
العــدد رقم 3 / يناير 2015

في فئتها”ا�سرع“
Riso ComColor 9150 H

ei
de

lb
er

g 
Li

no
pr

in
t C

75
1

M
on

di
 -

 1
20

 g
sm

 -
 M

at
t

ترقبوا معرض يوسف عالم 
لحلول الطباعة الرقمية، مايو 2015
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تتوالــى نجاحــات مجموعــة يوســف عــالم معكــم علــى الصعيــد 
المحلي واإلقليمي.

ومــن خــالل هــذه المجلــة، نتشــارك ســوياً هــذه النجاحــات التــي تمــت 
خالل هذه الفترة الحرجة ألسواقنا.

كمــا ننشــر أيضــاً نجاحــات موردينــا الرائعــة التــي حققوهــا فــي 
لكــي  النجاحــات  هــذه  بنشــر  نتشــرف  ونحــن  أخــرى.  أســواق 
تســتفيدوا مــن خبراتنــا فــي مواقــف مماثلــة فــي أســواقكم. ونتمنــى 
أن ترتقــي هــذه المجلــة إلــى توقعاتكــم فــي تحقيــق اإلســتفادة 

القصوة من نشرها وتداولها.

رسالة من عادل عالم
شراكة متميزة مع الشركة القومية للتوزيع

 Speed اإلنطــالق نحــو تكامــل األنظمة في عالــم الطباعة مع
Print House

Tulip Print House المزيد من التقدم مع
أهمية شراء المنتج من الوكيل المختص

إستمرار مسيرة نجاح مع مطبعة الدقة ألكثر من 20 عاماً
ترقبوا معرض يوسف عالم لحلول الطباعة الرقمية

إمكانيــة عمــل  ComColor 9150 مــع  ماكينــة ريــزو 
الكتيبات

مركز البحث والتطوير لشركة ريزو
 Ricoh Pro نجــاح الخطــه التســويقية للماكينــة الرقميــة

C5100s
Aim للدعاية واإلعالن وشركة  HPH تعاون ناجح بين شركتي

تشارك شركة Aim في نشر الوعي عن الطباعة الرقمية في مصر
ســوياً  تحققــان  الحديثــة  اإلنجليزيــة  والمدرســة   Aim شــركة 

نجاحات بتطبيق أحدث حلول الطباعة الرقمية
حازت مجموعة يوسف عالم على جائزة أبريل للشركاء المفضلين

نصائح من أكاديمية عالم للطباع
دورة تدريبية لصندوق الرعاية اإلجتماعية

مجموعة يوسف عالم... حلول متكاملة من مكان واحد
جدول الدورات التدريبية 2015

دورة قيادة األعمال
عن مجموعة يوسف عالم
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ال يســعني فــي بدايــة 2015 إال أن أشــعر بتفــاؤل شــديد ألن يكــون عــام منتــج 
تعود فيه عجلة العمل واإلنتاج إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.

ولمــا كانــت شــركتنا لــم تتوقــف عــن اإلســتثمار طــوال أعــوام ثــالث ســواء فــي 
ــركة  ــي واإلداري بالش ــكل الوظيف ــي الهي ــل ف ــرية أو تعدي ــوارد البش ــة الم تنمي

فنحن نشعر بأننا مقبلين بإذن هللا على فترة حاسمة في تاريخ الشركة.

علــى صعيــد الهيــكل اإلداري والوظيفــي فقــد تــم تفعيــل الشــكل الجديــد فــي قطــاع 
ــد  ــة قائ ــرأس كل فرق ــة ي ــرق بيعي ــد ف ــاآلن يوج ــة للطباعــة. ف ــول المتكامل الحل
ويتولــى اإلشــراف الكامــل علــى منطقــة معينــة بحيــث يتولــى خدمــة العمــالء فــي 
هــذه المنطقــة وحــل مشــاكلهم وتلبيــة إحتياجاتهــم الكاملــة ســواء آالت، أو 

خامات، أو قطع غيار، أو صيانة... إلخ.

والهدف واضح طبعاً هو مزيد من التركيز على خدمة العميل.

وعلــى صعيــد الصيانــة، فقــد تــم إعــادة تشــكيل قســم الصيانــة بالكامــل ليصبــح 
مكــون مــن فــرق؛ كل فرقــة مكونــة مــن مهنــدس ميكانيــكا، مهنــدس كهربــاء، 
ــيتم  ــذا س ــم. وبه ــق أقدمه ــود الفري ــات، ويق ــدس خدم ــة، ومهن ــدس طباع مهن
إنجــاز إصــالح العطــل فــي وقــت أســرع نظــراً لوجــود جميــع التخصصــات فــي 
الفريــق الواحــد. والهــدف الواضــح فــي هــذا التنظيــم هــو خدمــة أســرع وأكثــر 

كفاءة للعميل.

ومــازال التطــور مســتمر لحــل مشــاكل العمــالء وتقديــم أفضــل الخدمــات حتــى 
تظل مجموعة يوسف عالم منفردة بالصدارة في مجالها.

م/ عادل عالم،
رئيس مجلس اإلدارة



 

حرصــاً مــن الشــركة القوميــة للتوزيــع علــى التطويــر والتحديــث 
ــاج  ــادة إنت ــي زي ــد ف ــا هــو يفي ــة كل م ــا وإضاف ــم لمنتجاته الدائ
ــع  ــة للتوزي المطبوعــات وجودتهــا، فقــد بحثــت الشــركة القومي
عــن شــريك لهــا فــي هــذا التطــور، ووجــدت دائمــاً شــريكها فــي 
النجــاح مجموعــة يوســف عــالم  والتــي دائمــاً عنــد حســن ظــن 

عمالئها في الوقت الذي يريدونه.

