد ماكينة طباعة  على 
شركة  إنتاج  من   Speedmaster SX 52-2 موديل  لون   2
في  الفواتير  طباعة  في  الستخدامها   ، األلمانية   هايدلبرج 

شكلها الجديد مع التأكيد على رفع الطاقة اإلنتاجية إلنتاج الفواتير مستفيدة من  سرعة هذه الماكينة التى تصل 
إلى 15000فرخ في الساعه ، ومن هنا كان سبب اإلختيار لهذا الموديل لتستطيع شركة مياه الشرب باإلسكندرية 

إصدار فواتيرها لعمالئها في التوقيتات الصحيحة.

هذا وقد قامت الشركة أيضًا  بدعم هذا التطوير بشراء مقص ورق جديد عرض 115 سم موديل
باللمس  تعمل  وشاشة   ، المتقدمة  الفنية   بمواصفاته  األلمانية  مور  بوالر  شركة  إنتاج  من   Polar N115 Plus
مقاس 18 بوصة تستطيع حفظ عدد من برامج القص المختلفة تصل إلى 1998 برنامج ، لتتمكن الشركة من حفظ 
الورق وتجهيزه  الوقت في عملية قص  إضاعة  تمكنها من عدم  المتنوعة  الورق  أكبر عدد ممكن من قصات 

للطباعة مما يساهم في رفع إنتاجية الشركة من المطبوعات.
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Innovation week In Arabic 2021

العالم  على  كورونا  جائحة  فرضت 
األنشطة  من  كثير  عن  التوقف  أجمع 
على  عليها  والمتعارف  التقليدية 
: زيارة المعارض الدولية  سبيل المثال 
في  العالمية  المؤتمرات  وانعقاد 
من  البد  وكان    ، المجاالت  مختلف 
البحث عن خطة بديلة خاصة في مجال 

صناعة الطباعة حتى تستمر الحياة.

فقد   ، الجائحة  هذه  وجود  رغم  و 
مع  عالم  يوسف  مجموعة  تعاونت 
في  الرائدة  األلمانية  هايدلبرج  شركة 
جديد  أسلوب  طرح  في  المجال  هذا 
هو  ما  كل  وتوضيح  شرح  إلستمرار 

والتغليف  الطباعة  صناعة  في  جديد 
طريق  عن  بذلك  للمهتمين  وتقديمه 

الوسائل الحديثة.

وكانت فكرة البث المباشر على شبكة اإلنترنت من مواقع العمالء هو خير حل لتوضيح كل ما هو جديد في مجال 
الصناعة من داخل  مواقع المؤسسات الطباعية.

وقد نفذت مجموعة يوسف عالم عدد 3 لقاءات حية شملت مختلف اإلتجاهات في الصناعة وهي: 
الطباعة التجارية ،  والطباعة الرقمية ،  وطباعة التعبئة والتغليف بفروعها المختلفة . 

الرقمية  والطباعة  التجارية  الطباعة  عن  للحديث  انترناشونال  الجزيرة  مطابع  مع  التعاون  الشركة  اختارت  وقد 
وتطلعاتها الحالية والمستقبلية حيث تمتلك مطابع الجزيرة حلول الطباعة التجارية والرقمية معًا فى مكان واحد.

طباعة التعبئة والتغليف - الملصقات المطبوعة
مطابع تيوليب

   الطباعة التجارية والطباعة الرقمية
 مطابع الجزيرة انترناشونال

مطابع  مع  الثاني  اللقاء  وكان 
طباعة  عن  للحديث  تيوليب 
بقطاع  والتغليف  التعبئة 
 Labels المطبوعة  الملصقات 
تيوليب  مطابع  تميزت  حيث 
بالنجاح المتميز  في هذا القطاع.
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طباعة التعبئة والتغليف - العلب الكرتونية
مطابع بروباك / عامر

مطابع  مع  الثالث  اللقاء  وكان 
طباعة  عن   أيضًا  للحديث  بروباك 
علب  بقطاع  والتغليف  التعبئة 

الكرتون.

أثرًا  كلها  اللقاءات  لهذه  وكان 
شبكة   على  المتابعيين  من  طيبًا 
المتابعيين  طالب  حيث  اإلنترنت 
باإلستمرار  عالم  يوسف  مجموعة 
من  اللقاءات  من  المزيد  بث  في 
هو  ما  كل  لتوضيح  النوعية  هذه 

ونحن  الصناعة   هذه  في  جديد 
المشاهدين  للسادة  وعد  على 
من  المزيد  بتقديم  والمتابعين  

اللقاءات خالل العام الجاري.

