


فــى إطــار الســعي الــدؤوب لمجموعــة يوســف عــالم للتطــور المســتمر وتحســين أداء الســوق المحلــي بالتركيــز 
علــى الصناعــة المحليــة فــي مقابــل اإلســتيراد، وحرًصــا منهــا علــى توفيــر أكبــر كــم مــن الخامــات والمعــدات 

الصناعية للسوق المصري، قامت الشركة بإضافة نشاطين جديدين لخدمة مجال طباعة التغليف:  

أوًلا: تعلــن شــركة يوســف عــالم عــن تشــغيل مصنــع يونيبــورد (Uniboard) بمدينــة الســادات إلنتــاج كرتــون 
الدوبليكس والتريبلكس عالى الجودة بطاقة انتاجية تصل إلى حوالى 130 ألف طن سنوًيا. 

وقــد حــاز هــذا المنتــج علــى قبــول جميــع المطابــع لجودتــه العاليــة وســعره المنافــس لنظيــره المســتورد، وبنــاًءا 

ثانًيــا: نجحــت الشــركة فــي التعاقــد مــع أكبــر شــركة فــى الصيــن متخصصــة فــي صناعــة آالت تكســير العلــب 
 .MK والطي واللصق وهى شركة

والجديــر بالذكــر أن التعــاون المثمــر بيــن شــركة MK وشــركة هايدلبــرج كان لــه أبــرز األثــر فــي جــودة الماكينــات التــي 

وتكللَّــت جهــود شــركة يوســف عــالم مــن خــالل هــذه الخطــوة الكبيــرة والتــي تُضيــف إلــى قائمــة إنجازتهــا الســعي 
لتحســين اإلقتصــاد القومــي المصــري. وســتظل شــركة يوســف عــالم تســعى دائًمــا نحــو الريــادة فــي كافــة 
مجــاالت الطباعــة والتــي تشــمل صناعــة التعبئــة والخامــات األساســية باإلضافــة إلــى األحبــار واأللــواح، كل هــذه 
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ــى  ــم علــ ــالم معكــ ــف عــ ــة يوســ ــات مجموعــ ــى نجاحــ تتوالــ
الصعيــدين المحلي واإلقليمي. 

 ومـــن خـــالل هـــذه المجلـة، نتشـارك سـويا هـذه النجاحـات 
التـي تمـت خالل هذه الفترة الحرجة ألسواقنا. 

التــــي  الرائعــــة  موردينــــا  نجاحــــات  أيضــــا  ننشــــر  كمــــا 
حققوهــــا فــــي أســــواق أخــرى. ونحــن نتشــرف بنشــر هــذه 
مواقـــف  فـــي  خبراتنـــا  مـــن  تســـتفيدوا  لكــــي  النجاحــــات 

مماثلـة فـي أسـواقكم.  
ونتمنـــى أن ترتقــــي هــــذه المجلــــة إلــــى توقعاتكــــم فــــي 



فــى  ناجحــة  بمســيرة  كالســيك  مطابــع  تتميــز 
الــدواء  صناعــة  مجــال  فــى  التغليــف  طباعــة 
وخاًصة بعد استخدامها لماكينة  XL 75   والمعروفة 
ســاهمت  حيــث  المتميــزة  اإلنتاجيــة  بقدراتهــا 
تلــك الماكينــة فــي أن تصبــح مطابــع كالســيك 
ضمــن أهــم شــركات الطباعــة المتخصصــة فــى 

مجــال  فــي  تلــك  النجــاح  لمســيرة  واســتمراًرا 
كالســيك  مطابــع  قامــت  الــدواء،  تغليــف 
باســتخدام أحــدث الماكينــات وهــي مــن موديــل

L-CD102+6  و التــى ســوف تســاهم فــى طباعــة 
الــدواء  لعبــوات  أكبــر  ومســاحات  أكبــر  أوزان 
الكبيــرة  الماقاســات  ذات  الطبيــة  وللصناعــات 

اســتخدام الورنيــش المائــى أثنــاء الطباعــة. وكل 
هــذا الجهــد يكلــل التعــاون المبهــر بيــن مطابــع 
كالســيك وشــركة يوســف عــالم والــذي دام ألكثــر 

45



تســتكمل شــركة يوســف عــالم مســيرة النجــاح 
المبهــرة والتعــاون المثمــر مــع مطابــع مصبــاح فــى 
مطابــع  تتربــع  حيــث  التغليــف  طباعــة  مجــال 
زمــن  منــذ  التغليــف  عــرش صناعــة  علــى  مصبــاح 
مصبــاح  اســم  حققــه  الــذي  النجــاح  فبعــد  بعيــد. 
  CD102باســتخدام ماكينــات هايدلبــرج مــن موديــل