ومــن هــذا المنطلــق، وقعــت الشــركة القوميــة للتوزيــع تعاقــداً 
مــع مجموعــة يوســف عــالم لتوريــد ماكينتــي طباعــة اوفســت 
ذات التغذيــة بالبكــر مــن إنتاج موكلينا شــركة Goss األمريكية 
العمالقــة والرائــدة فــي صناعــة ماكينــات الطباعــة ذات التغذيــة 
ــي  ــج ف ــا أنت ــدث م ــن أح ــن م ــن الماكينتي ــر هاتي ــر. وتعتب بالبك
ــر،  ــم الكبي ــات ذات الك ــاج المطبوع ــام بإنت ــة للقي ــم الطباع عال
والتــي يتطلــب معهــا ســرعة اإلنجــاز لتوريــد المطبوعــات فــي 
الوقــت المحــدد حســب التعاقــد بيــن الشــركة القوميــة للتوزيــع 
وعمالئهــا. وبالتالــي تــزداد الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة وتصبــح 
ــة إحتياجــات  ــى تلبي مــن مصــاف شــركات الطباعــة القــادرة عل

عمالئها في الوقت المناسب.

كمــا قامــت الشــركة القوميــة للتوزيــع بإضافــة ماكينتــي طباعــة 
أوفســت مقــاس الربــع فــرخ موديــل GTO مــن إنتــاج هايدلبرج 

األلمانية لخدمة األعمال صغيرة الكمية.

ولــم تنــس الشــركة القوميــة للتوزيــع أهميــة التطــور فــي هــذا 
ــها  ــع لنفس ــة لتض ــة الرقمي ــم الطباع ــى عال ــت إل ــال فدخل المج
قدمــاً فــي هــذا المســتقبل الواعــد بإضافــة ماكينــة الطباعــة 
الرقمية Heidelberg Linoprint C751 والمزودة بوحدة 
تشــطيب المطبوعــات عــن طريــق التجليــد بالدبــوس لخدمــة 
المطبوعــات التجاريــة للشــركة مــن الكتالوجــات والكتيبــات 
والبروشــورات الدعائيــة؛ وبهــذا وضعــت الشــركة بنفســها قدمــاً 
فــي التطــور المســتقبلي لمجــال الطباعــة والــذي ســوف يعقبــه 

فيما بعد عمليات الربط بين المنظومات الموجودة لديها.

وقــد مثــل الشــركة القوميــة للتوزيــع الســيد رئيــس مجلــس 
ــالم  ــة  يوســف ع ــل مجموع ــالل، ومث ــيد ه ــتاذ/ س اإلدارة األس
رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس/ عــادل عــالم. وقــد تــم التوريــد 
والتركيــب وبــدء اإلنتــاج الفعلــي فــي الظهــور. ولــن تكــون هــذه 
هــى الخطــوة النهائيــة، بــل ســتكون هنــاك بدايــات أخــرى علــى 

نهج التطوير.
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شراكة متميزة
مجموعة يوسف عالم والشركة القومية للتوزيع

وانطالقة جديدة نحو االمام فى عالم الطباعة
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Speed Print House مجموعة يوسف عالم و
اإلنطالق نحو تكامل األنظمة في عالم الطباعة

ــس  ــس مجل ــن Speed Print House ورئي ــاً م حرص
إدارتهــا الســيد تامــر حــازم علــى التطويــر والتحديــث الدائــم 
تنــوع  لخدمــة  المتطــورة  الفنيــة  الحلــول  عــن  والبحــث 
 Speed Print House المطبوعات وجودتها، فقد بحث
عــن حــل يجمــع بيــن طباعــة األوفســت والطباعــة الرقميــة، 
ووجــدت دائمــاً شــريكها فــي النجــاح مجموعــة يوســف عــالم 
ظــن  حســن  عنــد  دائمــاً  والتــي   Heidelberg و 

عمالئها في الوقت الذي يريدونه.

 Speed Print House ومــن هــذا المنطلــق، وقعــت
تعاقــداً مــع مجموعــة يوســف عــالم لتوريــد منظومــة إنتــاج 
 Heidelberg ألواح طباعة األوفست من الكمبيوتر مباشرة
 Suprasetter A106 OLP CTP System
 Heidelberg ــة ــة الرقمي ــة الطباع ــى ماكين ــة إل باإلضاف
Linoprint C751 والــذي ســيتم ربطهــم ببعــض داخــل 

Heidelberg Prinect منظومة تحكم واحدة هي

وتعتبــر هــذه أول منظومــة ربــط بيــن طباعــة األوفســت 
المطبوعــات  تنــوع  للتحكــم وخدمــة  الرقميــة  والطباعــة 
وضمــان ثبــات جــودة الطباعــة لــكال النوعيــن مــن الطباعــة، 
وتهتــم مجموعــة يوســف عــالم وعلــى رأســها رئيــس 
مجلــس اإلدارة الســيد المهنــدس/ عــادل عــالم وحتــى طاقــم 
المبيعــات بهــذا التطــور التقنــي العالــي فــي مجــال الطباعــة 
والــذي يعــد مســتقبل هــذا المجــال والتــي تعتبــر شــركة 

Heidelberg األلمانية المتفردة به.