المباشر  البث  خالل  مسابقة  بروباك  مطابع  مع  الثالث  اللقاء  خالل  في  وكان 
Innovation week in arabic وإليكم صور الفائزين في مسابقة

عماد ميشيلمحمد رجب
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مطابع وزارة العدل

مطبعة وزارة العدل تتجه نحو اإلستثمار في الطباعة الرقمية

المصرية  للحكومة  اإلزدياد  في  اآلخذ  التطور  مع 
والتوجه نحو كل ما هو "رقمي" ، قامت مطابع وزارة 
العدل المصرية بدراسة اإلمكانيات واإلتجاهات المتاحة 

نحو مشروع تطوير مطابع الوزارة.

وخطط  واإلتجاهات  األفكار  من  العديد  بحث  وبعد 
تنفيذها ومدى مواكبتها لتصور الحكومة المصرية

توصلت الوزارة إلى أن اإلستثمار األمثل لها هو مجال 
الطباعة الرقمية.

العدل  وزارة  مطبعة  تعاقدت  الهدف  ذلك  ولتحقيق 
على ماكينة طباعة رقمية جديدة من مجموعة يوسف 
عالم موديل  Ricoh Pro C7200x من إنتاج شركة ريكو 
وهي   ، المجال  هذا  في  المتخصصة  اليابانية   Ricoh
تعمل  و  الخمسة  األلوان  ذات  رقمية  طباعة  ماكينة 
بتقنية التونر الجاف أربعة ألوان أساسية CMYK والوحدة 
متعددة  اختيارات  ذات  وحدة  هي  الخامسة  الطباعية 
بين االختيارات  التغيير  المطبوع حيث يمكن  حسب نوع 
أصفر   - مرئي  غير  أحمر   - شفاف   - أبيض   ( التالية 
مطبعة  تتمكن  وبذلك   ) فسفوري  بينك   - فسفوري 
الحبر  باستخدام  تأمين  عناصر  إضافة  من  العدل  وزارة 

األحمر الغير مرئي ، والتي تمكن المصمم من وضع 
العنصر المطلوب تأمينه في التصميم وطباعته في 
المطبوعات  أنواع  ، على مختلف  يريده  الذي  المكان 
وال يظهر هذا اللون للعين المجردة أو حتى بالعدسة 
إال بإستخدام إضاءة خاصة حيث تكشف هذه اإلضاءة 
عن مكان وجود هذا العنصر المؤمن والذى تم طباعته 

باللون األحمر.

وتستطيع هذه الماكينة الطباعة على مختلف أنواع 
الخامات مثل الورق والبالستيك بأوزان تصل إلى

مزودة  الماكينة  أن  إلى  باإلضافة   2 جرام/م   360
Booklet finisher بوحدة تشطيب البروشورات دبوس

واحد  خط  على  تعمل  بأنها  الوحدة  هذه  تتميز  حيث 
تقوم  حيث  الرقمية  الطباعة  ماكينة  مع   inline
وثنيه  وضغطه  بالبروشور  المطبوعة  األفرخ  بتجميع 
ثم تدبيسه بدبوسين رأس حصان ليخرج البروشور من 

الماكينة جاهزًا للتسليم.

من  مزيدًا  العدل  وزارة  لمطبعة  نتمنى  إذ  ونحن 
على  ونشكرها  اإلتجاه  هذا  في  والتطور  التقدم 

التعاون المثمر  والبّناء مع مجموعة يوسف عالم.

Ricoh Pro C7200x



Speical
offer

Contact US

01006028592



فريق صيانة
مجموعة يوسف عالم

هو دعمك الكامل

 our services
team

is your
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مطبعة باك بلس

باك بلس تتعاقد على ماكينة تكسير علب كرتون جديدة من مجموعة يوسف عالم

MK EcoPress 1050

التي  التطوير  خطة  إطار  في 
للطباعة  بلس  باك  شركة  بدأتها 
مع  الشركة  تعاقدت  والتغليف 
على  عالم  يوسف  مجموعة 
ماكينة تكسير علب كرتون جديدة 

من إنتاج شركة
 MasterWork Group األشهر في 
العلب  تكسير  ماكينات  صناعة 
ولصق  طي  وماكينات  الكرتون 

علب الكرتون ، وشركة
MasterWork هي إحدى الشركات 
التى أبرمت عقد توأمة مع شركة 
تطوير  في  األلمانية  هايدلبرج 

هذا القطاع من الصناعة.