طباعــة المنتجــات الكبيــرة للســوق المصــرى، تتــوج 
مطابــع مصبــاح تاريخهــا بإضافــة أحــدث الماكينــات 
وهي موديل L-CD 102+6  الصادرة عام 2018 وذلك 
لتلبيــة إحتيــاج الســوق لطابعــة تغليــف حديثــة توفــر 
علــى  العميــل  اختيــار  فوقــع  األلــوان  مــن  المزيــد 

بيــن  مــن  واحــدة  بأنهــا  مصبــاح  مطابــع  وتتميــز 
 Off مطابــع قليلــة تمتلــك ماكينــة طباعــة "أوفســت
Set" ذات مقــاس يتجــاوز مقــاس 70*100 ســم حيث 
يصــل مســاحة الفــرخ المطبــوع لماكينــة XL 162 الى 
120*162 ســم وهــذا يعنــى اتجــاه ســوق التغليــف 
وتغليــف  بجــودة  االهتمــام  نحــو  مصــر  فــى 

ومنها االجهزة الكهربائية على سبيل المثال.  
مطابــع  تنافــس  الماكينــة،  هــذه  وباســتخدام 
األوفســت  الطباعــة  شــركات  كبــرى  مصبــاح 

للتغليف فى قطاع المنتجات كبيرة المقاسات. 
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لمجموعــة  التابعــة    AIM شــركة  حرصــت 
يوســف عــالم منــذ بدايــة انطالقهــا علــى 
الرقميــة  الطباعــة  تقنيــات  أحــدث  تقديــم 
ريكــو  شــركة  خــالل  مــن  المختلفــة 
العالميــة، والتــى اســتطاعت بدورهــا الفــوز 

وكان مــن أهــم أهــداف شــركة AIM عندمــا 
بــدأت نشــاطها فــي الســوق أن تتمكــن مــن 
المتنوعــة  الطباعــة  حلــول  كافــة  تقديــم 
وُيعــد  والمكتبيــة.  اإلنتاجيــة  بينهــا  ومــن 
أهــم  مــن  المكتبيــة  الطباعــة  قطــاع 
فــي  حالًيــا  والواعــدة  الكبيــرة  الصناعــات 

الشــركة  أهــداف  تحقيــق  شــأنها  مــن 
 عــام وأهــداف العمــالء علــى وجــه 

ٍ
بشــكل

ولذلــك ســعت شــركة AIM للحصــول علــى 
موافقــة شــركة ريكــو العالميــة لتســويق 
الطباعــة  بحلــول  الخاصــة  منتجاتهــا 
المكتبيــة فــي الســوق المصــري ممــا يعــزز 
فــي  العالميــة  ريكــو  ماكينــات  تواجــد  مــن 
زيــادة  علــى  ويعمــل  المحلــي  الســوق 

والفئات. 

AIM

أحــدث  لطــرح   Aim شــركة  وتســتعد  هــذا 
الطباعــة  حلــول  مجــال  فــي  ماكيناتهــا 
المكتبية خالل أول عام 2019 والصادرة عن 
شــركة ريكــو، وتتميــز تلــك الماكينــة بتعــدد 
ألعمــال  احتياجهــا  ونــدرة  امكاناتهــا 
والحجــم  التعامــل  ســهولة  مــع  الصيانــة 

الطباعــة  ماكينــات  يميــز  مــا  أهــم  ومــن 
تعــدد  هــو  ريكــو  شــركة  مــن  المكتبيــة 
اإلمكانات والســرعات بداية من 20 نســخة 
وحتــى 80 نســخة فــى الدقيقــة الواحــدة مــع 
إمكانيــة الطباعــة علــى ورق يصــل حجمــه 
 وبأوزان مختلفة تصل إلى 300 جرام. 

الطباعــة  ماكينــات  توكيــالت  كبــرى 
المكتبية.  

وتعــد ماكينــات الطباعــة المكتبيــة مــن فئــة 
IM هــي أحــدث إنتاجــات شــركة ريكــو لعــام 
تشــغيل  بشاشــة  مــزودة  فهــي   2019
باللمــس بحجــم 10.1 بوصــة. هــذا بخــالف 
تعــدد وحــدات التشــطيب وحــدات التغذيــة 

حلــول  تنــال  أن  فــي   Aim وتطمــح شــركة
التــي توفرهــا  الحديثــة  المكتبيــة  الطباعــة 
جميــع  تلبــي  وأن  عمالئهــا  رضــا 

شــهدت الجامعــة البريطانيــة فــي الفتــرة الماضيــة العديــد مــن 
أســاليب  تحديــث  بينهــا  مــن  المجــاالت  شــتى  فــي  التطــورات 
الطباعــة المســتخدمة لديهــا إلــى جانــب توفيــر أحــدث التنقيــات 

العلمية. 