مجموعة يوسف عالم
Tulip Printing House و

المزيد والمزيد من التقدم
وإضافة كل ما هو جديد

ومجلــس   Tulip Print House مــن  حرصــاً 
إدارتهــا ممثلــة فــي الســيد األســتاذ محمــد حســام 
التطويــر  علــى  عمــاد  محمــد  األســتاذ  والســيد 
ــى جــودة األداء  ــاً عل ــاظ دائم ــم للحف ــث الدائ والتحدي
 Tulip Print House ــت ــد قام ــات، فق والمنتج
ــي  ــة ف ــف عــالم ممثل ــة يوس ــع مجموع ــد م بالتعاق
الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة  المهنــدس / عــادل 
أوفســت  طباعــة  ماكينــة  علــى  بالتعاقــد   ، عــالم 
 Heidelberg Speedmaster جديــدة موديــل

.SX52 - 5

 Heidelberg Speedmaster SX52 - 5 وتعــد
من أجيال المعدات بعد معرض دروبا 2012 العالمي 
والمــزودة بأحــدث إصــدار مــن التحكــم االليكترونــى 
للتحكــم   Prinect Press Center
وحفــظ  الماكينــة،  وظائــف  فــي  األوتوماتيكــي 
ــودة  ــس الج ــب بنف ــن الطل ــتعادتها حي ــال وإس األعم
ــة  ــى إمكاني ــة إل ــذا باإلضاف ــدادات الســابقة، ه واإلع
ربط الماكينة بمنظومة CTP لضبط األلوان أوتوماتيكياً.

وســوف تتيــح هــذه الماكينــة الجديــدة إنقــاص الوقــت 
ــا  ــات لم ــك الخام ــل هال ــل وتقلي ــداد العم ــالزم إلع ال
تتميــز بــه مــن تحكــم اليكترونــي عالــي فــي وظائــف 
الماكينــة المختلفــة وســوف تقــوم هــذه الماكينــة 
بطباعــة األعمــال ذات األربعــة األلــوان الرئيســية 
باإلضافــة إلــى األلــوان الخاصــة والتــي تتنامــى يومــا 

بعد يوم في مجال الطباعة.

TULIP
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أهمية شراء المنتج من الوكيل المختص
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إستمرار� لمسيرة نجاح عمرها
حوالى عشرون عام�

بين مجموعة يوسف عالم
ومطبعة الدقة

وبالفعــل ســارع العميــل بتنفيــذ الخطــة وقــام بالتخلــص مــن 
 Speedmaster جميع الماكينات القديمة وشراء ماكينة هايدلبرج
CD 102  4 لــون، مقــاس  x 100 70. وقــام فريــق الصيانــة 
برئاســة م. أحمــد شــوقي بمجموعــة يوســف عــالم بتركيــب 
العميــل باألســكندرية لزيــادة  الماكينــة الجديــدة فــي مطبعــة 

الطاقة اإلنتاجية وجودة المنتج النهائي.

ــة  ــات العمــل، أرادت مطبعــة الدق ــادة المســتمرة لمتطلب مــع الزي
الســوق  لمواكبــة  المطبعــة  وتطويــر  التوســع  باألســكندرية 
وتقديــم أفضــل خدمــة لعمالئهــا. فقامــت المطبعــة بإستشــارة 
مجموعــة يوســف عــالم للتوصــل ألفضــل حــل متكامــل لتشــغيل 
ــر  ــف – مدي ــام م. أحمــد خل ــل ق ــاءة. وبالفع ــى كف ــة بأعل المطبع
وضــع  بتحليــل  عــالم  يوســف  بمجموعــة  المبيعــات  قطــاع 
المطبعــة ووضــع خطــة بجميــع التغييــرات الالزمــة لمطبعــة 

الدقة للوصول للكفاءة المرجاة من العميل.

بتعاملك مع الوكيل المختص تتمتع بمزايا عديدة منها:

- ضمان التعامل المباشر مع وكيل محترم يمكن الرجوع إليه في أي إستفسارات أو مساعدات تقنية وفنية
- التعامل مع فربق صيانة مدرب على أعلى مستوى ومختص بالتعامل مع هذا المنتج

- سهولة التواصل مع فريق خدمة عمالء المجموعة أو الوكيل المختص
- اإلستفادة من المؤتمرت والندوات التي تنظمها المجموعة بصفة دورية إلحاطة عمالئنا بكل ما هو جديد

- توفير قطع غيار أصلية تحافظ على أداء المعدة لمدة طويلة

عزيزي
العميل
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إن حلــول الطباعــة الرقميــة أصبحــت اآلن مــن ضروريــات صناعــة الطباعــة ليــس فــي مصــر 
وحدهــا ولكــن فــي العالــم. وبنــاءاً عليــه فــإن مجموعــة يوســف عــالم لحلــول الطباعــة الرقميــة 
تتشــرف بإقامــة معــرض بشــهر مايــو القــادم لعــرض أحــدث الحلــول لعمالئهــا الكــرام، وذلــك 

حرصاً منها على مواكبة التكنولوجيا العالمية.

تفخــر مجموعــة يوســف عــالم بــأن تقــدم أحــدث وأســرع ماكينــة طباعــة رقميــة ملونــة حيــث 
تصــل ســرعتها إلــى 150 نســخة فــي الدقيقــة وتعمــل علــى أنــواع وأوزان ورق مختلفة من 46 
إلــى 210 جــرام ويمكــن زيــادة جــرام الــورق إلــى 400 جــرام مــن خــالل وحــدة ســحب إضافيــة 

.Comcolor 9150 اليابانية Risograph وهي الماكينة

ــع  ــي جمي ــة لتغط ــا بالماكين ــم توصيله ــي يت ــات الت ــدث اإلضاف ــم أح ــى تقدي ــة إل ــك باإلضاف ذل
إحتياجــات المطابــع والناشــرين وهي وحــدة تجليد متكاملة Perfect binder  تعمل مباشــرة 
مع الماكينة Online  ليتم تجليد الكتاب حتى سمك 3 سم، أي ما يوازي 600 صفحة بالغراء 

الساخن.