أكبر مقاس للفرخ 75*105 سم

وزن الورق 2000-90 جرام/م2

سرعة إنتاجية تصل إلى

7500 فرخ/ساعة

أصغر مقاس للفرخ 36*40 سم

للكرتون المضلع حتى سمك 4مم


طباعـــــة وتغليــــف - كرتون مضلع
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ال اعرف كيف أبدأ الحديث عن يوسف بك عالم ، هكذا 
اعتاد لساني  مناداته و الحديث عنه ، فقد ارتبط بعالقة 
صداقة وعمل مع والدي االستاذ أحمد ابراهيم ـ رحمه 
في  مصر  نهضة  ومكتبة  مطبعة  عبر  ـ  تعالى  هللا 

الفجالة منذ الخمسينيات. 
وكانت أول مره ألتقى به في مقر نهضة مصر حينما 
،  وقتها كان  الخمسينيات  أبي نهاية  لزيارة  يأتي  كان 
يكن  ولم  بوالدي  عالقته  بحكم  أبناءه  كأحد  يعاملني 
بيننا الكثير من الكالم ، ولكن كنت أالحظ المكانة التي 

يحتلها لدى والدي واالحترام المتبادل بينهما.

في عام 1961 أصدر رئيس الجمهورية قرار يحظر على 
مطابع القطاع الخاصة إجراء أي توسع أو تجديد ، وهو 
ما اصاب صناعة الطباعة بالجمود و أصاب دور النشر في 
مقتل ،  ولكن ظل يوسف بك عالم رمزًا من رموز تلك 
الورق  صناعة  شركات  لكبرى  وكياًل  كان  ألنه  الصناعة 
وحينما   ، العالمية  الطباعة  ماكينات  لشركات  ووكياًل  
اعتمدت   ، األجنبية  الوكاالت  بعض  وفقد  القرار  صدر 

عليه الحكومة ليكون مستشارا لها في هذا المجال.

ماكينات  إلحدى  مصر  نهضة  مطبعة  احتاجت  وحينما 
الطباعة في العام  1968 ولجأنا إليه  كان لديه ماكينة 
فمنحها   ، احد  يفتحها  لم  صندوقها  في  واحدة 
احدى  من  فيكتوريا  ماركة  تحمل  وكانت  لمطبعتنا 

شركات ألمانيا الشرقية.

أ. محمد ابراهيم
 رئيس مجلس ادارة مجموعة نهضة مصر

يوسف بك عالم رجل صناعة أعاد 

الروح للمطابع المصرية...وأب 

تعلمت منه الكثير و ارتبطت به 

حتى وفاته

وفي ذات العام كنا بحاجة لقطع غيار لماكينة لينوتيب 
لبنان  في  الماكينة  تلك  غيار  قطع  وكالء  كان  و 
من  نحتاجه  ما  لشراء  بيروت  الى  معه  فاصطحبني 
قطع غيار وقام بحجز تذكرة الطائرة الخاصة بي معه 
بالدرجة االولى ، كما قام بالحجز لي في نفس الفندق 
الذي نزل به وكان اسمه "نابليون" في حي الحمراء.  
حيث مكث معي يومان قام فيهما بشراء قطع الغيار 
الالزمة ، ثم كان عليه مغادرة لبنان الرتباطه بمواعيد 
عمل ، بينما كان علّي انتظار استالم قطع الغيار خالل 
البقاء كيفما  بأنه يمكنني  ، فوجدته يخبرني  أسبوع 
أشاء في الفندق ، فقد دفع الحساب مقدمًا كما ترك 
تأكيد  لي  ليتسنى  موعد  تحديد  بدون  السفر  تذكرة 
الموعد بعد استالم البضاعة ، واألكثر من ذلك وجدته 
المال ليكون معي فترة اقامتي  يسلمني مبلغ من 
الذي  بالرجل  عالقتي  توثقت  وبالطبع   ، بيروت  في 
عالقة  يتجاوز  ما  فعل  فقد  رعايته  و  بأبوته  اشعرني 

الصداقة بينه وبين أبي.