وفــي نفــس الســياق وقعــت الجامعــة البريطانيــة عقــد شــراكة مــع 

المكتبيــة  الطباعــة  مجــال  فــي  حلــول  لتوفيــر  عــالم  يوســف 
باعتبارها إحدى أكبر الشركات في هذا المجال. 

وتأتــي هــذه الخطــوة تأكيــًدا الســتراتيجية الجامعــة البريطانيــة فــي 
 خــاص 

ٍ
ــي تتبعهــا الجامعــة وبشــكل ــر الشــاملة الت ــة التطوي عملي

فيمــا يخــص تطويــر المــوارد واالمكانيــات المتاحــة و تغطيــة كافــة 
االحتياجــات مــن تطبيقــات الطباعــة المختلفــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
توجــه الجامعــة اهتمامهــا األكبــر نحــو تحســين العمليــة التعليميــة 
العلميــة  الوســائل  كفــاءة  رفــع  خــالل  مــن  عــام   

ٍ
بشــكل

بتقديــم   Aim شــركة  نجحــت  وقــد 
أنســب  عــن  وافيــة  دراســة 
لتلبيــة  المطلوبــة  الماكينــات 
احتياجــات الجامعــة البريطانيــة فــي 
جــودة  توفيــر  تضمــن  والتــي  مصــر 

والجديــر بالذكــر أن الــدور الــذي تلعبــه 
ال  مصــر  فــي  البريطانيــة  الجامعــة 
العمليــة  علــى  فقــط  يقتصــر 
البريطانيــة  فالجامعــة  التعليميــة، 
هــي بمثابــة مركــز اجتماعــي وثقافــي 
مــن  الكثيــر  تقــدم  حيــث  ــدم 

ِ
ُمَتق

وتعمــل الجامعــة علــى رفــع الوعــي 
لــدى الطــالب بأهميــة الحفــاظ علــى 
جانــب  إلــى  الشــخصية  ســالمتهم 
التركيــز علــى تعميــق بعــض المبــادئ 
التفــوق  بينهــا  مــن  العامــة 
األكاديمــي والتخطيــط المســتقبلي 

لديهم. 
وليــس هــذا بجديــد علــى مجموعــة 
يوســف عــالم التــي تســعى دائًمــا إلــى 
ممــن  جــدد  عمــالء  اكتســاب 
وخبــرة  مشــرف  بتاريــخ  يتمتعــون 
المتعــددة  المجــاالت  فــي  كبيــرة 
البريطانيــة  الجامعــة  بينهــم  ومــن 

في مصر.  
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جذبــت ماكينــة الطباعــة الرقميــة Ricoh Pro C7200e أنظــار العمــالء إليهــا بعــد أن قامــت شــركة 
مــن  الماكينــة  بــه  تتمتــع  لمــا  العــروض وذلــك  وبأقــوى  المصــري  الســوق  فــي  Aim بطرحهــا 
خصائــص فنيــة مســتحدثة منهــا امكانيــة زيــادة اللــون الخامــس إلــى جانــب العديــد مــن االمكانــات 

األخرى. 

وتعتمــد الماكينــة Ricoh Pro C7200e علــى امكانيــة اضافــة اللــون الخامــس لمحركهــا القــوي 
والــذي يمكــن تزويــده بوحــدات اختياريــة متعــددة منهــا وحــدة طباعــة حجــم البانــر. وتمتــاز الماكينــة 

- الطباعة باألسود واأللوان بسرعة 85 نسخة فى الدقيقة. 
- عدد هائل من نسخ الطباعة شهرًيا يصل الى 240,000 نسخة. 

- درجة وضوح تصل إلى 2400x4800 بفضل وحدة الليزر المتطورة. 
- الطباعة على الوجهين (دوبلكس) حتى على مقاس البانر. 

- الطباعة على أوزان مختلفة من الورق تصل حتى 360 جرام وعلى أنواع مختلفة منه مثل      
الميتاليك والورق المكربن NCR واالفرخ الممغنطة. 

- امكانية زيادة وحدات التغذية اإلضافية لتصل قدرة التغذية حتى 16,200 ورقة. 
- تعدد وحدات التشطيب االختيارية. - تعدد وحدات التشطيب االختيارية. 