ــم إعطــاء األمــر مــن  ــث يت ــر مــن أهــم مســتلزمات صناعــة الطباعــة حي ــة تعتب وهــذه اإلضاف
الكمبيوتــر بطباعــة الكتــاب والغــالف والتجليــد بأمــر واحــد يتــم بعدهــا إســتالم الكتــب جاهــزة 
تمامــاً لإلســتخدام وال تحتــاج إلــى أي أعمــال أخــرى. كذلــك يتــم تقديــم ماكينــة الطباعــة الرقميــة 
متكاملــة  منظومــة  خــالل  مــن   EZ 371 موديــل  اليابانيــة   Risograph شــركة  مــن 
تضم وحدة التجميع وماكينة تجليد للغالف العادي أوالغالف الفاخر Hard cover ومقص ورق 
ليتــم الحصــول علــى منتــج عالــي الجــودة وبســعر تكلفــة منخفــض وبســرعة عاليــة تصــل إلــى 

130 نسخة في الدقيقة.

ومــن ناحيــة أخــرى يتــم عــرض الماكينــة Comcolor 9150 مــع طباعــة البيانــات المتغيــرة 
ليتــم طباعــة الفواتيــر لشــركات الغــاز واإلتصــاالت... إلــخ، وكذلــك طباعــة حســابات العمــالء 
ــى  ــاعد عل ــا يس ــة مم ــي الدقيق ــخة ف ــى 150 نس ــل إل ــة تص ــرعة عالي ــوك وبس ــبة للبن بالنس

إنجاز األعمال بسرعة عالية ودقة متناهية وتكلفة منخفضة. 

ــه  ــى عمال ــاج إل ــات حيــث التحت ــع الماكين ــى ســهولة التشــغيل بالنســبة لجمي ــة إل ــك باإلضاف ذل
متخصصــة ويتــم تدريــب العامليــن علــى الماكينــات مــن خــالل قســم التدريــب الخــاص بالشــركة 
مــع منــح المتدربيــن شــهادة بإتمــام التدريــب علــى الماكينــات مــع الدعــم الدائــم مــن الشــركة 

لعمالئها في التدريب والصيانة وتوفير جميع مستلزمات التشغيل وقطع الغيار األصلية.

وإننــا إذ يشــرفنا حضوركــم بالمعــرض للمزيــد مــن الحلــول والعــروض، ونتمنــي أن نكــون دائمــاً 
كما عودناكم مواكبين ألحدث التكنولوجيا العالمية. 

المعرض الدائم : 75 شارع أبو داود الظاهرى متفرع من مكرم عبيد – مدينة نصر  

التليفون :  23504388 – 23504391

ترقبوا معرض يوسف عالم 
لحلول الطباعة الرقمية، مايو 2015



−  مصممة خصيصاً لإلنتاجية العالية والتحمل مما يضمن الطباعة لماليين المرات
−  المرونة فى زيادة سعة الورق للتمكن من عملية طباعية سريعة عن طريق استخدام عدة أدراج ورق

−  يمكنك زيادة إمكانيات ComColor 9150 لتناسب إحتياجاتك العملية
−  يمكنك زيادة إمكانيات تشطيب مختلفة لتتناسب مع طبيعة عملك منها: التثقيب، الطى والتدبيس، والتجليد

−  تقلل تكاليف التشغيل من أحبار ComColor 9150 وورق، كما أن استهالكها للطاقة محدودة
−  إمكانية إضافة وحدة تظريف لطباعة األظرف وتعديل المحتوى بالبيانات المتغيرة وطي المحتوى، وكذلك وضعه 

داخل الظرف ليكون معداً للتوزيع.
−  سهولة اإلستخدام عن طريق شاشة تحكم بخاصية اللمس LCD  لتشغيل عمليات الطباعة، المسح الضوئى، 

وسهولة إدارة البيانات حيث أن الوظائف مرتبة في الشاشة بالترتيب الطبيعي للتشغيل.
−  سهولة تغيير األحبار

−  USB إمكانية الطباعة المباشرة من ذاكرة فالش
−  إمكانية الطباعة األمنة

−  إمكانية طباعة مقاسات مختلفة للورق فى ملف واحد
−  طباعة صور فائقة الجودة

−  إمكانية إضافة وحدة تجليد بالغراء للكتب حتى 60 كتيب من الطباعة وحتى التغليف.
−  سهولة عمل التغليف والترقيم للصفحات.

−  إضافة إمكانية واضع الغالف الذي يتيح إضافة الغالف المطبوع مسبقاً للورق الداخلي لعمل الكتيبات.
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فــي إضافــة جديــدة ومشــرفة إلــى قائمــة عمــالء شــركة Aim؛ تــم التعــاون في 
مجــال الطباعــة الرقميــة بيــن شــركةHPH  للدعايــة واإلعــالن بــإدارة األســتاذ 
طــارق رضــا وشــركة Aim وكيل شــركة Ricoh العالميــة. حيث قدمت حلول 
تلبــي إحتياجــاتHPH  تضمنــت طــرازاتRicoh Pro C5100s للطباعــة 

الملونة و Ricoh Pro 8100s للطباعة بلون واحد.

وقــد وقــع اإلختيــار علــى شــركة Aim نظــراً لشــهرتها التــي بــدأت تتحقــق فــي 
ــق  ــود فري ــع وأيضــاً وج ــى مســتوى المطاب الســوق المصــري واإلنتشــار عل
ــي  ــاءة وف ــب والكف ــن التدري ــي م ــى مســتوى عال ــع عل ــد البي ــا بع ــات م لخدم
لــدى شــركةHPH  للدعايــة  الماكينــات  تــم إعــالن  التعــاون  إطــار هــذا 

واإلعالن هي األولى التي يتم تركيبها في السوق المصري.

تعتبــر الماكينــة الرقميــة Ricoh Pro C5100s هــي أحــدث 
الماكينــات الرقميــة المقدمــة مــن شــركة Ricoh العالميــة والتي 
تعتمــد علــى تقنيــات متقدمــة فــي مجــال الطباعــة وذات إمكانيــات 
ــة  ــج ودق ــودة المنت ــطيب وج ــث التش ــن حي ــزة م ــدرات متمي وق
مقارنــة   1200x4800 dpi إلــى  تصــل  التــي  الطباعــة 

بمثيالتها من الشركات األخرى.

وقــام فريــق العمــل بشــركة Aim بوضــع خطــة تســويقية أثمرت 
عــن العديــد مــن النجاحــات فــي مــدة زمنيــة وجيــزة. وممــا ســاهم 

فــي هــذه النجاحــات هــو ســعر الماكينــة المميــز مقارنــة بقدراتهــا 
المتعــددة. كمــا أثمــرت هــذه الدراســة أيضــاً تحقيــق إنتشــار فــي 
محافظــات مصــر وعلــى مجــاالت متعــددة مثــل المطابــع واإلعــالم 

والمدارس والشركات.

والجديــر بالذكــر أن الماكينــة حققــت الصــدارة فــي المبيعــات 
خــالل الثــالث شــهور األولــى مــن عــام 2014 بإجمالــى 2000 

ماكينة على مستوى العالم.

09

نجاح الخطه التسويقية للماكينة الرقمية

يثمر عن تحقيق مبيعات في مدة وجيزة
Ricoh Pro C5100s

تعــاون ناجــح بيــن شــركتي HPH  للدعايــة 
 Ricoh تتوجه ماكينات Aim وا®عالن وشــركة

Ricoh Pro C5100s و Pro 8100s
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كونهــا أحــد األعضــاء بلجنــة الطباعــة الديجيتــال؛ وإنطالقــاً مــن 
مســؤليتها تجــاه نشــر الوعــي بالطباعــة الرقميــة؛ حرصــت 
شركة Aim على التنظيم والحضور ألنشطة اللجنة والتي تمثلت 

في مؤتمرين على جانب كبير من األهمية.

فقــد أقيمــت فــي 16 مــارس 2014 نــدوة حــول مســتقبل صناعة 
الطباعــة الرقميــة فــي مصــر وكيفيــة إقامــة مشــروع ناجــح فــي 
كبــرى شــركات  برعايــة  وذلــك  الديجيتــال،  الطباعــة  مجــال 
ــال فــي مصــر وبدعــوة مــن إتحــاد الصناعــات  الطباعــة الديجيت

والذي إستضاف الندوة في مقره.

ــم الســادة  ــب وتقدي ــة الترحي ــار بكلم ــور جــورج نوب ــدأ الدكت وب
أعضــاء لجنــة الطباعــة الديجيتــال ثــم بــدأت هالــة عبــد القــادر- 
مدير عام شــركة Aim وكيل شــركة Ricoh العالمية - حديثها 
العــدد  بالترحيــب بالحضــور ومــدى اإلمتنــان بحضــور هــذا 
الرقميــة.  الطباعــة  بمجــال  اإلهتمــام  يؤكــد  والــذي  الكبيــر 
ــأي  ــل ب ــن تح ــة ل ــة الرقمي ــا "أن الطباع ــي حديثه ــت ف وأوضح
مــع  ولكــن  األوفســت؛  الطباعــة  مــكان  األحــوال  مــن  حــال 
ــع  ــث ترتف ــة. حي ــة الرقمي ــي دور الطباع ــات الســوق يأت إحتياج
ــر  ــا تفتق ــا أنه ــة؛ كم ــات القليل ــت للكمي ــة األوفس ــة الطباع تكلف
ــة  ــز الطباع ــا يمي ــم م ــن أه ــد م ــي تع ــة المشــخصة والت للطباع
ــدة  ــر خطــوات عدي ــث يوف ــت حي ــى عامــل الوق ــم يأت ــة. ث الرقمي

تقوم بها الطباعة األوفست".

ــات  ــن تطبيق ــث ع ــي الحدي ــراً ف ــاً وفي ــركة Aim حظ وكان لش
الطباعــة الرقميــة مثــل دمــج طــرق الطباعــة األوفســت مــع 
ــات  ــة بكمي ــب؛ الطباع ــد الطل ــة عن ــال؛ الطباع ــة الديجيت الطباع
قليلــة. ثــم طــرق التشــطيب والتــي تتوافــر فــي وحــدات متصلــة 
بالماكينة online وأخرى منفصلة offline ؛ كما توفر مختلف 
أشــكال التشــطيب مــن تدبيــس وتخريــم وعمــل الكتيبــات والكتــب. 

ويعتبر اإلستثمار فيها غير مكلف والتنوع فيها كبير.

ــة صناعــات  ــة لغرف ــال التابع ــة الطباعــة الديجت كمــا نظمــت لجن
الشــركات  وكبــرى  اإلســكندرية  مكتبــة  برعايــة  الطباعــة 
المتخصصــة فــي مجــال الطباعــة الرقميــة ومنهــا شــركة Aim؛ 

مؤتمرا لنشــر الوعي بالطباعة الديجيتال. حيث أقيم يوم األربعاء
27 نوفمبر2014 بمكتبة اإلسكندرية.

ــة  ــة الطباع ــس لجن ــب رئي ــار نائ ــورج نوب ــور ج ــدأ الدكت ــم ب ث
الديجيتــال كلمتــه بالترحيــب بالحضــور وتوضيــح أنشــطة اللجنــة 
فــي  الرقميــة  بالطباعــة  الوعــي  لنشــر  المبذولــة  والجهــود 
محافظــة اإلســكندرية. وتخلــل النــدوة أســئلة لممثلــى الشــركات 
توضــح مميــزات وتطبيقــات وتحديــات الطباعــة الرقميــة. ثــم بــدأ 
الحضــور بالقــاء أســئلتهم وطــرح المشــاكل التــي تواجههــم وقــام 
المهنــدس   Aim شــركة  مــن  عليهــم  باإلجابــة 

مؤيد السعدنى مدير التسويق والمبيعات بالشركة.

و  الشــركات  ممثلــى  بيــن  جمــع  بلقــاء  المؤتمــر  وإنتهــى 
ــرازات  ــوا األســئلة واإلستفســارات حــول ط ــث تبادل الحضورحي

الطباعة الرقمية والحلول المتاحة من الشركات.

وتحــرص دائمــا شــركة Aim علــى نشــر الوعــي والتنبيــه بأهــم 
ــاُ  ــة. إنطالق ــة للســوق المصــرى كاف مســتجدات الطباعــة الرقمي

من مسؤليتها تجاه هذا النشاط المتنامي.

من أهم نشاطات شركة Aim نشر الوعي
بالطباعة الرقمية في السوق المصري



 
.  

 
.
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 - 
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شــركة Aim والمدرســة ا®نجليزيــة 
نجاحــات  ســوي�  تحققــان  الحديثــة 
الطباعــة  حلــول  أحــدث  بتطبيــق 

الرقمية
في تعاون آخر مثمر كان لشــركة Aim األســبقية في التعاقد مع 
المدرسة اإلنجليزية الحديثة MES. وكان ذلك بعد دراسة مفصله 
أجرتهــا شــركةAim  بالتعــاون مــع إدارة المدرســة؛ والتــي نتــج 
ــات التــي تواجــه اإلدارة  ــد أهــم اإلحتياجــات والتحدي عنهــا تحدي
والتــي تــم حصرهــا فــي إرتفــاع تكاليــف الطباعــة وتوفيــر الوقــت 

والرغبة في التحكم في سرية البيانات والمطبوعات.

وتــم التعــاون مــع شــركةAim  لتلبيــة إحتياجــات المدرســة؛ مــع 
الســنوات  فــي  المتزايــدة  اإلحتياجــات  اإلعتبــار  فــي  األخــذ 
 Ricoh Pro C5100s المقبلة. وتضمن المشروع الماكينة الجديدة

أحدث ماكينات شركةRicoh  العالمية.

وقــد أعربــت إدارة المدرســة عــن رضائهــا بالنتائــج التــي حققهــا 
المشــروع مثــل الحفــاظ علــى ســرية البيانــات والمعلومــات 
المنتــج  شــكل  وإختيــارات  التطبيقــات  وتعــدد  والمطبوعــات. 

النهائي.

حازت مجموعة يوسف



   



ــدم وجــود نظــام  ــاء الطباعــة نتيجــة لع ــاً أثن ــد غالب تحــدث التجاعي
لتكييــف الهــواء فــي صالــة الطبــع أو لوضــع الــورق علــى ســطح 
غيــر مســتوي تمامــاً. كمــا تحــدث أيضــاً فــي الــورق ذو األطــراف 
ــؤدي الضبــط  المموجــة أو المحمــل بشــحنات كهروســتاتيكية. وي
غيــر الصحيــح لوحــدة التغذيــة فــي الماكينــة أو لنظــام الــورق إلــى 

تكوين التجاعيد.
لضمــان التغذيــة المســتوية الســليمة للــورق أثنــاء عمليــة الطباعــة 
فإنــه يجــب مراعــاة تكييــف صالتــي التخزيــن والطباعــة، فــإن 
الــورق حســاس جــداً ألي تغيــر فــي رطوبــة الجــو المحيــط بــه. لذلــك 
يجــب الحــرص علــى تثبيــت درجــة الحــرارة ونســبة الرطوبــة فــي 
ــورق فــي مــكان  ــن ال ــم تخزي ــورق. فيجــب أن يت ــن ال أماكــن تخزي
إلــى   50% مــن  بــه  النســبية  الرطوبــة  تكــون 

%55 وتثبيت درجة الحرارة فيه بين 20 و 22 درجة مئوية.
وحــدوث التجاعيــد يمكــن أن يكــون نتيجــة لبعــض العوامــل األخــرى 
مثــل الضبــط الخاطــىء للماكينــة – غالبــا فــي وحــدة التغذيــة. ومــن 
ــورق  ــة لل ــة والجانبي ــط المصــدات األمامي ــل عــدم ضب ــذه العوام ه
فيتــم ســحب الــورق بقــوة كبيــرة، أو زيــادة قــوة شــفط الهــواء فــي 
القطــات الــورق. كمــا أن عــدم ضبــط ضغــط الهــواء المناســب عنــد 
مــرور الــورق داخــل الماكينــة يســاهم فــي حــدوث التجاعيــد. ومــن 
العوامــل األخــرى المســببة للتجاعيــد إتســاخ القوابــض وعــدم 
قيامهــا بمهامهــا وأيضــاً فــإن زيــادة الضغــط (أو عــدم تســاويه) بيــن 
 (Impression Cylinder) الضغــط  اســطوانة 
ــؤدي  ــي (Blanket Cylinder) ي ــيط المطاط واســطوانة الوس

إلى تعثر مسار الورق مما يحدث التجاعيد.

العالج

•   استخدام ورق طباعة جيد ومستوي
(front lays) فحص المصدات األمامية   •
(side lays) فحص المصدات الجانبية   •
•   عدم ضبط أداة تثبيت الورق بشدة زائدة

•   تقليل قوة شفط الهواء في القطاط الورق بوحدة التغذية
•   ضبط الضغط المناسب لمرور الورق

•   ضبط التغذية الطولية للورق
(grippers) فحص وتنظيف وضبط القوابض   •

تكون التجاعيد
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إستشارات

طباعة
أوفسيت

(فرخ/ بكر)

ماكينات
تشطيــب

طبـــاعة
رقميـــة

تـــــدريب

خــــامـــات

صيــــانة

قطع غيــــار

ورق

ممــا ال شــك فيــه أن صناعــة الطباعــة فــي العصــر 
الحديــث لــم تعــد جــزر منعزلــة بعيــدة عــن بعضهــا 
ــات  ــة والخام ــة واإلنتاجي ــات اإلداري ــكل العملي ــض ف البع
أصبحــت مرتبطــة ببعضهــا البعــض وال يمكــن أن تســتمر 
ــات  ــة وإحتياج ــب ثق ــة وتكتس ــذه الصناع ــي ه ــاح ف بنج
الســوق إذا إســتمر العمــل فــي جــزء أو أجــزاء صغيــرة 
فقــط مــن هــذا المجــال وتلــك الحقيقــة إدركتهــا مجموعــة 
يوســف عــالم منــذ ســنوات. ولهــذا عملــت بكــد وإجتهــاد 
علــى ضــم أفضــل الشــركات والخبــرات إليهــا فــي كل 
وماليــة  فنيــة  إستشــارات  مــن   الطباعــة  مجــاالت 
بشــرية وخبــرات  ومعداتوخامــات  إنتــاج  وتخطيــط 

مختلفــة إلكمــال حلقــات صناعــة الطباعــة المتشــعبة؛ 
وذلــك لتلبيــة إحتياجــات الســوق الســريع والمتغيــر و 
التــي دائمــا مــا تكــون مجموعــة يوســف عــالم عنــد 
ــى أي  ــت يشــاءون وعل ــي أي وق حســن ظــن العمــالء ف
مســتوى فنــي يطلبــون فذلــك المجهــود التراكمــي لــم 
ــة  ــا رؤي ــي وإنم ــاج الوقت ــة أو اإلحتي ــد الصدف ــي ولي يأت
ومتابعــة  المجــال  لهــذا  واســعة  مســتقبيلة  وقــراءة 
مســتمرة لــكل نواحــي التطــور فــي تلــك الصناعــة والتــي 
ــة للعمــالء  ــة خدمــات متكامل يكــون مردودهــا فــي النهاي

والشركات في هذا المجال.

مجموعة يوسف عالم... حلول متكاملة من مكان واحد
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ــاء أي  ــة إلنش ــارات المتكامل ــي اإلستش ــم الفن ــم الدع ــدم قس يق
لوضــع  التخطيــط  مــع  مســتوى  أي  علــى  طباعيــة  شــركة 
المعــدات المختلفــة ومســار العمــل الفنــي داخــل األقســام وصــوالً 
إلــى شــكل المنتــج النهائــي باإلضافــة إلــى تقديــم النصائــح 
وتفاصيــل  المشــروع  جــدوى  حــول  الماليــة  واإلستشــارات 

إختيار المعدات ووظائفها الفنية.

إستشارات:

ماكينــات طباعــة األوفســت هــي العمــود الفقــري لصناعــة 
ــذ  ــذا إهتمــت مجموعــة يوســف عــالم بهــذا من الطباعــة وله
ســنوات طويلــة وضمت إليهــا شــركة Heidelberg األلمانية 
الرائــدة فــي هــذا المجــال منــذ عــام 1970 والتــي تغطــي جميــع 
ــاس  ــن مق ــدءاً م ــة ب ــات الطباع ــن مقاس ــوق م ــات الس إحتياج
الربــع فــرخ وحتــى أكبــر مــن مقــاس الفــرخ. وعندمــا زاد 
ــرة جــداً مــن الطباعــة إنضمــت  ــات الكبي ــاج بشــدة للكمي اإلحتي
شــركة  المجموعــة  مــع  العاملــة  الشــركات  لعائلــة  أيضــاً 
ــة  ــات الطباع ــة ماكين ــي صناع ــدة ف ــة الرائ GOSS األمريكي
ذات التغذيــة بالبكــر لتكمــل مجموعــة يوســف عــالم إحتياجــات 

السوق.

طباعة أوفست فرخ – بكر:

ــة  ــت الطباع ــاً إنضم ــه يومي ــذي نعيش ــي ال ــور الرقم ــع التط م
الرقميــة إلــى عائلــة أنــواع الطباعــة األخــرى ولــم تنســى 
مجموعــة يوســف عــالم أن تضــم أيضــاً إليهــا هــذا العضــو 
الجديــد وعلــى رأس هــذه الشــركات Heidelberg األلمانيــة 
ــذا الســوق  ــات ه ــة إحتياج ــة لتغطي وشــركة RICOH الياباني

المتصاعد من طباعة الكميات الصغيرة والبيانات المتغيرة.

طباعة رقمية:

تقــدم أكاديميــة عــالم للطباعــة إحــدى شــركات المجموعــة 
تغطــي  التــي  التدريبيــة  الــدورات  مــن  متكاملــة  منظومــة 
ــة  ــن المنظوم ــدءا م ــة ب ــال الطباع ــة لمج ــات المختلف اإلحتياج
اإلداريــة للمطبعــة ومــروراً بالتجهيــزات الفنيــة وحتــى تشــطيب 
المطبوعــات وتتميــز هــذه الــدورات بالجمــع بيــن المعلومــة 
ــز  ــن تجهي ــة م ــدى األكاديمي ــا ل ــي لم ــق العمل ــة والتطبي النظري
كامــل لتنفيــذ تلــك الــدورات طبقــاً للمعاييــر العالميــة. كمــا يمكــن 

أيضا عمل دورات خاصة بإحتياجات كل عميل على حدى.

تدريب:

يعــد اإلســتمرار فــي الحصــول علــى كفــاءة المعــدات واإلنتــاج 
أحــد أهــم عوامــل زيــادة مكاســب المنشــأة الطباعيــة ولــن 
يتحقــق ذلــك إال بإســتخدام قطــع غيــار أصليــة للمعــدات للحفــاظ 
علــى أدائهــا وتحقيــق المكاســب ولهــذا إهتمــت بشــدة مجموعــة 
يوســف عــالم بالتعامــل مــع القطــع األصليــة الــواردة مــن 
ترضــى  وال  المجموعــة  معهــم  تتعامــل  الذيــن  المصنعيــن 

المجموعة بمستوى أقل من ذلك.

قطع غيار:

اإلســتثمار البشــري أحــد أهــم أعمــدة مجموعــة يوســف عــالم 
فبرغــم التطــور الهائــل للبرمجيــات والمعــدات يبقــى دائمــاً 
اإلنســان فــوق كل هــذا؛ لذلــك تســتثمر المجموعــة بإهتمــام بالــغ 
بالطاقــم الفنــي المتكامــل للصيانــة ورفــع الكفــاءة المســتمر لــه 
باإلضافــة إلــى اإلنضمــام الدائــم للعناصــر الشــابة مــع نقــل 
ــي  ــك ف ــذي يســهم ذل ــل آلخــر وال ــرات المتراكمــة مــن جي الخب

النهاية إلى اإلرتقاء المستمر لصناعة الطباعة.

صيانة:

فــي  الطباعــي  المنتــج  إكتمــال  هــو  المطبوعــات  تشــطيب 
صورتــه النهائيــة وهــو أحــد عوامــل اإلبهــار للمنتــج فــال يمكــن 
ــطيب  ــوع. فالتش ــطيب المطب ــى تش ــىء وننس ــكل ش ــم ب أن نهت
إهتمــت  ولهــذا  قيمتــه؛  مــن  الكثيــر  المنتــج  يفقــد  الســىء 
مجموعــة يوســف عــالم بضــم أهــم وأفضــل الشــركات فــي هــذا 
تمتلــك  التــي   Heidelberg رأســها  وعلــى  المجــال 
إلــى  أيضــاً  باإلضافــة  األغــراض  لكافــة  تشــطيب  معــدات 
الشــركات األخــرى المنضمة للمجموعــة مثل KAMA األلمانية 
لتصنيــع ماكينــات تكســير العلــب و POLAR األلمانية العالمية 
لصناعــة معــدات قــص الــورق وHATTEN الكوريــة لمعــدات 
التشــطيب و Graphic Whizard الكنديــة لصناعــة معــدات 

تشطيب الطباعة الرقمية.

ماكينات تشطيب:

إذا كانــت معــدات الطباعــة هــي العمــود الفقــري لتلــك الصناعــة 
النهائيــة  المحصلــة  العمــود وهــو  فالــورق هــو رأس هــذا 
للمنتــج الــذي يســتخدم فــي الحكــم علــى جــودة الطباعــة. كمــا أن 
البدايــة األساســية لمجموعــة يوســف عــالم هــي الــورق والــذي 
تنبهــت ألهميتــه لهــذه الصناعــة منــذ عشــرات الســنين. وعملــت 
المجموعــة علــى ضــم أفضــل شــركات صناعــة الــورق لمختلــف 

التطبيقات للحفاظ الدائم على جودة المنتج.

الورق:

 – مطاطــى  وســيط   – أحبــار   – (ألــواح  الطباعــة  خامــات 
كيماويــات) هــي الشــقيق المالصــق للــورق فــي الحصــول علــى 
الجــودة العاليــة للمطبــوع ويعمــالن ســوياً لتأكيــد تلــك الجــودة. 
ــة  ــاس حــول أهمي ــر مــن الن ــة الكثي و بالرغــم مــن عــدم معرف
تلــك الخامــات ودورهــا، إال أنهــا تلعــب دوراً محوريــاً فــي جــودة 
ــباقة فــي ضــم  ــف عــالم س المطبــوع وكانــت مجموعــة يوس
مثــل  المجــال  هــذا  فــى  العاملــة  إليهــا  الشــركات  أفضــل 
 Hostmannو الطباعــة  أللــواح  اإلســبانية   IPAGSA
Steinberg األلمانيــة ألحبــار الطباعــة - إحــدى شــركات 
مجموعة Huber األلمانية وشــركة  IMC  األلمانية لصناعة 
ــرى  ــن الشــركات األخ ــد م ــة والعدي ــي للطباع ــيط المطاط الوس

المنضمة لمجموعة يوسف عالم.

خامات:
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Aim المهندس مؤيد السعدنى مدير التسويق والمبيعات بشركة

انضــم الــى فريــق شــركة Aim فــى ابريــل 2014 المهنــدس مؤيــد الســعدنى ليتولــى منصــب مديــر ادارة التســويق والمبيعــات لتكــون اســتكماال 
لخبراته السابقة فى زيروكس مصر وكانون الشرق االوسط والتى تولى خاللها مناصب ادارية فى مجال المبيعات والتسويق.

وساهم انضمامه للشركة زيادة فى النتائج و ابرام صفقات ناجحه وتحقيق مركزا جيدا للشركة على مستوى السوق المصرى.
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