.. هكذا كان يوسف بك عالم مع من يعرفه ..  الكبير 
فقد  الجميع.  ومحبة  ورعاية  بمساعدة  يبخل  ال  الذي 
معرفة  شروط  فيه  يضع  ال  مفتوح  معه  الحوار  كان 
يسمع  كان  ولكنه  مصلحه  أو  متقارب  سن  أو  سابقة 
للجميع و يحاور الجميع بأبوه خالصة و رجولة ال تخفى 

على احد.
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وبعد  فكره  لي  أكدت  التي  المواقف  بين  من  أذكر 
نظره ومفهوم الرجولة عنده ، عندما اشترى أبي

أبي  له  كتب  و  فيه  مبالغ  بثمن  أخيه  من  المطبعة 
شيكات بقيمة فارق الحساب ، وحينما حان موعد

سداد اخر شيك لم يرغب أبي في سداده احساسا منه 
بذلك  عالم  بك  يوسف  وعلم  عليه.  وقع  الذي  بالظلم 
فاتصل بأبي وقال له ان عليه سداد الشيك مهما كان 
احساس الظلم الواقع عليه ألنه ارتبط بكلمة والكلمة 
الشيك  هذا  يسدد  لم  لو  بأنه  واخبره   ، الرجل  سيف 
فسوف يضع قيمته في حسابه بالبنك ليتسلمه اخيه 
بك  يوسف  لرأي  ابي  انصاع  وقتها  االمر.  وينتهي 
لنا قيمة  ، ولكنه موقف يوضح  االخير  الشيك  وسدد 
الرجل و فكره وخلقه حتى لو لم يكن الموضوع يمسه 

شخصيًا.

المطابع  كانت  و  اإلنفتاح  عصر  جاء  ثم 
في القطاع الخاص في حالة يرثى لها 
في  مؤلفاتهم  يطبعون  والمؤلفين 
لبنان حيث الطباعة الحديثة والسريعة 
عاتقه  على  عالم  بك  يوسف  فحمل 
اعادة الروح إلى مطابع القطاع الخاص

الورق  و  الحديثة  الماكينات  فاستورد 
بجميع انواعه و خطوط اإلنتاج للمطابع 
ولم يبخل على احد بدعمه في تحديث 
في  ضخمة  بتسهيالت  مطبعته 
المطابع  الى  تأثيره  وامتد   ، السداد 
الصحفية  المؤسسات  في  القومية 

فأمدها بأحدث اإلمكانيات والخبرات التي مكنتها من 
لقب  جداره  عن  يستحق  فهو  ولذا  التحديث.  مواكبة 
باعث الروح في صناعة الطباعة منذ السبعينيات في 

القرن الماضي.

عالم  بك  يوسف  وبين  بيني  العمل  عالقة  استمرت 
رحمه هللا بعد وفاة والدي عام 1973 وكنت استشيره 

في الكثير من االمور حتى التي ال تتعلق بالعمل.

نهضة  مطابع  افتتاح  قررنا  حينما   1995 العام  وفي 
مصر في مدينة السادس من أكتوبر ، اشتريت منه خط 
السويسرية  شركة موللرمارتيني  تريوتيب من  تجليد 

لون   4 هايدلبرج  و  لون   2 هايدلبرج  طباعة  وماكينة 
مصر  نهضة  كانت   2000 عام  بداية  ومع  لألغلفة. 
شراء  في  التعامل  في  وبدأت  بذاتها  استقلت  قد 
ومستلزمات  الورق  و  بالطباعة  الخاصة  الماكينات 
الطباعة من أحبار وخامات بشكل مباشر دون الحاجة 
على  بك  يوسف  يغضب  لم  ذلك  ورغم  وكيل.  إلى 
والمشورة  بالخبرة  وامدني  شجعني  بل  اإلطالق 
في  محبة  دائم  اتصال  على  وكنا  لها.  احتجت  كلما 

هللا ، وكان غالبا ما ينهي حديثه معي بعبارته
الشهيرة:" ايه اخر نكته يا محمد النهاردة "؟ وكنت 
األستاذ  صديقي  من  الجديدة  النكات  على  اتعرف 
الصحفي محمود سالم رحمه هللا ، ألخبر يوسف بك 

بها.