 Ricoh ماكينة Aim وحرًصا منا على تلبية جميع متطلبات عمالءنا وبأفضل األسعار، تقدم شركة
 خــاص لفتــرة محــدودة، كمــا ســيحصل عمالءنــا المميزيــن علــى كميــة كبيــرة 

ٍ
Pro C7200e  بســعر

من الورق المجاني عند شراء تلك الماكينة.  

إن مــا يميــز معــرض تكنوبرنــت 2019 عــن غيره 
مــن معــارض الطباعــة األخــرى هــو تســليط 
الطباعــة  مســتجدات  أحــدث  علــى  الضــوء 
والتغليــف، والتــي مــن شــأنها رســم مالمــح 

بالمعــرض   Aim شــركة  مشــاركة   وجــاءت 
ســعًيا منهــا الســتعراض أحــدث مســتجدات 
ــة الطباعــة وأنظمــة  ــة وأزمن الطاقــة اإلنتاجي
ــر  ــة، وذلــك ضمــن جهــود تطوي التحكــم الذكي
اإلنتاجيــة  معاييــر  لرفــع  الطباعــة  حلــول 
المتاحــة  الطباعــة  لماكينــات  واالعتماديــة 

تشــارك شــركة Aim فــي جنــاح مجموعة يوســف 
 Ricoh عــالم بأحــدث ماكينــات الطباعــة اإلنتاجيــة
أصدرتــه  مــا  أحــدث  تعــد  والتــى   Pro C7200e
شــركة ريكــو مــن ماكينــات الطباعــة. وحرصــت 
علــى  المعــرض  فــى  المشــاركة  قبــل  الشــركة 
إجــراء العديــد مــن التجــارب المكثفــة علــى تلــك 

خضع له مقدمي خدمة ما بعد البيع. 

مســتجدات  أحــدث  هــي  الماكينــة  تلــك  وتَُعــد 
الطباعــة المكتبيــة والتــى طرحتهــا شــركة ريكــو 
فــي مســتهل العــام 2019 وتتميــز بالعديــد مــن 
تعــدد  الــى  باإلضافــة  الحديثــة  التقنيــات 
كبيــرة  تحكــم  بلوحــة  مــزودة  فهــي  امكاناتهــا 

إحــدى  هــي   Aim شــركة  أن  بالذكــر  والجديــر 
لحلــول  عــالم  يوســف  مجموعــة  شــركات 
ــة والتــى تعمــل فــي الســوق  الطباعــة المتكامل
المصري منذ عام 2013  وقد حازت على ثقة العديد 
واجهــت  التــى  التحديــات  برغــم  العمــالء  مــن 

وتســعى شــركةAim  مــن خــالل مشــاركتها فــى 
المعــرض إلــى تأكيــد ريادتهــا فــي مجــال حلــول 
خدماتهــا  تقديــم  فــي  وإســتمرارها  الطباعــة 



تنظــم جمعيــة صناعــات الطباعــة "تــاج"، بدعــم مــن غرفــة الطباعــة باتحــاد الصناعــات المصريــة فعاليــات 
والكرتــون  والــورق  والتغليــف  الطباعــة  لصناعــات  الدولــى  تكنوبرنــت  "معــرض  مــن  العاشــرة  الــدورة 
الدولــى  القاهــرة  أبريــل 2019، بمركــز   20 - الفتــرة مــن 18  الدعايــا واإلعــالن" فــى  وصناعــة و تكنولوجيــا 
للمؤتمرات بمدينة نصر على مساحة 12500 متر مربع. بمشاركة ما يزيد على 250 شركة مصرية وعالمية 

ويعــد معــرض "تكنوبرنــت" الدولــى، أكبــر معــرض متخصــص فــي مصــر والشــرق األوســط بشــأن صناعــات 
وتكنولوجيــا الطباعــة األوفســت، والطباعــة الرقميــة، واألحبــار، والــورق والكرتــون، والتعبئــة والتغليــف، 
وفلســطين  والســعودية  واألردن  الســودان  مــن  وفــود  وتحضــره  واإلعــالن،  الدعايــة  صناعــة  وأدوات 

وسوريا وليبيا وبعض الدول اإلفريقية منها كينيا وإثيوبيا وتنزانيا. 