لقد كان ليوسف بك عالم فضل كبير 
يبخل  لم  الصناعة  تلك  أصحاب  على 
مساندة  أو  مساعدة  أو  بمشورة 
على اإلطالق لمن يحتاجها حتى في 
و  المطابع  بإدارة  المتعلقة  األمور 
كان  المهنة.  أصحاب  بين  العالقات 
كلمته  الجميع  يسمع  الذي  الكبير 
ويلجأون اليه لحل مشكالتهم. وأذكر 
هيرمس  مجموعة  سعت  حينما  أنه 
في  النشر  شركات  على  لإلستحواذ 
المقدم  العرض  ورفضت   2008 العام 
انه اخبرهم  ، اتصل بي وقال لي  لي 
بأال يحاولوا معي ألنني لن أفرط في 
لبيعت  الهرم  بيع  فلو  كالهرم  وأنني  مصر  نهضة 
طيبة  بك  يوسف  مع  العالقة  وظلت  مصر.  نهضة 
جانبي  من  والتقدير  والود  اإلحترام  تحمل  وجميلة 
وتحمل الرعاية واالهتمام و المشورة من جانبه حتى 

توفاه هللا.

من  مثله  فليس   ، رثاء  كلمات  ليست  عنه  كلماتي 
يرثى بالكلمات ألن اثره باق كرجل صناعة ، ولكن

شيم  الزمن  ذلك  يعش  لم  من  ليعرف  عنه  حديثي 
الكبار و مميزات الرجال و مواقف المخلصين مهما

تغيرت األيام أو صادفنا من أزمات.
رحم هللا يوسف بك عالم.
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معرض دروبا العالمي

كأس عالم وأولمبياد صناعات الطباعة والتغليف

العالم  كأس  بمثابة  العالمي  المعرض  هذا  يعتبر 

واألولمبياد التى تقام  لصناعات الطباعة والتغليف.

أقيم أول معرض في عام 1951 بمساحة  18450 الف

متر مربع ، 512 عارض من 10 دول و 195185 زائر

وقد وصل إلى المعرض السادس عشر في عام 2016

بمساحة 158237 متر مربع ، 1828 عارض من 54 دولة

و 2٦01٦5 زائر من 183 دولة مختلفة.

أقيم المعرض في البداية كل 4 سنوات ثم أصبح كل 5 

سنوات وعاد الى كل 4 سنوات منذ عام 2000.

وقد تعذر ـ لألسف ـ إقامة المعرض رقم 17 في عام 

2020 بسبب جائحة كورونا ، وتأجل ليقام عام 2021 الحالي 

ولكنه سيقام إفتراضيًا أون الين في الفترة من 20 الى 

23 ابريل القادم ان شاء هللا.

وخالل هذا المعرض والذي يعد  األول من نوعه ستقام 

العديد من الفعاليات ، منها مساحات للعرض ،

مؤتمر دولي وأماكن للتواصل واللقاءات بين الشركات 

كل  من  الزائرين  مع  والعارضة  والمصنعة  المنتجة 

أنحاء العالم.

وبقوة  متواجدة  عالم  يوسف  شركات  ومجموعات 

في كل مراحل تطور هذا المعرض الضخم والذي يعد 

المنصة التي يعرض عليها رواد المنتجين والمصنعين 

لكل  مرة  ألول  ومعداتهم  وماكيناتهم  منتجاتهم 

األسواق العالمية.

الليثو  لرائدة صناعة ماكينات طباعة  الوحيد  والوكيل 

أوفست شركة هايدلبرج العالمية ، والتي دائما تكون 

ويكون   ، المعرض  داخل  العارضين  لمقدمة  متصدره 

عرض  صالتي  تخصيص  وهي  منفردة  ميزة  لديها 

كبيرتين ، ال تشاركها فيها اية شركات أخرى.

كانت في عام 2008 بـ 175272 متر مربع

أكبر المساحات

أكثر الزائرين

أكثر العارضين

كانوا في عام 2000 بـ 428248 زائر

كانوا في عام 2008 أيضا بـ 19٦8 عارض



أ.د / جورج نوبار
عميد كلية التصميم والفنون 

اإلبداعية بجامعة األهرام الكندية

 35 أخبار عالم - إبريل 2021

خاصًا  مكتبًا  عالم  يوسف  لمجموعة  يكون  ودائما 

بالدور األول في المبنى الرئيسي داخل المعرض ، لقد 

كان يجلس فيه أسطورة الطباعة المصرية يوسف بك 

عالم رحمه هللا ، ليستقبل فيه العمالء ويقوم بواجب 

الضيافة بكل الكرم واالحترام لكل مصري وعربي يزور 

ويساعدهم  والخبرة  المشورة  لهم  ويقدم   ، المكان 

في اتخاذ قرارات اإلستثمار وقرارات الشراء للماكينات 

الحديثة التي يتم عرضها داخل المعرض.

المجال  هذا  في  الريادي  المجموعة  لدور  وإستمرارًا 

معرض  اول  ورعاية  بتنظيم  المجموعة  ستقوم 

ومؤتمر افتراضي في صناعة الطباعة في مصر في 

والذي سيقام عبر شبكة اإلنترنت باذن هللا.

والوكالء  المصرية   الشركات  من  للعديد  وسيمكن 

الممثلين لشركات عالمية المشاركة في هذا الحدث 

األول من نوعه وسيركز هذا الحدث على النقاط التالية:

الطباعة  خبراء  خالله  من  سيقوم  دولي  مؤتمر    

والتغليف والنشر في مصر بإلقاء الضوء على أحدث 

المصنعة  الشركات  ومنتجات  وإتجاهات  تطورات 

خصائصها  أهم  شرح  مع  المجال  في  الرائدة  و 

ومميزاتها.

خاللها  من  تعرض  للشركات  إفتراضية  أجنحة     
وبرامجها  وماكيناتها  ومعداتها  منتجاتها  أهم 

وتقنياتها .

    مواقع للتواصل واإللتقاء بين الشركات المشاركة 
والعمالء والزائرين للتحدث والمناقشة والتشاور في 

كل ما هو جديد وحديث.

العناوين  يلي  فيما  نذكر  ان  نود  النهاية  وفي 
الحدث  عليها  سيركز  التي  الحديثة  والموضوعات 

والمعرض باذن هللا:

الصناعة 4.0

الطباعة الوظيفية

الطباعة الصناعية

الطباعة ثالثية األبعاد

اإللكترونيات المطبوعة

التغليف الفّعال والتفاعلي

تأمين المطبوعات و العالمات التجارية

الوسائط المتعددة

التطبيقات والخامات الطباعية الجديدة

التغليف الذكي

الطباعة الرقمية

إنترنت األشياء

الذكاء اإلصطناعي

ستشكل  التي  والتكنولوجيا  التقنيات  من  وغيرها 
المستقبل ليس فقط في صناعات الطباعة والتغليف 
والنشر ، بل مستقبل العالم والحياة كلها ، فالطباعة ال 
تنتهي بل تتغير وتتحول وتتطور وستظل تلعب دورها 
السنوات  الحياة خالل  الحيوي والهام في كل مجاالت 

الطويلة القادمة باذن هللا تعالى.
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كان   ، كورونا  جائحة  من  الجميع  فيه  عانى  وقت  في 
لمجموعة يوسف عالم األسبقية فى اإلبتكار والتميز في 
آثار  للخروج من  بالتفكير إليجاد منفذ  الوقت  استثمار هذا 

الجائحة بتطوير الذات وتقديم األفضل لعمالئها.

وسعت مجموعة يوسف عالم إلى تحقيق أداء فائق الجودة 
فى تلبية مطالب وتوقعات عمالئها باإللتزام التام بتطبيق 
مبادىء الجودة والسالمة والصحة المهنية واألداء البيئي 

وفقًا لمتطلبات المواصفات العالمية
أيزو 9001 – أيزو 45001 –ايزو 14001. 

التى  الجودة  استراتيجية  خالل  من  و  المنطلق  هذا  ومن 
كانت و ستظل دائما محور تركيزنا لتقديم خدمات مميزة 
بتفعيل  عالم  يوسف  مجموعة  قامت   ، الكرام  لعمالئنا 
لجميع  لإلصغاء   wecare@yallam.com االلكتروني  البريد 
اقتراحات عمالئها بكل موضوعية بهدف التطوير المستمر 

وإنجاز األعمال بأعلى معايير الجودة والسالمة.

ثروتنا  و  إلهامنا  الكرام هم مصدر  بأن عمالءنا  نؤمن  نحن 
لألفكار الجديدة والتحسين المستمر.