وأوضــح المهنــدس خالــد عبــد العزيــز أن المعــرض هــذا العــام يقــوم برعايتــه مجموعــة يوســف عــالم – 
رائــدة صناعــات الطباعــة المصريــة ووكالء هايدلبيــرج العالميــة – حيــث تقــدم أحــدث مــا توصلــت اليــه 

بــدوره، قــال المهنــدس خالــد عبــد العزيــز، المديــر التنفيــذي لمعــرض تكنوبرنــت الدولــي، إن تاريــخ المعــرض 
، حيــث انعقــدت دورتــه األولــى، ومــع العــام المقبل نصــل إلى الدورة العاشــرة من عمر 

وأضــاف خالــد عبــد العزيــز أن المعــرض يعقــد كل عاميــن لمواكبــة 
بــأول  أوال  دائــم  بشــكل  المتطــورة  التكنولوجيــا  أحــدث 
يســتهدف  حيــث   . فيهــا  واالســتثمار  منهــا،  واالســتفادة 
المعــرض خلــق فــرص جديــدة لالســتثمار المشــترك بيــن مصــر 
ويعــود  المصريــة  الطباعــة  صناعــة  يخــدم  بمــا  العالــم  ودول 

حيــث يعتبــر معــرض تكنوبرنــت هــو الوجهــه المفضلــه لكبــري 
وكافــة  خبــراء  مــع  لاللتقــاء  والمحليــة  العالميــة  الشــركات 
الطباعــة  وتكنولوجيــا  بصناعــات  والمهتميــن  العامليــن 
والطباعــة الديجيتــال والــورق والكرتــون ومعــدات الطباعــة علــي 
ومســتلزماتها  خاماتهــا  وكذلــك  وفروعهــا  انواعهــا  اختــالف 
باإلضافــة الــي صناعــات التعئبــة والتغليــف المرنــة وغيــر المرنــة 

للمعــرض مــن جميــع أنحــاء العالــم لتأكيــد سياســة مصــر فــي 
للمســتثمرين  آمــن  جــو  وخلــق  االقتصاديــة  قدراتهــا  تحســن 
والمصنعيــن لدخــول القــارة الســمراء والشــرق األوســط مــن 
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ال شك أن طباعة الليثو أوفست تعتبر من أكثر الطرق 
الطباعية التي تحتوي علي عوامل متغيرة مما يترتب عليه 

حدوث الكثير من المشاكل الطباعية. في سلسلة من 
المقاالت المتتالية بدأنا تناول مجموعة من أهم هذه 

المشاكل لتوضيح أهم أسبابها وطرق عالجها. 
وفي هذا العدد رأينا أن نتعرض وباختصار لمشكلة إنتقال وفي هذا العدد رأينا أن نتعرض وباختصار لمشكلة إنتقال 

الحبر المطبوع من على وجه الفرخ المطبوع الى ظهر 
الفرخ العلوي، مما يتسبب في حدوث تلوث غير مقبول 

للورق المطبوع.  

تعريف المشكلة: 

تحدث تلك المشكلة عند إنتقال بعض الحبر المطبوع تحدث تلك المشكلة عند إنتقال بعض الحبر المطبوع 
غير كامل الجفاف من على وجه الفرخ المطبوع حديثًا الى 

ظهر الفرخ الذي يعلوه، وهي قد تحدث على طاوالت 
التسليم أو بعد ذلك في المراحل التشطيبية التالية 

 (Offset) للطباعة. وتسمى هذه المشكلة باألوفسيت
وهي عكس مصطلح األوفست OFF SET، فبدًال من 

إنتقال الحبر من على سطح اللوح الطباعي الى سطح 
الوسيط المطاطي  OFF أي خلع الحبر، ثم تثبيته على  أي خلع الحبر، ثم تثبيته على 
الفرخ الورقي SET، يحدث هنا العكس تماًما، حيث يتم 

تثبيت الحبر أوًلا على الفرخ الورقي، ثم ُيخَلع منه الى ظهر 
الفرخ التالي. 

وال شك أن معرفة أسباب المشكلة هو نصف الطريق لحلها: 

أهم طرق العالج: 

1. التأكد من الجفاف الكامل للحبر المطبوع قبل وصول الفرخ التالي 
أعاله.  

2. التأكد من اإلستخدام الكافي والصحيح لبودرة التجفيف. 
3. عدم تراكم ورص عدد كبير من األفرخ المطبوعة حديثًا على بعضها . عدم تراكم ورص عدد كبير من األفرخ المطبوعة حديثًا على بعضها 

البعض. 
4. استخدام األحبار ذات درجات اللزوجة السليمة. 

5. استخدام األحبار ذات درجات التلزج السليمة. 
6. اإلسراع من جفاف األحبار المستخدمة باستخدام المجففات 

الالزمة والمتوافقة معها. 
7. استخدام الكميات المطلوبة فقط من األحبار أثناء الطباعة. 

8. التدوال السليم لمناضيد التسليم. . التدوال السليم لمناضيد التسليم. 
9. عدم إستخدام األفرخ الورقية المجعدة أوالمموجة. 

10. عدم إستخدام بعض أنواع األحبار عالية اللمعان بطيئة التشرب. 

ومع اتباع تلك اإلرشادات السليمة أثناء عملية الطباعة إلى جانب 
التأكد من ضبط جميع مراحل اإلنتاج الطباعي وماكينات الطباعية، 

سيتم القضاء على جميع المشكالت الشائعة داخل المطابع. 

أهم األسباب التي تؤدي الي ظهور هذه المشكلة: 
1. عدم اكتمال جفاف الحبر المطبوع قبل وصول الفرخ التالي أعاله.  

2. عدم االستخدام الكافي والصحيح لبودرة التجفيف. 
3. تراكم عدد كبير من الفرخ المطبوع حديثًا فوق بعضها البعض. 

4. انخفاض لزوجة األحبار المستخدمة. 
5. انخفاض درجات تلزج األحبار المستخدمة. 

6. تأخر جفاف األحبار المستخدمة. . تأخر جفاف األحبار المستخدمة. 
7. االستخدام المفرط لكميات من األحبار أثناء الطباعة. 

8. التداول غير السليم لمناضيد التسليم. 
9. استخدام األفرخ الورقية المجعدة أوالمموجة. 

10. استخدام بعض أنواع األحبار عالية اللمعان بطيئة التشرب. 

OFF SET
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طــب  بكليــة  العالجيــة  القوافــل  مشــروع  إطــار  فــى 
قامــت  مصــر  فــي  البريطانيــة  بالجامعــة  أســنان 
قطــاع  فــى  المتخصصــة  عــالم  يوســف  مجموعــة 
األســنان وبالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات منهــا 
الجامعــة البريطانيــة وروتــارى الزمالــك وبنــك التعميــر 
واإلســكان وجلوبــال تيلكــوم – قامــت بافتتــاح مشــروع 

مــن الخدمــة الطبيــة المميــزة، كمــا ســاهمت كل تلــك 
الجهات في تجهيز وإهداء العيادة الطبية المتنقلة. 

وذلك بحضور كل من 
السيد األستاذ الدكتور/ أحمد حمد  

رئيس الجامعة البريطانية 

السيد األستاذ الدكتور/ طارق عباس  
عميد كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية 

و قــد ســاهمت يوســف عــالم بخبرتهــا بالدعــم الفنــي 
توريــد  و  المتنقلــة  العيــادة  تصميــم  و  للمشــروع 

االجهزة و التدريب و التشغيل  
وتهــدف الكليــة إلــى إحــداث نهضــة شــاملة فــي مختلــف 
األصعــدة الصحيــة والبيئيــة واإلجتماعيــة، كمــا تســعى 
لتوفيــر خدمــة طبيــة متميــزة للطبقــات غيــر القــادرة 

إلــى  الشــكر   بخالــص  البريطانيــة  الجامعــة  تتوجــه 
جميــع الجهــات التــي شــاركت فــي هــذا العمــل الخيــري 
وهــي: نــادي روتــاري الزمالــك، بنــك التعميــر واإلســكان، 
شــركة جلوبــال تليكــوم وشــركة يوســف عــالم للحلــول 
الطبيــة وذلــك لتعاونهــم فــي تجهيــز وإهــداء العيــادة 

DENTAL 
MOBILE 
CLINIC

ُيَعــد المعهــد القومــي لــألورام فــي مصــر واحــًدا مــن أكبــر وأقــدم المؤسســات المتخصصــة فــي 
أبحــاث وعــالج األورام ليــس فقــط فــى مصــر بــل أيًضــا علــى مســتوى أفريقيــا والشــرق األوســط، 
حيــث يعمــل المعهــد علــى تقديــم الخدمــة العالجيــة لــكل المصريــن سواســية بغــض النظــر عــن 

  Hologic ولهذا الغرض، قامت شــركة يوســف عالم (القســم الطبي) - الممثل اإلقليمى لشــركة
فــى مصــر - بتوفيــر جهــاز ماموجــرام جديــد (جهــاز تصويــر الثــدي باألشــعة) لمعهــد األورام مــن أجــل 

مواجهة هذه الظاهرة التي من شأنها أن تعيق عملية العالج. 

وترجــع بدايــة رحلــة معهــد األورام لعــام 1969 عندمــا كانــت 
يســتقبل  بينمــا  ســريًرا،   270 تتجــاوز  ال  المعهــد  ســعة 
المعهــد اآلن حوالــي 250 ألــف مريــض ســنوًيا مــن بينهــم 

اتخاذهــا  تــم  التــي  الجــادة  الخطــوات  مــن  الرغــم  وعلــى 
لمواجهــة مــرض ســرطان الثــدى والتــي كان مــن أهمهــا 
إنشــاء وحــدة الوقايــة والكشــف المبكــر عــام 2003، يبقــى 
المــرض  هــذا  مــن  التخلــص  طريــق  فــي  األكبــر  التحــدي 
اللعيــن هــو القضــاء علــى طوابيــر اإلنتظــار الالمتناهيــة 
مــن  المتزايــدة  األعــداد  إنقــاذ  مهمــة  ــل 

ِ
تُعرق والتــي 

ــدة فــى مجــال األجهــزة  ــة رائ ــد Hologic شــركة عالمي وتَُع
 خــاص، 

ٍ
الطبيــة عموًمــا وفــي مجــال صحــة المــرأة بشــكل

التخصــص  هــذا  فــي  الشــركات  أكبــر  مــن  واحــدة  وهــي 
 دولــة ويعمــل لديهــا أكثــر من 

ويجــب اإلشــارة هاهنــا أن مجموعــة الســويدى إلكتريــك 
ــد بالكامــل وهــو األحــدث  قــد تبرعــت بقيمــة الجهــاز الجدي
مســتوى  علــى  المــرض  تشــخيص  فــي  واألدق  تقنًيــا 
العالــم، وقــد تــم بالفعــل البــدء فــى اســتخدامه منــذ شــهر 
، حيــث كان إلضافتــه أثــٌر جلــّي فــي تقليــل قوائــم 

و كعادتهــا حرصــت شــركة عــالم أن تكــون الراعــي الرســمي لحفــل افتتــاح الوحــدة الطبيــة بمعهــد 
مــن  العديــد  حضــور  وشــهدت  ســيتي  جــاردن  الفورســيزونز  فنــدق  فــي  ُأقيمــت  والتــي  األورام 
الشــخصيات البــارزة مــن بينهــا المهنــدس عــادل عــالم واألســتاذ يوســف أكــرم عــالم ممثليــن عــن 
شــركة عــالم، وكان مــن بيــن الحضــور المهنــدس صــادق الســويدي وأســتاذة منــال حســن مديــرة 
قســم االســتدامة لــدى شــركة الســويدي. كمــا تشــرف الحفــل بحضــور لفيــف مــن أطبــاء المعهــد 
علــي رأســهم الدكتــور محمــد لطيــف عميــد المعهــد والدكتــور أحمــد شــكرى رئيــس قســم األشــعه 

األشعة بالمعهد.  
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يرجع تاريخ إنشــاء قســم "الحلول الطبية" في شــركة يوســف عالم إلى عام 1972 
  Agfa-Gevaertعندما حصلت الشــركة على حق التوزيع الحصري لمنتجات شــركة
- الشــركة البلجيكيــة الرائــدة فــي صناعــة الكيماويــات – فــي مجــال تصويــر األفــالم 
المســتخدمة فــي قطاعــات متعــددة منهــا قطــاع الطباعــة والقطاعــات الطبيــة و 
الصناعيــة و الســينمائية . واســتطاعت شــركة يوســف عــالم علــى مــدار 30 عاًمــا 
الحفــاظ علــى حــق التســويق ألفــالم التصويــر الطبــي فــي مصــر كمــا اســتطاعت 

َلت شركة Agfa-Gevaert على تحديث الطرق المستخدمة إلنتاج أفالمها 
ِ
الجديدة، عم

ــَدة 
ِ
وًضــا عــن الطــرق اليدويــة الُمعَتم

ِ
فاســتخدمت التقنيــات الرقميــة الحديثــة ع

تطلبــت  الحديثــة  التقنيــات  تلــك  أن  بالذكــر  والجديــر  الكيميائيــة.  المــواد  علــى 
رؤوس  علــى  األفــالم  لتلــك  تســجيلها  فــي  تعتمــد  معقــدة  أجهــزة  اســتخدام 
 الحقــة. 

ٍ
تصويــر حراريــة فــي البدايــة ثــم علــى رؤوس تصويــر بالليــزر فــي مرحلــة

وكانــت تلــك الخطــوة بمثابــة اســتثمار كبيــر لعمالئنــا علــى الرغــم مــن كونهــا  

مــن الخبــرة فــي مجــال الصناعــة االســتهالكية. وأســتمر قســم الحلــول الطبيــة 
الرقمــي  التصويــر  ألفــالم  التســويق  خدمــات  يقــدم  عــالم  يوســف  شــركة  فــي 
 كامــل حتــى عام 2009، تمكنت الشــركة في 

ٍ
واألفــالم الخــام بشــكل أساســي لعقــد

تلك الفترة من بناء قاعدة عمالء قوية تضم أكثر من 700 مركز أشعة في مختلف 

وشــهد عــام 2009 حالــة الركــود اإلقتصــادي العالمــي والتــي بالطبــع أثــرت علــى 
مصر، فانعقد المجلس التنفيذي لشركة يوسف عالم لدراسة الحلول الممكنة 
التركيــز علــى  الحلــول هــو  تلــك  أبــرز  العصيبــة. وكان  الظــروف  لمواجهــة هــذه 
تطويــر القســم الطبــي للمجموعــة باعتبــاره أرض خصبــة للنمــو االســتراتيجي مــع 

 .MRI ،CT ، PET-CT،األشــعة الســينية الضوئيــة للعظــام، مجموعــة األشــعة الســينية الرقميــة لألســنان
كمــا نقــوم بتقديــم العديــد مــن حلــول الطباعــة علــى األوراق المميــزة مــن خــالل قســم الطباعــة الرقميــة 
التابــع للمجموعــة. هــذا إلــى جانــب الحلــول المتكاملــة التــي نقدمهــا فقــط مــن خــالل شــركات عالميــة 

ومن أكبر إنجازات شركة يوسف عالم خالل العقد الماضي إزدياد عدد العالمات التجارية العالمية  

ومنــذ ذلــك الحيــن اســتطاع القســم الطبــي بشــركتنا أن يحقــق نقلــة نوعيــة فــي 
الخدمــات الُمقدمــة والتــي امتــدت لتشــمل تســويق األفــالم وتطويرهــا إلــى تقديــم 
ذلــك  فــي  بمــا  التشــخيصي،  الطبــي  التصويــر  لعمليــة  متكاملــة  حلــول 

كمــا شــهد ســجل أعمالنــا تحــوًال كبيــًرا مــن مجــرد توفيــر بعــض أنظمــة التصويــر اإلشــعاعى الرقميــة - إلــى 
تقديــم المزيــد مــن تلــك الخدمــات مثــل مجموعــة أشــعة إكــس الرقميــة، األشــعة الســينية، الموجــات فــوق 

 ُســلم الريادة في مجال الخدمات الطبية في 
ِ
ومازال القســم الطبي التابع لشــركة يوســف عالم يرتقي

مصــر ســاعًيا إلــى تحقيــق أســتراتيجية النمــو والتــي تتضمــن توســيع نطــاق خدماتــه لمــا هــو أكبــر مــن 
الشــراكة مــع العالمــات التجاريــة وخدمــات مــا بعــد البيــع. فنحــن نســعى لبســط آفاَقنــا لنغطــي الجانــب 
التصنيعــي فــي المجــال الطبــي لكــي نتــرك بصمــة إيجابيــة فــي تلــك الصناعــة ولكــي نفــوق توقعــات 

التي تمثلها الشركة والتي تشمل حالًيا 
Hologic و Samsung Healthcare و Del Medical

Medtron AG و Neusoft Medical Systems و
 .Acteon Group و Diplomat Dental و

كبــرى  مــع  المربحــة  الشــراكة  تلــك  خــالل  كبــرى ومــن  مــع  المربحــة  الشــراكة  تلــك  خــالل  ومــن 
األســماء التجاريــة تســتطيع شــركة يوســف عــالم 
تقديــم أفضــل جــودة فــي مجــال تقنيــات التصويــر 
التشــخيصي، حيــث تحظــى جميــع هــذه العالمــات 
العالميــة  أســواقها  فــي  طيبــة  بســمعة  التجاريــة 
وتضيــف شــركة يوســف عــالم بخبرتهــا ومكانتهــا 

المصري. 

فــي  موظفينــا  عــدد  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وَيجــُدر 
القسم الطبي قد تزايد من 12 موظًفا في عام 2009 
إلــى 74 موظًفــا فــي عــام 2019. كمــا زاد عــدد األجهــزة 
المســتخدمة مــن 750 إلــى 1800. ومــن المتوقــع أن 
يبلــغ حجــم إيــرادات الشــركة مــن الخطــوط األعلــى 
 مقارنًة بإيرادات 
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