استراتيجية تحقيق رضاء العمالء من منظور الجودة الشاملة

Customer Satisfaction

رحاب رضا

رئيس قسم ضمان الجودة
مجموعة يوسف عالم



Contact US

01020040216



Launching our newest mammography 3Dimensions model

Explain the unique features

Unique AI software

Showing our installations & success stories in the Sharm
El-Shiekh’s tender

Hologic the first innovator for the MAMMO & DEXA modalities

Hologic the First company get the FDA Approval

 ”Hologic ”The Science of Sure  



Dr. Ashraf Selim
 Head director of the Radiology
 Committee for the National
Women Health Initiative

Dr. Sara Tarek
 Member of the technical
 office for the presidential
women's health initiative

Eng. Mohamed Gamal
 X-Ray & Women's HealthCare
Business Manager
Youssef Allam Group

Dr. Ahmad Morsy
 Executive Director of the
National Women Health
Initiative

Dr. Nouran Hussein
 Executive Director of the
 Radiology Committee
 for the National Women
Health Initiative

Dr. Samar Abdelhamid
 Member of the executive
 office for the presidential
women's health initiative

 Youssef Allam Group, in cooperation with the Ministry of Health,has the
honor to receive

 At Dar El-Salam Cancer center to discuss and to deep-dive more about women
health care & The positive role of Youssef Allam in developing women's health

Hologic Day 2021 - Women Healthcare 



Love at the first seat.

MODEL
PRO

Contact US

01001516093
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تتشرف مجموعة يوسف عالم بالتعاون مع قسم األشعه بمستشفى معهد تيودور بلهارس لألبحاث 
كأحد أكبر المستشفيات الحكومية بالقاهرة.

، وهو  من  الطبية  التقنية  األعلى فى  و  األحدث  يعد  الذي  الرقمي  األشعه  بتوريد جهاز  فقد قمنا 
إنتاج شركتى )UMG/DEL MEDICAL & Agfa HealthCare( ، الذي نال إعجاب قسم األشعة بالمستشفى 

لتمتعه بالكفاءة العالية والتقنية الطبية الحديثة.

معهد تيودور بلهارس لألبحاث



Premium Performance, 
High-end CT Technology at 
an A�ordable Price

NeuViz 16 Classic, 

A Valuable CT Innovation

Low Dose
Solutions

High-end
Platform

High
Def inition
Imaging

Golden
Standard
Design

Contact US
01020040216



Premium Performance, 
High-end CT Technology at 
an A�ordable Price

NeuViz 16 Classic, 

A Valuable CT Innovation

Low Dose
Solutions

High-end
Platform

High
Def inition
Imaging

Golden
Standard
Design



مجموعة يوسف عالم تدعم دبلومة
تشخيص جلطات المخ

تدعم مجموعة يوسف عالم بشكل حصري من خالل 
أحدث أجهزة سامسونج Ultrasound دبلومة تشخيص 
جلطات المخ والتي تقام في جامعة القاهرة - قسم 
جلطات المخ ، لعدد 30 دكتور  من أقسام المخ من 
يتم  العملي  الجزء   ، الكبرى  مصر  جامعات  جميع 
والتي  العالمية  سامسونج  أجهزة  على  باإلعتماد 

نتشرف أننا وكالء لها.

SAMSUNG Ultrasound

د. فؤاد عبدهللا
أستاذ األمراض العصبية والسكتة الدماغية

وجلطات المخ بكلية طب قصر العينى - جامعة القاهرة

م. محمد السيد
Key Account Manager



01020040216
Contact US



Al Shroouk Scan & Lab - مركز الشروق لألشعة والتحاليل

الشروق لألشعة ومجموعة يوسف عالم  بين مراكز  والتعاون  المبهرة  النجاح  استكمااًل لخطوات 
العالمية  التوكيالت  لكبري  الطبية  األجهزة  مجال  في  الرائدة  شركتنا  قيام  عن  نعلن  أن  يسرنا 
بالمركز أحدث جهاز لألشعة  ، حيث يوجد اآلن  بالكامل  عن تجهيز مركز الشروق فرع المهندسين 

المقطعية ماركة نيوسوفت العالمية

 CT 16 Classic from Neusoft



الموجات  ، وكذلك أحدث أجهزة  العظام ماركة هولوجيك  وأيضًا جهاز ديجيتال ماموجراف لقياس هشاشة 
فوق الصوتية ماركة سامسونج ، باإلضافة إلى  أحدث اجهزة األشعة ماركة دل األمريكية مع أحدث كاشف 

رقمي Detector14s  من إنتاج شركة أجفا ميديكال العالمية

Selenia Dimension Avia 3000 2D from HOLOGIC Ultrasound HS60 from Samsung

تتقدم مجموعة يوسف عالم

غانم  هللا  عبد  م.  إلى  بالشكر 
رئيس مجلس إدارة مراكز الشروق



WORLD WIDE SHIPPING
Door to door service

The art of logitics..

We.. Take danger
out of dangerous goods..

- DG Packing
- DG Consulting
- DG Documentation

www.dglegypt.com

2S, SQUAR 1258Z, MISR ELGDIDA BUILDINGS
SHERATON HELIPOLIS, CAIRO

+20222676424 / 22676425 / 22676426

the key strengths of being DGL Int., 
is in providing integrated logistics 
solutions for DGR shipments from 
Class 1 to Class 9

DGL Int. can provide blood samples
transfer solutions



Youssef Allam Group attend

 HANDS ON INTERVENTIONAL  
WORKSHOP

By: Egyptian Society of
Women's Health

 الجمعية المصرية لصحة المرأة

Prof. Dr. Ashraf Selim
 Head of the conference

BREAST IMAGING SYMPOSIUM 2021
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مركز الزيتون لألشعة – محافظة كفر الشيخ

نجاح جديد .. جهاز جديد في مركز الزيتون لألشعة

مركز  في  نجاح  قصة   .. الثانية  للمرة 
ـ  ـ بمحافظة كفر الشيخ  الزيتون لألشعة 

احد أكبر مراكز األشعه في مصر.
 

في  عالم  يوسف  مجموعة  فريق  نجح 
موديل  أشعة  جهاز  تركيب  عملية  إتمام 

HS70 سامسونج
 

في  ثقته  على  زيتون  حسام   . أ.د  نشكر 
مجموعة يوسف عالم.

High End Machine
 HS70

تشمل أحدث برامج فحوصات 
األشعة  والقلب ، وكل ما يخص 

صحة المرأة
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الصيانة – قسم الحلول الطبية

م. تامر فوزي
AMS Service Manager

م. حسام شنن
MRI/CT Service Manager

لألجهزة  الصيانة  خدمات  توفير  هو  عالم  يوسف  بمجموعة  الطبية  األجهزة  صيانة  لقسم  الرئيسي  الهدف  إن 
الطبية بصورة مثالية وآمنة وسريعة ، وبكفاءة وإقتدار ليعود ذلك بالفائدة على المريض . ويرتكز هذا القسم 
على أن تتم صيانة ومعايرة األجهزة الطبية وفقا للمعايير الدولية ، وبنفس أدوات المعايرة المستخدمة بالشركات 
المصنعة لألجهزة والمعدات ، باإلضافة إلى ذلك يقوم القسم بتنظيم الدورات التدريبية للفنين والعاملين على 

صيانة األجهزة الطبية للتعامل مع األجهزة الطبية الحساسة بصورة صحيحة وآمنة للحفاظ عليها وحمايتها.

كما يقوم قسم صيانة األجهزة الطبية بتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية الذي يتم من خالله إجراء عمليات الرعاية 
الشركة  وضعتها  التي  للمواصفات  وفقا  وذلك   ، وضبطها  ومعايرتها  وفحصها  لألجهزة  المستمر  والتنظيف 
، ويتم هذا كله وفقًا لمنظومة حفظ وتنظيم تواريخ الصيانة لهذه األجهزة بتدوين وتسجيل خطوات  المصنعة 

الصيانة بمجرد اإلنتهاء من تنفيذها على برامج خاصة بالقسم.

كما يقوم قسم الصيانة بإبرام عقود الصيانة شاملة قطع الغيار والتركيب  لضمان استمرارية كفاءة األجهزة 
وتلبية نداءات األعطال في أسرع وقت ممكن  ، ويتنافس في هذا أكثر من عشرون مهندس متخصص  تم تدريبهم 

على أحدث طرق الصيانة وذلك لخدمة وتلبية احتياجات العميل بسرعة فائقة وبأقل تكلفة ممكنة مما يضمن
استمرار عمل األجهزة بكفاءة عالية.

رقم الخط الساخن إلستقبال األعطال 01098722118  ـ من الساعة 9 صباحا الي 9 مساءا طوال ايام األسبوع.



Medical Solutions

youssefallamgroupFollow Us on:


