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Establishment of RISO
Showroom and training center.
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ذكـــرى مــؤسـس

الطبـــاعة الحـــديـثـه
“مــؤسس الــطبـاعة الــحديثــة”

الـــورق ممـــا حفـــزه لبيـــع أوراقـــه بســـعر

هـــو أفضـــل لقـــب تـــم إختيـــاره لوصـــف

جيـــد.

يوســـف بيـــه عـــام رحمـــة هللا عليـــه.

و كنتيجـــة للكســـاد الـــذي أحدثتـــه الحـــرب

فكمـــا يكـــون اآلبـــاء ملميـــن وشـــغوفين

إنخفـــض ســـعر الـــورق ل  95جنيـــه

بـــكل مـــا يخـــص ذويهـــم ،كانـــت معرفـــة

اســـترليني للطـــن ممـــا اضطـــر يوســـف

وشـــغف يوســـف بيـــه عـــام عميقـــة

عـــام للســـفر لشـــراء كميـــات كبيـــرة مـــن

فيمـــا يخـــص الصناعـــة التـــي قدمهـــا

الـــورق لبيعهـــا فـــي مصـــر.

لبلـــده و وانعكاســـاً
حقيقيـــا لفتـــرات
ً
التغييـــر فـــي مصـــر.

و فـــي عـــام  ،1955بـــدء فـــي اســـتيراد
الـــورق مـــن النمســـا و فنلنـــدا.

علـــى الرغـــم مـــن األوضـــاع السياســـية

فـــي عـــام  1956كان العـــدوان الثالثـــي

المحيطـــة التـــي بدورهـــا بـــدأت فـــي

الـــذي شـــنته فرنســـا وبريطانيـــا وإســـرائيل

التأثيـــر علـــى مصـــر والعالـــم العربـــي

علـــى مصـــر ســـببا ألزمـــة كبيـــرة فــــي

بأكمل ــه و ف ــي الوق ــت ال ــذي كان ــت مص ــر

صـــــناعة الــــورق حيـــث تـــم غلـــق قنـــاة

تصـــارع للحصـــول علـــى اســـتقاللها ,وضـــع

الســـويس ولـــم تتمكـــن الســـفن القادمـــة

يوســـف عـــام حجـــر األســـاس إلنشـــاء
صناع ــة جدي ــدة ق ــاده حدس ــه إليه ــا وإل ــى
أهميتهـــا الســـتقالل وازدهـــار بلـــده.
حص ــل يوس ــف ع ــام عل ــى ش ــهادة ف ــي دراس ــة التج ــارة م ــن مص ــر
عـــام  1945ثـــم ســـافر بعدهـــا إلـــى الســـويد الســـتكمال دراســـته
النظريـــة لمـــدة عاميـــن .كان امتالكـــه لشـــهادته وتســـلحه بالمعرفـــة
الالزمـــة همـــا حجـــر األســـاس الـــذي بنـــى عليـــه إمبراطوريتـــه .
وفـــي عـــام  1948أنشـــئ مؤسســـة لتجـــارة الـــورق ومـــا لبـــث أن
صادفـــه أول تحـــدي صعـــب بســـبب الحـــرب الكوريـــة مـــن عـــام 1949
حتـــى عـــام .1952
تســـببت الحـــرب فـــي زيـــادة أســـعار الـــورق مـــن  72جنيـــه اســـترليني
للطـــن ليصبـــح  250جنيـــه اســـترليني .بنظرتـــه الثاقبـــة وحدســـه
المســـتقبلي توقـــع يوســـف بيـــه أن يحـــدث إنخفـــاض فـــي أســـعار
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مـــن اليابـــان والمحملـــة بالـــورق مـــن
العبـــور.
كان ه ــذا اإلختب ــار م ــن أصع ــب التحدي ــات الت ــي واجهه ــا يوس ــف ع ــام
ولكنـــه كعادتـــه عندمـــا يغلـــق فـــي وجهـــه بـــاب يقـــوم بالحفـــر فـــي
الحائ ــط ليصن ــع لنفس ــه باب ــاً آخ ــر .ل ــم يع ــرف اإلستس ــام ق ــط وس ــاعده
فـــي ذلـــك بديهتـــه وشـــخصيته المفعمـــة باألمـــل والتطلـــع للنجـــاح
وتســـطير التاريـــخ.
اقن ــع يوس ــف ع ــام وأن ــاس آخ ــرون الياباني ــون أن يوصل ــوا األوراق إل ــى
مينـــاء ســـفاجا -والـــذي يقـــع علـــى ســـاحل البحـــر األحمـــر ويبعـــد 200
كيل ــو ع ــن قن ــاة الس ــويس.
كان ــت تل ــك المحن ــة ف ــي ه ــذا الوق ــت بمثاب ــة اختب ــار لوطني ــة يوس ــف
بي ــه ع ــام ،حي ــث س ــاعدت تج ــارة ال ــورق خاصت ــه العدي ــد م ــن مصان ــع

الطباعـــة الحكوميـــة والخاصـــة .لـــم تتوانـــى جهـــوده أبـــداً فـــي بـــذل

صناعـــة الـــورق ومـــن ثـــم إلـــى هايدلبـــرج فـــي ألمانيـــا لتعلـــم

قص ــارى جه ــده لخدم ــة وطن ــه العزي ــز وإن كلف ــه ذل ــك أم ــوال كثي ــرة

كال مـــن
الطباعـــة ،علـــى نفـــس خطـــى والـــده أراد أن يكتســـب ً

وجه ــود كثيف ــة للتص ــدي ألي ض ــرر يواج ــه بل ــده الحبيب ــة.

المعرفـــة النظريـــة والتطبيقيـــة حتـــى يخـــرج أفضـــل مـــا لديـــه

وكان أحــد أهــم إنعكاســات حــرب  1956تحــول سياســة الحكومــة فيمــا
يخ ــص تج ــارة ال ــورق ب ــدل م ــن كونه ــا مقتص ــرة عل ــى األجان ــب لتصب ــح
ف ــي أي ــدي المصريي ــن .بع ــد مض ــي تل ــك األزم ــة ،أصب ــح يوس ــف ع ــام

ويطـــور مـــن مســـتوى الشـــركة كمـــا فعـــل والـــده مـــن قبـــل.
فـــي عـــام  1960حظـــى يوســـف عـــام بالعديـــد مـــن الـــوكاالت
المرموقـــة فـــي الطباعـــة والطـــي والتصويـــر

مســـاهم فـــي مصنـــع لصناعـــة وتحويـــل الـــورق والـــذي بـــدء فـــي در
أرباح ــه ع ــام .1960
فـــي عـــام  1961بـــدأت الحكومـــة المصريـــة فـــي تنفيـــذ السياســـة
اإلش ــتراكية واس ــتولت عل ــى الش ــركات الخاص ــة مم ــا أدى إل ــى تأمي ــم
المصنـــع.
أدت هـــذه السياســـة إلـــى فـــرض عقوبـــات إقتصاديـــة مـــن أمريـــكا
واإلتحـــاد األوروبـــي ونتـــج عـــن هـــذا سلســـلة مـــن الخســـائر لمصـــر ،
وكالع ــادة وج ــد يوس ــف ع ــام مخ ــرج م ــن ه ــذا الم ــأزق ,ع ــن طري ــق
اســـتيراد الـــورق.
فـــي  ،1965تحـــول الوضـــع فـــي مصـــر مـــن ســـيئ إلـــى أســـوء حتـــى
وصـــل الوضـــع إلـــى وجـــود مخـــزون مـــن الـــورق يكفـــي ثالثـــة ايـــام

و أصــــبــــــح وكــــــيل لــــمصــنعـييـــــن ذو شـــــأن مــــــثل:

فق ــط للصح ــف ،وق ــد كان بفض ــل يوس ــف ع ــام أن اس ــتمرت الصح ــف

.Heidelberg, Agfa, Polar, Stahl, Goss and Muller Martini

ف ــي النش ــر عل ــى الرغ ــم م ــن نق ــص المخ ــزون ،واس ــتحق بذل ــك ش ــكر

ً
فصال جديدأ من حياته فتح له أبواب لعالم الطباعة.
بادئا بذلك
ً

وتقدي ــر خ ــاص ف ــي الصفح ــة الرئيس ــية م ــن الصحف ــي الكبي ــر محم ــد
حســـنين هيـــكل رئيـــس تحريـــر األهـــرام لـــدوره المهـــم جـــدا فـــي
اســـتيراد الـــورق لمصـــر ومســـاعدته فـــي تيســـير التواصـــل فـــي هـــذا
الوقـــت الحـــرج لمصـــر.

فـــي بدايـــات  ،1970ابتعـــد الرئيـــس الســـادات عـــن مبـــدأ اإلشـــتراكية
وبـــدء سياســـة اقتصاديـــة مفتوحـــة والتـــي أتاحـــت ليوســـف عـــام
فرص ــة ذهبي ــة لتوس ــعة أنش ــطته ليصب ــح الوكي ــل الوحي ــد لهايدلب ــرج
ع ــام  .1971أقتن ــص يوس ــف ع ــام فرص ــة منهجي ــة السياس ــة الجدي ــدة

أبـــدا ،لذلـــك قـــرر يوســـف عـــام
الطباعـــة والـــورق ال يفترقـــان
ً

للمس ــاعدة ف ــي إع ــادة بن ــاء بي ــوت الطباع ــة الواهن ــة ف ــي مص ــر ع ــن

أن يخـــوض تحـــدي آخـــر وهـــو الدخـــول فـــي مجـــال الطباعـــة مـــع

طري ــق نق ــل المعرف ــة الت ــي أكتس ــبها والتكنولوجي ــا الت ــي تعلمه ــا

ابنـــه األكبـــر عـــادل عـــام .ســـافر إلـــى النمســـا والنرويـــج لدراســـة

م ــن أوروب ــا إل ــى مص ــر وتطوي ــر م ــا يزي ــد عل ــى ال ــف بي ــت للطباع ــة.
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الجــوائـــــز التـــى حصـــل عليهـــا يوســـف عـــام :

ً
مرموقـــا فـــي دوائـــر الطباعـــة ممـــا
أصبـــح اســـم يوســـف عـــام

تــقـديم
وسام الشرف الذهبي من
النمسا ليوسف عالم

جعـــل العديـــد مـــن دور النشـــر المعروفـــة والعتيقـــة مثـــل األهـــرام
والجمهويـــة وأخبـــار اليـــوم ،إلـــى طلـــب كل الماكينـــات والمعـــدات
الخاص ــة به ــم من ــه .وق ــدم الدع ــم لجري ــدة األه ــرام ف ــي تأس ــيس أول
مطبع ــة ف ــي الش ــرق األوس ــط وذل ــك بتوفي ــر كاف ــة المع ــدات واآلالت
الالزمـــة.

تــقـديم
الوسام الهايدلبرجى
ليــوسف عـــالم

تقديم ميداليتين
ذهبيتين من حكومة
اليابان ليوسف عالم

فـــي عـــام  ،2009فارقنـــا أعـــز وأغلـــى إنســـان ،رحـــل عنـــا مؤســـس
الطباع ــة الحديث ــه ونحتس ــبه ف ــي جن ــات النعي ــم لم ــا قدم ــه م ــن خي ــر
ف ــي حيات ــه ،رح ــل عن ــا ت ــاركاً ندب ــة ف ــي قلوبن ــا وأث ــراً طيب ــاً ف ــي نف ــوس

مـــا زالـــت شـــركة يوســـف عـــام حائـــزه علـــى أكثـــر لقـــب مرغـــوب أال
وهـــو “الوكيـــل الوحيـــد لهايدلبـــرج والمســـؤول األوحـــد عـــن الســـوق
المصـــري وشـــمال شـــرق أفريقيـــا”.

بماكينـــة

لـــون

واحـــد

رح ــل ت ـ ً
ـاركا ورائ ــه إمبراطوريت ــه العظيم ــة ف ــي أي ــادي الجي ــل الثان ــي
المســـتمر فـــي تحقيـــق إنجـــازات قائدهـــم ممرريـــن دفـــة القيـــادة
للجيـــل الثالـــث لإلســـتمرار فـــي تحقيـــق النجاحـــات واإلبقـــاء علـــى

بـــدأ التعـــاون بيـــن مجموعـــة يوســـف عـــام وهايدلبـــرج
()GTO

العديـــد مـــن النـــاس ممـــن عرفـــوه شـــخصياً وممـــن لـــم يقابلـــوه.

والـــذي

تطـــور

إلـــى

 Speedmaster SX 52-6+Lمجهـــزة بطباعـــة  UVو هـــي األحـــدث مـــن
هايدلب ــرج مق ــاس  50×35س ــم و ق ــد كان نف ــس الوض ــع م ــع الط ــرازات
 Speedmaster B1, B2حيـــث بـــدأت بلـــون واحـــد حتـــى وصلـــت

اإلســـتقرار والقـــدرة علـــى مواجهـــة التحديـــات.

أصبـــح اســـم يوســـف عـــام

ً
مرموقـــا فـــي دوائـــر الطباعـــة

 Speed master CX-8+LYYLأحـــدث تقنيـــة لفئـــة 70x100
ســـم

،

وأيضـــاً

ماكينـــة

الطباعـــة

للمقاســـات

الكبيـــرة

.Speedmaster XL 162-5+L
وبع ــد ه ــذا ب ــدء يوس ــف ع ــام بتنظي ــم فعالي ــات س ــنوية ف ــي مص ــر
لع ــرض أح ــدث الماكين ــات ل ــآالت الت ــي يق ــوم ببيعه ــا ،والت ــي بدوره ــا

األلـقــاب التى حصل عليها يوسف عالم :
الرئيس التنفيذي لمجموعة يوسف عالم عام .1948
المدير التنفيذي والمساهم في شركة الشرق األوسط

ترك ــت أث ــراً إيجابي ــاً عل ــى إقتص ــاد مص ــر والمبيع ــات ف ــي المنطق ــة.

لتصنيع الورق عام .1958

ت ــم تحقي ــق نج ــاح آخ ــر لع ــام م ــع هايدلب ــرج وه ــو تأس ــيس أكاديمي ــة

عضو البرلمان المصري عام .1962

هايدلبـــرج للطباعـــة فـــي القاهـــرة  ،والتـــى تقـــدم العديـــد مـــن

عضو مجلس ادارة شركة العربي لإلستثمار.

التدريبـــات المتنوعـــة والمحترفـــة توافقـــا مـــع معاييـــر هايدلبـــرج
للعامليـــن فـــي مجـــال الطباعـــة.
عل ــى م ــر الس ــنين ،أبق ــى يوس ــف ع ــام عل ــى موقف ــه ف ــي مس ــاعدة
الجمي ــع ب ــدءاً م ــن بل ــده وعمالئ ــه وذل ــك م ــن خ ــال تقدي ــم تس ــهيالت
عديـــدة فـــي الدفـــع لمســـاعدتهم فـــي اإلبقـــاء علـــى حركـــة عجـــات

رئيس مجلس إدارة شركة إيجي كاب لإلستثمار.
الرئيس الشرفي لغرفة الطباعة المصرية.
عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم لإلنشاء والتعمير.
عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للكابالت.

التج ــارة .
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Youssef Allam
Our Team Members
رســالة المهنـدس

عـادل عـالم

Amin El Sayed

IPS General Manager

Youssef Akram

Medical Managing Director

Youssef Adel

Managing Director

Youssef Shaheen

GM Paper & Board Division

Alaa Abd El Moniem
Vice President

Sherif Zohdi

Resin & Machinery Manager

Magdy Eldesouky
Vice President

Adel Allam
CEO

Ahmed Khalaf

IPS Sales Director

منذ تأسيس شركة يوسف عالم عام  1948والشركة مستمرة في النمو والتطور ،فقد تطورت من نشاط تجارة الورق لتصبح المورد لكافة
آالت الطباعة وأنظمة   معالجة الصور وحفظها .ونظرا لغزو الوسائط الرقمية لمجال الطباعة الورقية واستحواذها على قدر كبير من
السوق ،فقد اتخذت الشركة قرارات استراتيجية لتأمين الحفاظ على نشاطها وتأمين مستقبلها وكان أول هذه القرارات هو إنشاء مصنع كرتون
دوبلكس والذي يستخدم في العبوات الكرتونية الفاخرة وقد تم ذلك باإلشتراك مع مجموعة القلعة.

Assem Metwaly

Libya Branch Manager

Tony Dawoud

Papyrus General Manager

Sherif Fawzy

Medical General Manager

Akram Kazem

AIM General Manager

Azza Saleh

DPS General Manager

Mostafa El Halwagy

Business Development Director

وثاني هذه القرارات كان توسعة نشاط العمل في المجال الطبي وخصوصا مجال األشعة حيث يمكن تسخير خبراتنا المتراكمة خالل السنين
في مجال التعامل مع الصور والذي ُأكتسب في مجال الطباعة ولهذا تم إضافة آالت كثيرة منها األشعة المقطعية بأنواعها المختلفة وكذلك
الموجات فوق الصوتية.
حتميا .تحولت شركة يوسف عالم من كونها شركة خاصة إلى شركة
ومن أجل البقاء على سالمة مؤسستنا كان التغيير في هيكلة الشركة
ً

Amaal El Bahey
HR Manager

Mohamed Mohy
IT Director

Mohamed Hammouda
L&TD Director

Montasser El Ashry
Finance Manager

Boutros Mekhaeil

Upper Egypt Branch Manager

Ossama Ashour

Alexandria Branch Manager

مساهمة بزيادة  ١١٠مليون جنيه مصري في رأس المال .لم يقتصر التغيير على هذه النقطة فقط  ،بل تغيرت طرق العمل كلياً بالتزامن مع
إطالق نظام تشغيل جديد لتجهيز الشركة للتسليم للجيل الثالث.
هذا العام بدأنا اإلعتماد على نظام  ،ERPوالذي يمكنا من تحكم أفضل على المخازن ،سيولة الموارد والسيولة النقدية  ،باإلضافة إلى تقديم
خدمة أفضل لعمالئنا.
تحديا كبيراً لنا ،خصوصاً عند محاولتنا إيجاد أرضية مشتركة بين الخبرات الحديثة وفريق العمل ذو الخبرة القديمة  ،ويمكنني
تطوير الشركة كان
ً

Khalid Abozeed
Legal Affairs

Rehab Reda

Quality Assurance Head

Dalia Ibrahim

Strategic Planning Manager

Mohamed Abdelsattar
Financial Compliance Manager

Ahmed Shawky

Procurement Manager

Rasha Watany

Marketing Manager

القول أننا نجحنا في ذلك.
 = Cash flowالسيولة النقدية
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We started with few but now
we are many in talents and creativity

مجـموعــة يوسف عالم

حلول الطباعة الرقمية

تعاون ناجح بين

هايدلبرج دروكماشينين و مجموعة يوسف عالم

تفتخر ريسو بالثقة التي منحتها إياها مجموعة يوسف عالم في األعوام الثالثون األخيرة .ويمتد
التاريخ العظيم بين الشركتين لعام  1989عندما تم توقيع أول اإلتفاقيات بين مؤسسي شركة ريسو

كوكيل حصري و موزع معتمد في مصر منذ عام 1970

كاجاكو ومجموعة يوسف عالم تحت إدارة السيد نوبورو هاياما و السيد يوسف عالم.
و بعد مرور عشرة أعوام من التعاون المثمر ،حازت شركة ريسو الفرنسية على مزيد من الثقة
والدعم من مؤسسة ريسو كاجاكو اليابانية وذلك بإدارة مسؤولية الشراكة مع مجموعة يوسف

ســيداتي و ســادتي،نحن اليــوم نحتفــل

لســوق الطباعــة والحــل األمثــل لضبــط

بحدثيــن عظيميــن .ذكــرى مــرور ســبعون

ســير العمــل بــه  .

عامــا علــى إنشــاء مجموعــة يوســف
ً

وبدأت مجموعة يوسف عالم بطرح التكنولوجيا الناسخة ومن ثم انتهزت الفرصة لطرح تكنولوجيا

وســائل اإلعــام المطبوعــة بمصــر

يوســف عــام وشــركة هايدلبــرج.

ريسو النافثة للحبر للسوق المصري  .

مــن قبــل مجموعــة يوســف عــام،

وبدورهــا كرائــدة فــي صناعــة ماكينــات

ويقــدم المقــر أيضــاً نــدوات للعمــاء

الطباعــة ،تتشــرف شــركة هايدلبــرج

وإلطــاق أحــدث المنتجــات .ومــن جانبنــا

بالتعبيــر عــن ســعادتها بالتعــاون بيــن

فــي هايدلبــرج فنقــدر وبشــدة هــذا

الشــركتين والصداقــة التــي تطــورت كنتاج

األداء وخاصــة مــا يوفــره مــن فــرص

العمــل الــدؤوب فــي عالــم الطباعــة.

أخيــرا وليــس
وتســهيالت للمطابــع.
ً

الحصــري لمنتجــات هايدلبــرج فــي مصــر.

التكنولوجية.

للتدريــب والتعليــم اإلحترافــي لصناعــة

الشــراكة القويــة و الدائمــة بيــن مجموعة

عــام وهايدلبــرج عقــد وكالــة للتوزيــع

منذ ذلك الوقت ،و نحن نعمل سوياً بإرادة و عزيمة قوية لمساندة السوق المصري فى نهضته

وإضافــة لمــا ســبق ذكــره فهنــاك مقــر

عــام وذكــرى مــرور نصــف قــرن علــى

كال مــن يوســف
وفــي عــام  ،1970وقــع ً

عالم.

أوفا هيرمان

وكيـــل اإلدارة المـركـزيــة

ويتضمــن المنتجــات كالتالــي :معــدات
التجليــد ،واألوفســيت ،والطباعــة الرقميــة
الخاصــة بقطاعــات الطباعــة الصناعيــة والتجاريــة ،منتجــات النشــر
والتعبئــة واللصــق .وتتنــوع المنتجــات لتشــمل مراحــل مــا قبــل
الطباعــة ،والطباعــة ،ومــا بعدهــا.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن مجموعــة شــركات يوســف عــام قــادرة

آخــرا ،فــإن أوقــات شــراكتنا لــم تكــن
ً
بتلــك الســهولة فــي أغلــب األوقــات،
وفــي ظــل صعــود وهبــوط األوضــاع
السياســية واإلقتصاديــة فــي الخمســين
عامــا األخيــرة ،إال أن مجموعــة يوســف
ً

عــام أدت دورهــا وبقــوة كشــريك ووكيــل عــن منتجاتنــا واهتمامنــا
بالســوق المصــري .ونــود أن ننهــي خطابنــا بتوجيــه خالــص الشــكر
والتقديــر لــإدارة وجميــع الموظفيــن متمنيــن لهــم دوام النجــاح
والتوفيــق.

فابريس سبوسيتو
المـدير العــام
ريسو ،فرنسا

كان الهدف األول دائماً يخص القطاع التعليمى بكل الدعم واإلرادة القوية لمساندة األطفال فى
الحصول على المزيد من المعرفة .واليوم ،تخاطب مجموعة يوسف عالم مزيج من القطاعات
المختلفة كالبنوك والمطابع المتخصصة والمشاريع التجارية.
لقد تعدت العالقه الطويلة و المثمرة مع مجموعة يوسف عالم كونها عالقة شراكة بسيطه وذلك
بفضل الرؤى و القيم المشتركة والتي أدت إلى استمرارية النمو بقوة و نجاح .
منذ ثالثة و سبعون عاماً و شركة ريسو اليابانية معنية بالمزيد من التطوير واإلبتكار لتوفير أنسب
الحلول الطباعية ذات اإلنتاجية العالية إضافة لكونها صديقة للبيئة لعمالئها.
إن فريق العمل بمجموعة يوسف عالم بدءاً من الهيئة اإلدارية و مروراً بالمبيعات و الصيانة على
أتم العلم بما ستضيفه تكنولوجيا ريسو المتفرده للعمالء بالسوق المصرى.
قطعنا شوطاً
طويال سوياً  ،ونؤمن وبشدة أن شراكتنا الناجحة ستستمر ألعوام مديدة.
ً
اسمحوا لنا أن نقدم أرقى تهانينا ومباركتنا إلدارة مجموعة يوسف عالم وموظفيها بذكرى مرور
سبعون عاماً على تأسيس الشركة ،ونتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في المستقبل.

علــى توفيــر أفضــل الخدمــات والدعــم الفنــي لعمالئهــا فــي جميــع
ربــوع مصــر وخــارج مصــر أيضاً  .وفــي بدايــة شــراكتنا عــام  ،1970كان

فيزلوخ  4نوفمبر 2019

مهمــا بالطبــع فــي
التركيــز علــى طباعــة األوفســت-والذي مــا زال
ً
هايدلبــرج -أمــا اآلن ،فيهمنــا ً
أيضــا إدارة خطــوات العمليــة كاملــة
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مجمـوعة يـوسف عـالم

ھي أحد أھم الشركات المصریة في مجال
تكنولوجیا الطباعة ،والطباعة الرقمیة.

تـم تأسـیس مجموعـة يوسـف علام

وتدعم مجموعة يوسف عالم الغرفة

عامـا ،أي
فـي مصـر منـذ سـبعون
ً

األلمانیة العربیة للتجارة و الصناعة

األلمانیـة

في سعیھا لتحفیز مجال الطباعة و

العربیـة للتجـارة والصناعـة بعامیـن.

التغلیف بمشاركة فعالة في جمیع

قبـل

تأسـیس

الغرفـة

األنشطة التي تقدمھا الغرفة في ھذا

وتعـد مجموعـة يوسـف علام الوكیـل

المجال.

الحصـري لشـركة ھایدلبـرج فـي مصـر
باإلضافـة إلى كونھا أحـد أھم األعمدة

وقـد أضـاف التعـاون الممتـاز و

فـي عالقـة العمـل المصریـة األلمانیة.

الموثـوق بیـن كیاناتنـا السـامیة إلـى
نجاح أنشـطة الغرفـة األلمانیـة العربیة

مجموعـة يوسـف علام ھـي أحـد
أھـم الشـركات المصریـة فـي مجـال
تكنولوجیا الطباعـة ،والطباعة الرقمیة
فـي أیامنـا ھـذه .والجدیـر بالذكـر أن
دائمـا للتكنولوجیـا
الشـركة تسـعى
ً
الحدیثـة والحلـول المبتكـرة .مجموعة

جــان نــويثر
المــدير التنفيــذي

الغرفة األلمانية العربية للصناعة و التجارة

يوسـف عالم ھـي قائـد تلـك الصناعة،
وأكتسـبت ثقـة واحتـرام المجتمـع المصـري والعالـم العربـي.
الغرفـة األلمانیـة العربیة للتجارة والصناعة ھي الممثل الرسـمي
للصناعـة األلمانیـة فـي مصـر ،وأحد أھـم منظمي معـرض التجارة
األلمانـي بمصر.
و نفتخـر بتمثیـل (دوسـولدورف) القائـم علـى تجھیز (دروبـا)  -أكبر
معـرض تجـاري علـى مسـتوى العالم فـي مجـال الطباعة.
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للتجـارة والصناعـة لتحفیـز (دروبـا) فـي
مصـر وزیـادة عـدد زوار المعـرض وفتـح
آفـاق جدیـدة فیمـا یخـص التكنولوجیـا
واإلبـداع والتعـاون بیـن البلدیـن.
ونیابـة عـن طاقـم اإلدارة للغرفـة
األلمانیـة العربیـة للتجـارة والصناعـة،

نجاح
أود أن أعبـر عـن خالـص تھانینـا لمجموعـة یوسـف عالم علـى
ٍ
عامـا فـي مصـر .وإنـه لفخـر وسـعادة أن تكـون
اسـتمر سـبعون ً
مجموعـة يوسـف علام أحـد أفـراد مؤسسـتنا.

الغرفـــة األلمانيـــة العربيـــة للصناعـــة و التجـــارة

مجـموعــة يوسـف عــالم
الحلول الطبية

يوسف عالم وهولوجيك يعمالن معا

ن ــود أن نعب ــر ع ــن س ــعادتنا بكونن ــا أح ــد أق ــوى الش ــركاء اإلس ــتراتيجيين

رجوعـــاً نتذكـــر مناقصـــة

لمجموع ــة يوس ــف ع ــام .وب ــدأت عالق ــة العم ــل بينن ــا ف ــي ع ــام 1972

برليـــن وشـــرم الشـــيخ

عندم ــا ت ــم إختي ــار مجموع ــة يوس ــف ع ــام كوكي ــل حص ــري وش ــريك

حيـــث بذلـــت شـــركتينا
قصـــــارى

عم ــل جدي ــر بثق ــة آجف ــا ف ــي مص ــر.
ومنـــذ تلـــك األيـــام ،مـــرت
مـــن

مجـــال الرعايـــة الصحيـــة

التغيي ــرات للتأك ــد م ــن قدرتن ــا

العامـــة بمصـــر .حاولنـــا

علـــى مواجهـــة التحديـــات

ســـوياً إقنـــاع وزارتـــي

فـــي عالـــم ســـريع التطـــور.

الصحــة والدفــاع بــأن آجـــفا

فـــي الســـنوات األولـــى مـــن

و مــجموعــــة يوســـف

شراكتـــــنا ،عــــــملنا بــنجــــاح

عـــام شـــركاء جديريـــن

ســـوياً فـــي المجـــال الطبـــي

بالثقـــة لحلـــول األشـــعة.

وفــــي مــــــجال الـــتصـويــــر

ونتاجـــا لذلـــك ،حصلنـــا
ً

أيضـــــاً  ،عـــــلى الــــــرغم مــــن

علـــى جـــزء كبيـــر مـــن

ســـنوات النجـــاح إال أن عمـــل

ا لمنا قصـــة .

شـــركتينا

وجدي سالم
مدير المبيعات والتسويق اإلقليمي

آجفـــا فـــي أفـــام الطباعـــة
 reprographicsتـــم إيقافـــه
بســـبب التزامـــات مجموعــــة

يوســـــف عـــام فـــي هـــذا المجـــال.

كال مــن مجموعــة يوســف عــام  وهولوجيــك علــى
منــذ بدايــة شــراكتنا فــي عــام  ،2017عمــل ً

جــهدهـــــم

لحمايـــة مكانتنـــا فـــي

بالعديـــد

من أجل صحة أفضل للمرأة

توفيــر حلــول الفحــص المبتكــرة لصحــة الثــدي والهيــكل العظمــي لمســاعدة مــا يزيــد عــن تســعة
مالييــن امــرأة مصريــة مســتحقة للفحــص .
واحــدة مــن كل ثمــان نســاء معرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي فــي حياتهــا .تــزداد فــرص النجــاة
للنســاء إذا مــا تــم تشــخيصهم مبكـ ًـرا ،ومــن هــذا المنطلــق تكمــن أهميــة حلــول الفحــص الفعالــة
والتــي ال يمكــن اإلســتهانة بهــا .واتضحــت أهميــة الفحــص مبكـ ًـرا هــذا العــام عندمــا أطلقــت وزارة
الصحــة و الســكان مبــادرة (صحــة المــرأة المصريــة) للكشــف المبكــر عــن األوضــاع الصحيــة بمــا

جان لويس

هدفنــا فــي هولوجيــك هــو تمكيــن حيــاة أكثــر صحــة فــي كل مــكان وكل يــوم ،ونولــي اهتمــام

المدير اإلقليمي

ال نعلـــم مـــا يحملـــه المســـتقبل لنـــا ،ولكننـــا علـــى ثقـــة أن بعـــد هـــذا

كبيــر الحتياجــات النســاء مــن الرعايــة الصحيــة .مــا يحركنــا هــو شــغفنا لنصبــح أبطــال عالمييــن و

أنطـوان خـوري
مديــر المبيـعات

التعـــاون المثمـــر طويـــل
األج ــل سنس ــتمر بتحقي ــق

لهولوجيك
في الشرق األوسط
ً

أهدافنـــا وكتابـــة تاريخنـــا

الثــدي والعنــق .حلولنــا للتشــخيص المبكــر لســرطان الثــدي و صحــة الهيــكل العظمــي للحفــاظ علــى
الحيــاة مكنتنــا مــن تشــخيص أكثــر دقــة وبالتأكيــد عــاج مالئــم وفعــال للتأكــد مــن حصــول المريــض
علــى الرعايــة الممكنــة عنــد احتياجــه لهــا.
مهمــا لنــا أن نجــد الشــريك المالئــم فــي مصــر ،ليــس فقــط محــل ثقــة ومصداقيــة
ومــن هنــا ،كان
ً

ومـــع ذلـــك وبجهـــود مشـــتركة تطـــور العمـــل فـــي الرعايـــة الصحيـــة
مـــن مجـــرد أفـــام أشـــعة عاديـــة إلـــى أجهـــزة أشـــعة رقميـــة  ،أفـــام

عديـــدة قادمـــة.

المــدى الطويــل فــي هــذا المجــال المهــم .وطابقــت مجموعــة يوســف عــام كل المواصفــات

رقميـــة و أيضـــاً حلـــول متكاملـــة لنظـــام البيانـــات و األرشـــفة لحفـــظ

نـــــيابة عـــــني و عــــــن

المطلوبــة.

الصـــور بمراكـــز األشـــعة و المستشـــفيات و الربـــط بينهـــا.

زمـــــائي نهنـــئ فريـــق

ومـــا زالـــت مجموعـــة يوســـف عـــام حتـــى يومنـــا هـــذا تعمـــل علـــى
تأكيـــد و تعريـــف كل الخبـــراء فـــي المجـــال الطبـــي بفوائـــد وقيمـــة
المعاييـــر العاليـــة لمنتجـــات آجفـــا  ،باإلضافـــة إلـــى فريـــق المبيعـــات
والصيان ــة المحت ــرف لمجموع ــة يوس ــف ع ــام .و ال ــذى يس ــعى لتقدي ــم
أفضـــل خدمـــة لعمالئنـــا و للمرضـــى و نحـــن نتعـــاون ســـوياً لتحقيـــق
هـــذا الهـــدف.

لســـنين

قــادة فــى مجــال صحــة المــرأة ،فــي الواقــع لــم تفعــل أي شــركة كمــا فعلنــا نحــن لمحاربــة ســرطان

فـــي

اإلدارة

مصـــر

فــي ذلــك ســرطان الثــدي وهشاشــة العظــام.

ولكــن ً
أيضــا امتالكــه لمجموعــة دعــم فنــي فعالــة وذات كفــاءة قــادرة علــى دعــم العمــاء علــى

ويشــرفنا أن نهنــئ ونبــارك اإلدارة والموظفيــن لمجموعــة يوســف عــام علــى مــرور ســبعون عــام

بــمجمـوعـــــة

لتأســيس شــركتهم .ونتطلــع لمتابعــة عملنــا معهــم إلتاحــة أفضــل حلــول للفحــص فــي مصــر فــي

يوســـف عـــام و كافـــة

الســنوات القادمــة.

الموظفيـــن بأحتفالهـــم
بالعــــــام الــسبـعـيــــــن
لـــتأسيــــس الـــشركــــة

آني مي تاك

الـــــنجاح والــــــــتوفيق.

مدير التسويق

مـــــتمنيين لــــهم دوام

فـــي الســـنوات األخيـــرة ،حدثـــت عـــدة تغييـــرات فـــي مجـــال الرعايـــة
الصحيـــة العامـــة ممـــا زاد بـــدوره التحديـــات التـــي نواجههـــا.
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شـــركاء الـــنجاح

أعــوام مـن الــتعاون الـناجحمـع

مطابع الشــروق
الممتـــد بـــإذن هللا،
عامـــا خلـــت مـــن عمـــر مجموعـــة "يوســـف عـــام" الطويـــل
يســـرني
ّ
كثيـــرا أن أشـــارككم احتفالكـــم بســـبعين ً
ً
وتوفيقكـــم فـــي إكمـــال مـــا بـــدأه المؤســـس الرائـــد "يوســـف عـــام" ،وأن نتذكـــره بـــكل الحـــب والتقديـــر ،ونقتـــدي بقصـــة كفاحـــه
ومســـيرة ريادتـــه.
وقـــد كان مـــن حســـن حظـــي أن نشـــأت وأنـــا أرى العالقـــة الوطيـــدة والتقديـــر واالحتـــرام والـــود الموصـــول بيـــن محمـــد المعلـــم و
ـركتين؛ فق ــد كان يوس ــف ع ــام
ـرتين وش ـ
ْ
يوس ــف ع ــام عل ــى الصعي ــد الش ــخصي ،وبي ــن مجموع ــة يوس ــف ع ــام والش ــروق كأس ـ ْ
نبعـــا ال ينضـــب للعذوبـــة واألريحيـــة واإلنســـانية المتدفقـــة التـــي حـــدت بـــه إلـــى دعـــم العشـــرات فـــي هـــذا المضمـــار.
ً
مصاحب ــا ألي حدي ــث ع ــن
وتمي ــزه لدرج ــة أن ذك ــر اس ــمه وش ــركاته أضح ــى
وق ــد تس ــاءلت كثي ـ ًـرا ع ــن الس ــر ف ــي نج ــاح يوس ــف ع ــام
ُّ
ً
ماكين ــات الطباع ــة وموارده ــا ..فه ــل كان ذل ــك ُيع ــزى إل ــى قلب ــه الحدي ــدي وإقدام ــه الجس ــور عل ــى التجدي ــد والتجري ــب ،أم أن ــه كان
يؤم ــن ب ــأن كل م ــن يتعام ــل معه ــم ه ــم ش ــركاء ل ــه وأن علي ــه أن يس ــعى الختي ــار وتمثي ــل أحس ــن وأق ــدر الش ــركاء العالمي ــة ..وأن
ـتمر العط ــاء الالمح ــدود ف ــي الخدم ــة واالستش ــارة والمس ــاندة الش ــخصية و
يس ــعى وش ــركاته بع ــد ذل ــك ألن يكتم ــل التمثي ــل ويس ـ َّ
العام ــة ،أم أن ــه كان ذل ــك كل ــه؟
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إنتقال القيادة إلى جيل جديد

بقيـــادة المهنـــدس عـــادل عـــام

تخـــص صناعـــة الـــورق،
شـــخصيا عـــدد المـــرات التـــي دعانـــي للقائـــه فيهـــا ،وفاجأنـــي بنصائـــح متفـــردة للمســـتقبل
و إنـــي ألتذكـــر
َّ
ّ
ً
ـت بج ــاء أن
وصناع ــة الماكين ــات ،و أس ــواق مص ــر و العال ــم العرب ــي .وكن ــت
ـب فأدرك ـ ُ
مندهش ــا ف ــي البداي ــة ،إل ــى أن َخ َب ْرتُ ــه ع ــن َك َث ـ ٍ
دائمـــا الصـــواب المفيـــد.
نصائحـــه هـــذه هـــي
َّ
ف ــإن م ــن إح ــدى أه ــم وس ــائل تق ــدم ال ــدول إل ــى جان ــب قدرته ــا عل ــى إتاح ــة الفرص ــة لإلبت ــكار والتجدي ــد ،ق ــدرة الهيئ ــات والش ــركات
علـــى االســـتمرار والعمـــل واإلضافـــة والتحـــدي ،والبنـــاء علـــى قواعـــد صلبـــة مـــن الخبـــرة والعلـــم ،واألخـــذ بالوســـائل العصريـــة فـــي
تواصـــل وتراكـــم الخبـــرات واألمـــوال ،وتحويـــل التاريـــخ إلـــى حاضـــر ومســـتقبل َّ
بنـــاء هـــو وســـيلتنا
التخطيـــط واإلدارة والتمويـــل ،فـــإن
ُ
جميعـــا إلـــى التقـــدم واالزدهـــار ال ريـــب.
ً
غي ـ َـر أن ــه كم ــا س ــارت مجموع ــة يوس ــف ع ــام م ــن نج ــاح إل ــى نج ــاح أكب ــر ،فق ــد انتقل ــت القي ــادة إل ــى جي ــل جدي ــد بقي ــادة المهن ــدس
العزي ــز ع ــادل ع ــام وباق ــي أس ــرة ع ــام الخبي ــرة القدي ــرة ,ل ــذا نحتف ــل معه ــم الي ــوم بعيده ــم الس ــبعين لنش ــيد بم ــا حقق ــوه َط ــوال
دائمـــا عالمـــة مـــن
يســـتمر البنـــاء واإلنجـــاز والتوفيـــق ليظلـــوا
تاريخهـــم مـــن أمجـــاد ،ولنهنئهـــم مـــن كل قلوبنـــا ،وندعـــو لهـــم أن
ِ
ً
َّ
عالم ــات الصناع ــة والتج ــارة والق ــدرة عل ــى النج ــاح وتقدي ــم الخب ــرات الثمين ــة ف ــي مج ــاالت الصناع ــة ف ــي مص ــر والعال ــم العرب ــي.
أثب ــت يوس ــف ع ــام أن ــه كم ــا أب ــدع ف ــي الري ــادة ،وأج ــاد ف ــي البداي ــات ،فإن ــه اس ــتطاع م ــع أوالده وأس ــرة ش ــركاته أن يحق ــق التق ــدم
والتحدي ــث ،وه ــذا م ــا كن ــا نتوقع ــه ،داعي ــن لمجموع ــة يوس ــف ع ــام باالس ــتمرار والتف ــوق لعق ــود طويل ــة قادم ــة ب ــإذن هللا.
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DRIP OFF EFFECT

تشطيب المطبوعات ذات الجودة المرتفعة
تــزداد أهميــة تشــطيب المطبوعــات ذات الجــودة المرتفعــة

المجســم كمــا نحصــل مــن هــذا التأثيــر علــى نســبة لماعيــة تصــل مــن

بشــدة ،كمــا يضفــي ميــزة تنافســية علــى المنتجــات المطبوعــة.

 50إلــى  % 70علــى مقيــاس اللماعيــة كمــا يمكــن التحكــم بتأثيــر

أحـــــد خيـــــارات التشـــــطيب هــــي تـــــأثير الــــــورنيش ذو الملمــــس

التجســيم للورنيــش عــن طريــق تغييــر كميــة الورنيــش بواســطة تغيير

المــــجسم : Drip-Off Effect

اســطوانة الورنيــش بأخــرى ذات خاليــا محفــورة تعطــى كميــة اكبــر.

كيف يعمل نظام

العائـــد علـــى االســـتثمار للعميـــل مـــن اســـتخدام : Drip-Off Effect

( Heidelberg Saphira Drip-Off Effect ( Conventional or UV؟

 -اضـــفاء بـــريق جــديد و جـــذاب للـــمنتــج المــــطبوع.

بطبقــة مــن الورنيــش المطفــأ يحــدث هــذا التأثيــر مــن خــال تطبيــق

 -زيـــادة مــبيعات المـــنتج المـــطبــوع بــهذا الـــتأثير.

طبقــة أوليــة ذات تغطيــة جزئيــة للفــرخ

 -تفرد العميل بتنفيذ هذا التأثير دون غيره من المنشآت الطباعية

توضع على وحدة الطباعة األخيرة لماكينة الطباعة االوفست.

األخرى

ثــم نقــوم بتطبيــق طبقــة كليــة مــن الورنيــش الالمــع بواســطة وحدة

 -توافــق هــذا التأثيــر مــع العديــد مــن مختلــف المنتجــات مثــل

الورنيــش الملحقــة بالماكينــة حتــى يحــدث التأثيــر المطلــوب للورنيش

المجــات و البوســترات و المطويــات و العلــب الكرتونيــة و الملصقــات.

Drip-Off Effect UV
Wash

Varnish

Prepress

Substrate

Saphira UV Coating LE 8995 Drip off

Imaging: Suprasetter

)Saphira Wash UV 100 (Varn UV Wash
Gloss coated paper 170 gsm

Picture credits
Shutterstock

Equipment CO2 neutral

www.heidelberg.com/CO2

Workflow: Prinect

Saphira UV Varnish 0555 Drip off Matt

Blanket

Screening: Prinect AM Screening

Saphira Blanket Pro UV 3100

Plate: Saphira Thermal Plate PN

Press

Fount

Speedmaster SX 102-8-P+L LE UV

Saphira Fount 130 AR (Varn Ultra 4100

Ink

)Fount

Saphira Ink Low Energy UV 100

Drip-Off Effect Conventional
Wash
Saphira Wash 562
Substrate
Gloss coated paper 170 gsm
Picture credits
Shutterstock

Equipment CO2 neutral
www.heidelberg.com/CO2
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Varnish
Saphira Varnish GNS 0450 Drip off Matt
Saphira Coating W450 Effect High Gloss
1S
Blanket
Saphira Blanket Pro 100
Fount
Saphira Fount 554 AR Pure

Prepress
Workflow: Prinect
Imaging: Suprasetter
Screening: Prinect AM Screening
Plate: Saphira Thermal Plate PN
Press
Speedmaster XL 106-6-P+L
Ink
)Saphira Ink Excel (Saphira Excel Process
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1982

ً
عاما من النجاح و التطور
أربعون

قصة نجاح مطابع تيوليب
وينج ــب اربع ــة أل ــوان .وأرس ــل له ــم أول ماكين ــة ثنائي ــة الل ــون عل ــى

يق ــوم بش ــراء األرض والبن ــاء عليه ــا وطل ــب م ــن وال ــدي دف ــع أم ــوال

كان االفتتـــاح عـــام .1982

ثمـــن الماكينـــة قبـــل موعـــد

حس ــابه وليس ــددوا كم ــا المعت ــاد .وبع ــد م ــرور ع ــام اش ــترينا ماكين ــة

ً
بـــدل مـــن تســـديد ثمـــن الماكينـــات.
الماكينـــات فـــي شـــراء األرض

وت ــم األم ــر بمح ــض الصدف ــة

الســـداد ،كثفـــوا جهودهـــم

جديـــدة وأراد يوســـف بيـــه إرســـال ماكينـــة ربعايـــة اللـــون ولكـــن

وبقي ــت المع ــدات م ــا يق ــرب م ــن الع ــام والنص ــف حت ــى ش ــراء األرض،

حيـــث كان والـــدي يعيـــش

الضعـــف حتـــى تـــم ســـداد

مس ــاحة المح ــل ل ــم تكف ــي حي ــث ك ــن ممتل ــئ بالماكين ــات حينئ ــذ.

كان ــت تصرف ــات يوس ــف بي ــه -رحم ــة هللا علي ــه -تدفع ــك للمض ــي

خـــارج البـــاد ،وفـــور وصولـــه

أول قســـط وقـــام يوســـف

جالســـا علـــى
وبينمـــا كان
ً

بي ــه ع ــام بع ــد ذل ــك بش ــراء

عملنـــا وقتهـــا بمجـــال الســـياحة وكانـــت جميـــع الفنـــادق المصريـــة

رغم ــا عن ــك .وت ــم بن ــاء المطبع ــة الجدي ــدة بس ــرعة
قدم ــا والتطوي ــر ً
ً
وأثنـــاء نقـــل المعـــدات هنـــاك فوجئنـــا بتلـــف ســـلوك الكاميـــرا مـــن

المقهـــى مـــع صديـــق لـــه

ماكينـــة  Typoجديـــدة لهـــم.

تتعاق ــد معن ــا ،وأرس ــل يوس ــف بي ــه وقته ــا ماكين ــة أحادي ــة الل ــون

قبـــل الفئـــران .ذهـــب والـــدي لشـــراء قطـــع غيـــار جديـــدة للماكينـــة

يشـــكو مـــن بعـــض أمـــره

واســـتمر العمـــل بطريقـــة

خاص ــة بطباع ــة المج ــات حي ــث ل ــم تتس ــع مس ــاحة الم ــكان لماكين ــة

فيمــا يخــص عملــه بمطبعــة

جيـــدة حتـــى ظهـــر ماكينـــات

وبالصدف ــة قابل ــه يوس ــف بي ــه وس ــأله ع ــن س ــبب تواج ــده فأخب ــره

ثنائيـــة اللـــون .لكـــي يتـــم أحضـــار الماكينـــة

سونيس ــتا -وكان لصديق ــه أخ

األوفس ــيت الجدي ــد ذو الل ــون

النصـــف فـــرخ ،واجـــه علـــي عبـــد الحميـــد

قـــادم مـــن إنجلتـــرا -وجـــد

حســـين

صعوبـــة بســـبب وجـــود حائـــط ســـد المـــكان

الواحـــد،

وأخبـــر

االثنـــان ضالتهمـــا وأرادا بـــدء مشـــروع المطبعـــة .أرشـــدهما صديـــق

شـــاهين والـــدي وقتهـــا عـــن ظهـــور نـــوع جديـــد مـــن الماكينـــات

إل ــى يوس ــف بي ــه ع ــام ف ــي وس ــط البل ــد وكي ــل ماكين ــات الطباع ــة

يدع ــى األوفس ــيت وه ــو مختل ــف ع ــن  .Typoوقام ــوا بش ــراء ماكين ــة

وأوصاهمـــا بالبحـــث عـــن مكتبهـــم فـــي شـــارع عبدالخالـــق ثـــروت

 ، GTOوأثن ــاء اس ــتيرادها حصل ــت بضع ــة مش ــاكل وتاه ــت الماكين ــة ع

وشـــق طريقـــه بمحـــل صغيـــر فـــي منطقـــة غيـــر مألوفـــة والتقـــى

المرك ــب القادم ــة علي ــه ،كان وال ــدي ق ــد أنف ــق كل م ــا جن ــاه لش ــراء

بعدهـــا يوســـف بيـــه عـــام .أخبـــره والـــدي عـــن عملـــه بالطباعـــة

تلـــك الماكينـــة الجديـــدة .وبعـــد مـــرور بعـــض الوقـــت عثرنـــا عليهـــا

ورغبتـــه فـــي التطويـــر واســـتالم الدفاتـــر بجهـــاز البصمـــة الخـــاص

وأثنـــاء حملهـــا علـــى العربـــة المخصصـــة لنقلهـــا اختـــل التـــوازن

بهـــا .وكان موجـــود وقتهـــا الســـيد عـــاء عبـــد المنعـــم .وافـــق

وانكســـرت الرافعـــة التـــى تحملهـــا واضطـــر والـــدي إلـــى ســـند

يوس ــف بي ــه ع ــام عل ــى إعط ــاءه ماكين ــة الطباع ــة ويت ــم تس ــديد

الماكينـــة بجســـمه ،فوجـــئ بعدهـــا بدمائـــه تســـيل منـــه وقضـــى

ثمنهـــا عنـــد توافـــر األمـــوال معـــه ،األمـــر الـــذي أثارالدهشـــة لـــدى

مـــا يقـــرب مـــن العـــام والنصـــف داخـــل جـــدران غـــرف العمليـــات.

والـــدي حيـــث أنـــه أول لقـــاء بينهمـــا إال أن يوســـف بيـــه وثـــق بـــه

فأســـرع باإلتصـــال بالشـــركة يخبرهـــم بتلـــك
المشـــكلة وجـــاء رد يوســـف بيـــه لـــه بـــإن

وال ــدي عم ــا ح ــدث م ــع الكامي ــرا ورغبت ــه

تــحديات انــشاء
مـطبعة تيوليب
فرع شرم الشيخ

يتكفـــل بذلـــك األمـــر ،وتـــم بالفعـــل هـــدم

بشـــراء قطـــع غيـــار جديـــدة فأســـرع
يوســـف بيـــه بإرســـال كاميـــرا جديـــدة
لوال ــدي ب ـ ً
ـدل م ــن المتلف ــة وأرس ــل فريق ــاً
مـــن المهندســـين لتركيـــب الماكينـــات
الجدي ــدة ،وف ــي غض ــون أس ــبوع ت ــم األم ــر

الحائـــط والتوســـعة .أراد والـــدي والحـــج عمـــاد فتـــح مطبعـــة فـــي

كل ــه .وف ــي ع ــام  2003ت ــم دف ــع أول قس ــط م ــن أقس ــاط الماكين ــات،

ش ــرم الش ــيخ ،ذهب ــا إل ــى يوس ــف بي ــه السش ــارته ف ــي ه ــذا األم ــر،

أي بع ــد م ــرور ث ــاث س ــنوات .ف ــي كل م ــرة يذه ــب وال ــدي لتس ــديد

ورح ــب وقته ــا بتل ــك الفك ــرة حي ــث أنه ــا س ــتكون أول مطبع ــة لي ــس

القســط كان يأبــى يوســف بيــه ويخبــره أن يعــود بعــد توفــر األمــوال

فق ــط ف ــي ش ــرم الش ــيخ ب ــل ف ــي ش ــبه جزي ــرة س ــيناء كله ــا .وخ ــرج

معــه ولــم يلــزم والــدي بقســط معيــن ،مــا يقــدر والــدي علــى دفعــه

وال ــدي م ــن مكت ــب يوس ــف بي ــه وب ــدء ف ــي اإلج ــراءات ف ــي الح ــال.

كان يوس ــف بي ــه يقبل ــه ب ــدون أي كلم ــة .وف ــي غض ــون س ــنة ت ــم
تســـديد جميـــع أقســـاط الماكينـــات .وفـــي عـــام  2005قمنـــا بشـــراء

وبـــدء العمـــل بالماكينـــة الجديـــدة وكنـــا األوائـــل فـــي مصـــر ممـــن

ف ــي أح ــد األي ــام وبع ــد خروج ــي م ــن المدرس ــة كن ــت أقض ــي وقت ــي

أرض المصنــع الجديد-وكانــت تلــك آخــر بيعــة يقــوم بهــا يوســف بيــه

يطبع ــون بماكين ــات  .GTOوف ــي غض ــون ثم ــان س ــنوات ق ــام يوس ــف

فـــي المطبعـــة ،فوجئـــت بعربـــات نقـــل محملـــة بماكينـــات قادمـــة

-رحمـــة هللا عليـــه -عنـــد شـــراء تللـــك األرض ذهـــب والـــدي والحـــج

بي ــه ع ــام بتزويدن ــا بس ــبع ماكين ــات جدي ــدة م ــن نف ــس الط ــراز .م ــا

للمطبعـــة .كانـــت تحتـــوي علـــى مقـــص ،ماكينتيـــن  GTOأحاديـــة

اس ــتلمنا الماكين ــة وب ــدء العم ــل ،وكان وال ــدي يش ــتري مس ــتلزمات

يعـــادل ماكينـــة جديـــدة كل عـــام .وفـــي أحـــد األيـــام قابـــل والـــدي

عمـــاد ليوســـف بيـــه الستشـــارته ،فنصحهـــم بالعمـــل فـــي مجـــال

اللـــون و ماكينـــة ثنائيـــة اللـــون وكاميـــرا ودباســـة دفاتـــر وماكينـــة

الطباعـــة واألوراق مـــن العتبـــة ويذهـــب إلحدهـــم لقـــص األوراق

والح ــج عم ــاد يوس ــف بي ــه أثن ــاء ش ــراءهم بع ــض الخام ــات وس ــألهم

طباعـــة الكتـــب وليـــس الســـياحة فقـــط .وأخبرهـــم بحاجتهـــم لعـــدة

فـــي العتبـــة وآخـــر فـــي مطابـــع األميريـــة ليكمـــل طباعـــة األوراق.

وقته ــا :أال تمتلك ــون س ــوى الماكين ــات أح ــادي الل ــون؟ أجاب ــوه نع ــم.

تكس ــير م ــن ط ــرف يوس ــف بي ــه ع ــام م ــن أج ــل المطبع ــة الجدي ــدة

ماكينـــات للبـــدء فـــي هـــذا المجـــال منهـــا :ماكينـــة بشـــر وماكينـــة

جـــدا لجمـــع أول قســـط مـــن
كان والـــدي والحـــج عمـــاد متوتـــرون
ً

مازح ــا :الماكين ــات يج ــب أن يك ــون ثنائ ــي ويت ــزاوج
ف ــرد يوس ــف بي ــه
ً

بشـــرم الشـــيخ .لـــم يكـــن والـــدي قـــد اشـــترى األرض التـــي ســـتبنى

توضي ــب وماكين ــة رباعي ــة الل ــون نص ــف ف ــرخ أو ف ــرخ كام ــل وماكين ــة

عليهـــا المطبعـــة وقتهـــا .وأعطـــى المعـــدات ألبـــي وقتهـــا لحيـــن

ربـــع فـــرخ لألغلفـــة ومقـــص ودباســـة.

وســـانده ،وجـــاء رد يوســـف بيـــه ليزيـــل هـــذا التســـاؤل حيـــث أخبـــره
أنـــه بمثابـــة ولـــده وأنـــه فـــي بدايـــة طريقـــه إال أنـــه حتمـــا ســـيصل.
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 %99من الماكينات فى مصر
من شركة هايدلبرج

تعجــب والــدي مــن كل تلــك المكينــات وأخبــر يوســف بيــه أن ذلــك

وتـــم إرســـال الماكينـــة وتركيبهـــا وجـــاء يوســـف ابـــن عـــادل بيـــه

بمثابــة افتتــاح مطبعــة جديــدة ،وكالعــادة أخبــره يوســف بيــه أنــه

وع ــادل بي ــه للتأك ــد م ــن س ــريان األم ــور بدق ــة وكالع ــادة وكم ــا كان

ســتيكفل بتلــك التكاليــف وال داعــي للتــردد بشــأن النفقــات .وذهــب

يفع ــل وال ــده ،رف ــض أخ ــذ أي ــة نق ــود وظل ــت الماكين ــة تعم ــل لع ــام

والــدي مــع يوســف بيــه  .Drupa 2004قامــوا بشــراء مقــص Polar

كامـــل دون ســـداد ثمنهـــا .وتـــم الدفـــع بالتقســـيط وقمنـــا بشـــراء

 155كبيــر الحجــم ،وأراد والــدي شــراء ماكينــة ربــع فــرخ لخوفــه مــن

الماكينـــة ( )Gallusوكانـــت تلـــك أكبـــر ماكينـــة قمنـــا بشـــرائها مـــن

الخســارة حيــث لــم يكــن الســوق مشــجعا للنصــف فــرخ ولكــن أقنعــه

شـــركة يوســـف عـــام تحـــت إشـــراف عـــادل بيـــه .فـــي كل مـــرة

يوســف بيــه بشــراء النصــف فــرخ  ،واشــتروا ماكينــة رباعيــة اللــون

نتعامـــل بهـــا مـــع يوســـف عـــام ال نقـــم بالمراجعـــة أبـــدا ،هنـــاك

 Print Masterوماكينــة  GTOرباعيــة اللــون وماكينــة توضيــب،

مـــا يقـــرب مـــن  %99مـــن الماكينـــات فـــي مصـــر شـــركة هايدلبـــرج

وماكينــة بشــر ودباســة وكاميــرا جديــدة وبروسيســور جديــد فــرخ

 ،وكن ــا نق ــارن وقته ــا م ــا بي ــن الث ــاث ماكين ــات :جال ــوس ،بوبس ــيت،

كامــل وتــم شــحن كل تلــك المعــدات علــى حســاب يوســف بيــه .تــم

اوميـــت .كانـــت جالـــوس ضعـــف الماكينـــات األخـــرى فـــي الســـعر

نقــل جميــع الماكينــات إلــى المقــر الجديــد ولكــن اإلدارة بقيــت فــي

واشـــترينا وقتهـــا جالـــوس لمجـــرد أن يوســـف بيـــه عـــام وكيلهـــا.

الهــرم وكانــت المطبعتيــن الجديــدة واألخــرى التــي بالهــرم تعمــان

وكان ه ــذا أكب ــر مكس ــب ليوس ــف بي ــه ع ــام عل ــى م ــر الس ــنوات،

فــي نفــس التوقيــت .كانــت تلــك آخــر بيعــة يشــرف عليهــا يوســف

حي ــث المعامل ــة الطيب ــة م ــع العم ــاء عل ــى م ــر الس ــنوات ه ــي م ــا

بيــه ،وبــادر عــادل بيــه باإلشــراف مــن بعــد ذلــك ومــن تلــك الفتــرة لــم

أكس ــبتهم ه ــذا التميي ــز رغ ــم ارتف ــاع ثم ــن بضاعته ــم مقارن ــة م ــع

نقــم بشــراء العديــد مــن الماكينــات .بعــد وفــاة يوســف بيــه بعاميــن

البضائ ــع األخ ــرى الت ــي تش ــترك معه ــم ف ــي نف ــس الج ــودة لمج ــرد

اشــترينا الماكينــة القــاب  Speed Masterثنائيــة اللــون .مــن بــدء

وج ــود اس ــم يوس ــف بي ــه ع ــام بج ــوار الماكين ــة .وكان ــت الماكين ــة

العمــل وحتــى وقتنــا هــذا كل المــوارد مــا عــدا الــورق يتــم توريدهــا

باهظـــة الثمـــن إال أن عـــادل بيـــه إقتفـــى أثـــر يوســـف بيـــه وتابـــع

مــن قبــل شــركة يوســف بيــه عــام حتــى بعــد وفاتــه.

أمـــور الشـــراء بنفـــس اإلهتمـــام الـــذي أواله يوســـف بيـــه فـــي

و أقامـــت شـــركة يوســـف بيـــه معـــرض لماكينتيـــن جديدتيـــن
للمقارنـــة بينهمـــا الالينـــو برينـــت ديجيتـــال وماكينـــة االس اكـــس،
وذهبـــت بشـــخصي إلـــى ذلـــك المعـــرض لرؤيـــة الماكينـــة الجديـــدة
ـكورا
اإلس اك ــس .وطلب ــت الماكين ــة م ــن ع ــادل بي ــه وأرس ــلها مش ـ ً
كمـــا كان يفعـــل يوســـف بيـــه عـــام.

24

أخـــبار عـــــالم | مايو 2020

الماض ــي .وأعطان ــا ع ــادل بي ــه ماكين ــة  Finishingواش ــترينا ماكين ــة
 Die cuttingفـــي أقـــل مـــن ســـنة رشـــحتها شـــركة يوســـف بيـــه
ع ــام .كان ــت ش ــركة ع ــام وم ــا زال ــت المقرب ــة لن ــا وعالم ــة فارق ــة
فـــي شـــركتنا ،فلـــم تكـــن عالقـــة عمـــل فقـــط بـــل كانـــت محبـــة
وصداقـــة لســـنوات.

ه ــذه الدرج ــة م ــن الثق ــة الن ــادرة المتبادل ــة ،ولق ــد ت ــم نش ــر ه ــذه
الواقعـــة فـــي مجلـــة شـــركة هايدلبـــرج وقتهـــا.

عالقـة نصـف الـقـرن

بين شركتي عـــالم و نوبــار

وتســتمر المســيرة و العالقات
الوطيــدة بيــن الشــركتين حتــى اليــوم

وفـــي بدايـــة القـــرن الحالـــي قـــام يوســـف بيـــه بنفســـه بزيـــارة

و بــكل نجــاح وحــب وإحتــرام متبــادل

ويتمنـــى التوفيـــق والنجـــاح ألســـرتنا ،وقـــام بنفســـه بإقتـــراح

بيــن الجيليــن الثانــي والثالــث لهمــا

الموقـــع الجديـــد لمطابـــع نوبـــار فـــي مدينـــة العبـــور ،ليبـــارك
تصمي ــم المبن ــى وتوزي ــع الماكين ــات في ــه ،وبالفع ــل قام ــت ش ــركة
هايدبلـــرج بعدهـــا بتنفيـــذ التصميـــم وتوزيـــع الماكينـــات ،وهـــى

يوســـف بيـــه عـــام بالفضـــل لمـــا نحـــن وهـــم عليـــه اآلن مـــن تقـــدم

علـــى نفـــس وضعهـــا وتصميمهـــا حتـــى اليـــوم.

ومكانـــة.

وف ــي بداي ــة إنش ــاء أكاديمي ــة هايدلب ــرج يوس ــف ع ــام ف ــي القاه ــرة

رحـــم هللا تعالـــى هـــذا الرجـــل األســـطورة ،والـــذي حقيقـــة نفتقـــده

مجموع ــة يوس ــف ع ــام ه ــي مجموع ــة ش ــركات مصري ــة تأسس ــت

تش ــرفت كثي ــراً بمصاحب ــة ه ــذا الرج ــل العم ــاق ف ــي زي ــارة لموق ــع
الثاقبـــة وبشـــخصيته الفريـــدة وإنســـانيته نـــادرة الوجـــود ،أعطـــى

جميعـــاً  ،وســـيظل دومـــاً حيـــاً فـــي ذاكرتنـــا جميعـــاً وفـــي ذاكـــرة

األكاديميـــة فـــي المنطقـــة الحـــرة بمدينـــة نصـــر ،حيـــث قـــام بشـــرح

عـــام 1948م علـــى يـــد مؤسســـها األســـطورة ،يوســـف بيـــه عـــام ،

الفرصـــة لألخـــوة نوبار(والـــدي) وهراتـــش (عمـــي) الفرصـــة إلقتنـــاء

كل مـــن عمـــل ويعمـــل وســـيعمل فـــي مجـــال صناعـــات الطباعـــة

حي ــث كان يه ــدف بإنش ــائها قي ــادة ث ــورة ف ــى مج ــال تج ــارة ال ــورق

أولـــى ماكيناتهـــم فـــي بدايـــة حياتهمـــا العمليـــة ،وســـاعدهما

رؤيت ــه وفكرت ــه وتص ــوره لألكاديمي ــة .كم ــا تش ــرفت كثي ـ ًـرا ومازل ــت

المصريـــة والعربيـــة ،ندعـــو لـــه ونتذكـــره بـــكل الخيـــر.

بتواج ــدي ف ــي أس ــرة األكاديمي ــة والت ــي تعتب ــر األول ــى م ــن نوعه ــا

فـــى مصـــر؛ و إنشـــاء أول شـــركة محليـــة لتجـــارة الـــورق فيهـــا.

ودعمهمـــا وكأنهـــم أوالده ،وتوالـــت النجاحـــات وتوطـــدت العالقـــات

ف ــي مص ــر والمنطق ــة والق ــارة األفريقي ــة.

أ.د .چــورچ نـوبــار

ف عـــام  ،1968قامـــت المجموعـــة بتوســـيع نطـــاق أعمالهـــا وذلـــك

وأصب ــح الجمي ــع وكأنه ــم أس ــرة واح ــدة تربطه ــم كل مش ــاعر الح ــب

وتســـتمر المســـيرة والعالقـــات الوطيـــدة بيـــن الشـــركتين حتـــى
اليـــوم ،وبـــكل نجـــاح وحـــب وإحتـــرام متبـــادل بيـــن الجيليـــن الثانـــي
والثالـــث لهمـــا.

بإضافـــة مجـــال طباعـــة الليثـــو أوفســـت داخـــل الســـوق المصـــرى
ً
ممثـــا
وشـــمال أفريقيـــا ،ليصبـــح منـــذ ذلـــك الوقـــت وحتـــى اآلن

وفـــي النهايـــة أود أن أهنـــئ مجموعـــة شـــركات يوســـف عـــام،

ً
رســـميا لشـــركة هايدلبـــرج األلمانيـــة ،الرائـــدة فـــي
وحيـــدا
ووكيـــا
ً
ُ

ـدا م ــن القل ــب ،بم ــرور أكث ــر م ــن س ــبعون عام ــاً إلنش ــائها
القريب ــة ج ـ ً
متمنيـــاً لهـــا ولـــكل أفـــراد أســـرتها الكريمـــة دوام النجـــاح والتقـــدم

مجـــال حلـــول الطباعـــة.

وأن تســـتمر فـــي أداء رســـالتها الحيويـــة فـــي خدمـــة صناعـــات

أمـــا مطابـــع نوبـــار و هـــى مطابـــع أســـرتنا فلقـــد تـــم إنشـــاؤها

الطباعـــة داخـــل مصرنـــا الحبيبـــة.

فـــي عـــام  ١٩٣٩علـــى يـــد مؤسســـها جـــدي بوغـــوص ســـيمونيان
فـــي منطقـــة غيـــط النوبـــي ،ثـــم إنتقلـــت إلـــى شـــبرا ومنهـــا إلـــى
المنطق ــة الصناعي ــة ف ــي مدين ــة العب ــور .ب ــدأت مطابعن ــا باس ــتخدام
تقنيـــات الطباعـــة البـــارزة وتطـــورت منهـــا إلـــى طباعـــة الليثـــو
أوفســـت-وهى تقـــوم بطباعـــة كافـــة أنـــواع المطبوعـــات التجاريـــة

Nubar Simonian

والنشـــر والتغليـــف.
ب ــدأت العالق ــة من ــذ نص ــف ق ــرن م ــن الزم ــان ،حي ــن إقتن ــت مطاب ــع
نوب ــار أول ــى ماكيناته ــا م ــن ط ــراز الك ــورس م ــن ش ــركة هايدلب ــرج

واالحتـــرام المتبادلـــة .مـــن أهـــم طرائـــف هـــذه العالقـــة الفريـــدة

إن المواقـــف والذكريـــات كثيـــرة ويصعـــب ســـردها كلهـــا ،وســـيظل

األلماني ــة ،والت ــي كان ــت األول ــى ف ــي سلس ــلة م ــن الماكين ــات الت ــي

مـــن نوعهـــا والتـــي تؤكـــد مـــدى قوتهـــا وعمقهـــا وقيمتهـــا ،أن

الراحـــل الكبيـــر يوســـف بيـــه عـــام أســـطورة للطباعـــة المصريـــة

وصلـــت إلـــى أكثـــر مـــن خمســـة وثالثـــون وحـــدة طباعيـــة ســـاهمت

يوســـف بيـــه قـــام ببيـــع ماكينـــة طباعـــة أوفســـت لمطابعنـــا فـــي

والتـــي ســـيكون مـــن الصعـــب تعويضهـــا ،ومهمـــا كتبـــت أو قلـــت

وبشـــكل أساســـي فـــي كتابـــة وتســـطير قصـــة نجـــاح مطابعنـــا،

بداي ــة ثمانيني ــات الق ــرن الماض ــي وف ــي ث ــوان قليل ــة خ ــال تص ــادف

فـــا يمكننـــي ان أوفـــي هـــذا الرجـــل العظيـــم واأليقونـــة حقـــه

والتـــي نفتخـــر بهـــا كثيـــراً  ،وأدائهـــا لدورهـــا الريـــادي فـــي خدمـــة

وقوفـــه فـــي ســـيارته فـــي إشـــارة بجانـــب ســـيارة والـــدي وعمـــي،

الـــذي يســـتحقه ،فهـــو رجـــل نـــادراً مـــا يجـــود بـــه الزمـــن ،فبالرغـــم

صناعـــة الطباعـــة المصريـــة لمـــدة  ٨٠عامـــاً كاملـــة.

حيـــث فتـــح شـــباك الســـيارة وقـــال لهمـــا إن لديـــه ماكينـــة جديـــدة

م ــن الظ ــروف الصعب ــة الت ــي م ــر به ــا إال أن ــه وب ــكل إص ــرار وعزيم ــة

يـــود ان يرســـلها لهمـــا ،وفتحـــت اإلشـــارة وتحركـــت الســـيارتان،

أص ــر عل ــى النج ــاح وس ــطر تاريخ ــاً جدي ــداً مش ــرقاً لصناع ــات الطباع ــة

وفـــي اليـــوم التالـــي كانـــت الماكينـــة داخـــل مطابـــع نوبـــار منـــذ

المصري ــة يمت ــد تأثيره ــا حت ــى يومن ــا ه ــذا ،وس ــاعدنا وس ــاعد الجمي ــع

الصبـــاح الباكـــر ،حيـــث تـــم تركيبهـــا وتشـــغيلها بـــدون أيـــة أوراق أو

بـــكل الحـــب والصـــدق فـــي تحقيـــق نجاحاتهـــم ،فهنـــاك المئـــات

عقـــود أو إتفاقيـــات بيـــن الطرفيـــن ،كانـــت ومازالـــت العالقـــة علـــى

بـــل اآلالف مثلنـــا الذيـــن يدينـــون -بعـــد هللا ســـبحانه وتعالـــى -إلـــى

ال شـــك أن لمجموعـــة شـــركات يوســـف عـــام وليوســـف بيـــه
عـــام نفســـه دوراً حيويـــاً وبـــارزاً فـــي نجـــاح مطابعنـــا وإســـتمرارها
فـــي األســـواق حتـــى اليـــوم .إن هـــذا الرجـــل األســـطورة بنظرتـــه
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شـــركاء الـــنجاح

NEW BRAND
COMING SOON

خمسة و خمسون عاما

مـن الـنجاح

تعاملـــت مـــع هـــذه المؤسســـة منـــذ عـــام
 ، 1965أي خمســـة وخمســـون عامـــاً بالتمـــام
لـــم أجـــد خـــال هـــذه األعـــوام إال التعـــاون
الكامـــل بـــل كان العمـــل خـــال األعـــوام
األولـــى ورئاســـة المؤســـس الرجـــل الصـــادق
األســـتاذ /يوســـف عـــام  ،أقـــول كان تشـــجيعاً
ودافعـــاً لألمـــام – وال يخامرنـــي أي شـــك فـــي
أنـــه لـــوال هـــذا الدفـــع والتشـــجيع ثـــم التعـــاون
المخل ــص والرؤي ــة الثاقب ــة دون اعتب ــار المصال ــح
الشـــخصية كقضيـــة أولـــى ووحيـــدة  ،لمـــا كان
م ــن الممك ــن الوص ــول إل ــى م ــا نح ــن في ــه اآلن.
و فقنا هللا جميعاً لخدمة مجتمعنا وأمتنا.

مـاهر مـنير خـليل

28

أخـــبار عـــــالم | مايو 2020



بإضاف ــة طبق ــة الورني ــش المائ ــي ف ــوق العب ــوة أثن ــاء الطباع ــة يع ــد

مطابع كالسيك برينت

استمرار النجاح في الطباعة والتغليف في صناعة الدواء

ه ــذا نتاج ــاً لتع ــاون مثم ــر بي ــن مطاب ــع كالس ــيك برين ــت و مجموع ــة
يوس ــف ع ــام ألكث ــر م ــن ثالثي ــن عام ــاً وتس ــتمر ب ــإذن هللا.
مســـيرة مـــن النجـــاح كان مـــن الصعـــب بناءهـــا فـــي هـــذه المـــدة
ب ــدون توفي ــق وإرادة م ــن هللا س ــبحانه وتعال ــى ووج ــود رم ــز وقام ــة
وشـــخصية رائـــدة متفـــردة علـــى الصعيـــد الشـــخصي والمهنـــي
قلم ــا يج ــود به ــا الزم ــان وه ــو يوس ــف بي ــه ع ــام رحم ــه هللا  ،ال ــذي

تمت ــع بصف ــات كثي ــرة ممي ــزة م ــن ضمنه ــا الس ــعي الدائ ــم إلنج ــاح
العمـــاء وإعتبارهـــم شـــركاء وال يخفـــى عـــن كل مـــن تعامـــل مـــع
المســـاعدة علـــى النجـــاح والدعـــم
هـــو
الرجـــل أن هدفـــه األساســـي
َ
َ
المتواص ــل الثاب ــت وه ــذه المب ــادئ الت ــي رس ــخها يوس ــف بي ــه ع ــام
رحم ــه هللا ،الت ــي بدوره ــا س ــاهمت ف ــي رفع ــة مس ــيرة متواصل ــة
م ــن النج ــاح عمره ــا س ــبعون عام ــاً يصع ــب تكراره ــا ف ــي المج ــال.

عط ــاء يوس ــف بي ــه ع ــام رحم ــه هللا  ،للحف ــاظ عل ــى مكان ــة اإلس ــم
وعراقتـــه  ،وذلـــك تقديـــراً لعطائكـــم ودعمكـــم الدائـــم والمســـتمر
ف ــي س ــبيل رفع ــة مؤسس ــة ع ــام.
والش ــكر موص ــول لإلب ــن الب ــار ع ــادل بي ــه ع ــام لدعم ــه المتواص ــل
وعـــدم التوانـــي لحظـــة فـــي تقديـــم كل ماهـــو متـــاح مـــن دعـــم
وجهـــد ال يـــكل فـــي ســـبيل إنجـــاح المنظومـــة.

وله ــذا ف ــإن كلم ــات الثن ــاء ل ــن توف ــي ه ــذا الرج ــل حق ــه  ،كل الش ــكر

وب ــكل م ــا أوتين ــا م ــن فخ ــر نرف ــع لك ــم جميع ــاً أجم ــل باق ــات التقدي ــر

ب ــكل الح ــب وال ــود واإلخ ــاص إل ــى صاح ــب القل ــب الفري ــد والش ــخصية

والثنـــاء والشـــكر علـــى مـــا قدمتمـــوه علـــى مـــدار ســـبعون عامـــاً

تتميـــز مطابـــع كالســـيك برينـــت بمســـيرة ناجحـــة فـــي الطباعـــة

الدوائيـــة  ،وبعـــد زيـــارة شـــركة كالســـيك برينـــت لمعـــرض

المتميـــزة التـــي حظينـــا بمعرفتهـــا ونشـــكر أيضـــاً مجـــال الطباعـــة

ومازلت ــم تقدم ــوه ف ــي س ــبيل تق ــدم ودع ــم س ــاعد وم ــازال يس ــاعد

و التغليـــف فـــي صناعـــة الـــدواء منـــذ أكثـــر مـــن ثالثيـــن عامـــاً

 Drupa 2016بألمانيـــا وزيـــارة مصنـــع شـــركة هايدلبـــرج للتعـــرف

إلتاحـــة فرصـــة التعـــاون مـــع مؤسســـة محترفـــة داعمـــة تواصـــل

عل ــى النج ــاح والتطوي ــر المس ــتمر.

فالشـــراكة بيـــن مطابـــع كالســـيك و مجموعـــة يوســـف عـــام و

علـــى أحـــدث تقنيـــات الطباعـــة وصناعـــة التغليـــف  ،قـــررت حينهـــا

ش ــركة هايدلب ــرج األلماني ــة و الت ــي أفض ــت إل ــى تب ــادل العدي ــد م ــن

مطابـــع كالســـيك برينـــت االســـتثمار فـــي الماكينـــة الجديـــدة

األفـــكار و النقاشـــات حـــول أوجـــه التطويـــر المختلفـــه.

 Heidelberg CD 102-6+Lوالتــي ســوف تســاهم فــي زيــادة الطاقــة

و قــد أدى ذلــك إلــى مكانــة عاليــة و مرموقــة لمطابــع

اإلنتاجيـــة للشـــركة بنســـبة كبيـــرة مـــع إضفـــاء الرونـــق للعبـــوات

كالســيك بالســوق المصــري فبعــد تواجــد عــدد مــن ماكينــات
هايدلبــرج مــن مجموعــة

يوســف عــام جــاءت الماكينــة

 Heidelberg XL 76-6-LX UVلتنطلــق المســيرة الناجحــة بالقــدرات
المتميــزة لهــذه الماكينــة والتــي وضعــت اســم كالســيك برينــت
ضمــن أحــد أهــم شــركات الطباعــة المتخصصــة فــي صناعــة العبــوات
الدوائيــة وأتــاح الفرصــه لمطابــع كالســيك برينــت لتكــون أحــد مــوردي
العبــوات الدوائيــة لكبــرى شــركات الــدواء العالميــة ()Multinational
واســـتمراراً لذلـــك اإلهتمـــام المتزايـــد بتميـــز طباعـــة العبـــوات
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70 Years Anniversary
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مطـابــع دار ســالم

استثــمار جــديد فـي مــاكيـنة تكـسير العـلب الكــرتـونية
مـــن شــركـة Masterwork
أهـــم

أبري ــل  2019بمص ــر لك ــي يتع ــرف ش ــركاء نجاحن ــا م ــن العم ــاء

شـــركاء النجـــاح لشـــركة هايدلبيـــرج األلمانيـــة ومـــن

علـــى مـــا توصلـــت إليـــه تقنيـــة صناعـــة ماكينـــات التكســـير

ثـــم إنضمـــت شـــركة  Masterworkأيضـــا كأحـــد شـــركاء

ولق ــد أث ــارت الماكين ــة  MK1050الت ــي ت ــم عرضه ــا بالمع ــرض

النجـــاح لمجموعـــة يوســـف عـــام وذلـــك فـــي مجـــال

اهتمـــام دار ســـام للطباعـــة بمـــا لديهـــا مـــن امكانيـــات فنيـــة

ماكينـــات تكســـير العلـــب الكرتونيـــة وذلـــك بمـــا للشـــركة

عالي ــة وق ــدرات إنتاجي ــة وتحم ــل الخدم ــة الش ــاقة ف ــي مطاب ــع

مـــن بـــاع طويـــل وقـــوي علـــى مســـتوى الصيـــن ودول العالـــم

التغليـــف وبنـــاء علـــى المناقشـــات الفنيـــة التـــي تمـــت مـــع

فـــي تصنيـــع ماكينـــات تكســـير العلـــب ولـــم تضيـــع مجموعـــة

دار ســـام حـــول هـــذا الشـــأن والتـــي أثمـــرت عـــن تعاقـــد دار

يوســـف عـــام الوقـــت فـــي ذلـــك الغـــرض وقامـــت بعـــرض

ســـام إلضافـــة هـــذه الماكينـــة المتميـــزة إليهـــا لتبـــدأ رحلـــة

أحـــدث منتجـــات الشـــركة فـــي معـــرض تكنوبرنـــت

إنتاجيـــة جديـــدة بالمطابـــع مـــع مزيـــد مـــن الكفـــاءة والتميـــز

تعـــد

شـــركة

Masterwork

الصينيـــة

أحـــد

اإلنتاجـــي وتشـــكر مجموعـــة يوســـف عـــام دار ســـام علـــى
ثقتهـــا الغاليـــة فـــي المجموعـــة ومـــا تقدمـــه مـــن منتجـــات
متميـــزة للســـوق المصـــري فـــي مجـــال صناعـــة التغليـــف.

MAX SHEET SIZE
750 x 1,060 mm
MIN SHEET SIZE
360 x 400 mm
MAX CUTTING PRESSURE
2.6 MN/260 t
MAX MACHINE SPEED
7,700 s/h

With Easymatrix 106 C/CS, you can offer
customers the comprehensive service
they expect. This includes finishing,
because die-cutting and stripping are
now regarded as an integral part of
quality commercial and packaging
printing. Short make-ready time and
straightforward operation deliver an
unprecedented level of productivity.
For pricing details, contact:
marketing@yallam.com
(+20) 01002583850, 01222198807
Youssef Allam Group
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زيادة الحصة السوقية في القطاع الخاص

لماكينات ريكو الرقمية من شركة AIM
بنـــاء علـــى متطلبـــات
و جـــاء اختيـــار الماكينـــة
ً

هـــذا باإلضافـــة إلـــى الخدمـــة المميـــزة مـــن فريـــق

اسـتطـــــاعت شـــــركة  AIMفـــــي اآلونـــــة االخــــــيرة

العمـــاء مـــن جـــودة طباعـــة عاليـــة و تعـــدد

الصيانـــة المـــدرب و خدمـــات مـــا بعـــد البيـــع التـــى

 -أحــــدى شـركــــــات مجـــــموعة يـــــوسف عــــــام -

األلـــوان اإلضافيـــة و الرغبـــة فـــي تطويـــر

تقدمه ــا ش ــركة  AIMلتوفي ــر أفص ــل ظ ــروف التش ــغيل

المطابـــع الحاليـــة لتصبـــح مطابـــع متكاملـــة.

و زيـــادة المنفعـــة لجميـــع العمـــاء.

أن تنـــال رضـــاء شـــريحة كبيـــرة مـــن عمـــاء القطـــاع

كمـــا يعتمـــد عمـــاء  AIMمـــن المطابـــع علـــى

ً
وأيضـــا القطـــاع الخاص.ففـــي مجـــال القطـــاع
الحكومـــي
الخـــاص أحـــرزت ماكينـــات ريكـــو حجـــم مبيعـــات كبيـــر
بالش ــراكة م ــع كب ــرى مطاب ــع القط ــاع الخ ــاص و الدعاي ــة.

فـــــعلى ســـــبيل المثــــــال ،قــــــــامت الشـــــــركة
بالتـــــــعاقد مــــــع مـــــــطابع بـــــروجرس و ديجــــــي
ســــــتار و نـــــــوتايم علـــى توريـــد ماكينـــة الطباعـــة
الـــرقميـــــة  Heidelberg Versafire EVالمـــــــزودة
باللـــون الخامـــس و التـــي تعـــد أحـــدث ماكينـــات الطباعـــة
الرقميـــة التـــي تتميـــز بتقنيـــات الطباعـــة الحديثـــة.

اللـــون الخامـــس ،ممـــا يســـاهم للوصـــول إلـــى

امتـــداد للتعـــاون مـــع مجموعـــة يوســـف عـــام

جميـــع أذواق و متطلبـــات العمـــاء لتضيـــف فـــرص

وإضافـــة ضروريـــة لتحديـــث نظـــم الطباعـــة لـــدى

زيـــادة األربـــاح.

مطابـــع القطـــاع الخـــاص .و تعتبـــر مطابـــع بروجـــرس

الخدمــة المميــزة
مـن فريق الصيانة

و ديجـــي ســـتار و نوتايـــم هـــي خطـــوة مميـــزة
و إضافـــة قويـــة لســـابقة أعمـــال الماكينـــة و كذلـــك
ســـابقة أعمـــال شـــركة  AIMلتبــــني عليهـــا خطـــط
مســـتقبلية لكســـب المزيـــد مـــن العمـــاء المميزيـــن.

المــدرب و خدمــات

مــا بعــد البيــع

Versafire EV -Heidelberg
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مـــاكينةالطباعة الرقميــة
Heidelberg Versafire EV
المـزودة باللـون الخامس

التقنيـــات الحديثـــة و التوســـع باســـتخدام

و الجديـــر بالذكـــر أن هـــذا التعـــاون المثمـــر هـــو
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تنـــوع ماكيـنــات

مطــابـع الجـــزيــرة
إضافة كبيرة لشركة  AIMو امتداد للتعاون مع مجموعة يوسف عالم

الطباعة و التصوير من ريكو

يســهل الـوصول لـمختلف احتياجات المكاتب و الشركات
تخطـــط شـــركة  AIMفـــي الفتـــرة القادمـــة الدخـــول لمجـــاالت
وأســـواق جديـــدة تعتبـــر مـــن األســـواق الرائـــدة فـــي مجـــاالت
الطباعـــة وعلـــى ســـبيل المثـــال الطباعـــة المكتبيـــة والتصويـــر.
فف ــي خ ــال األع ــوام الس ــابقة ،أج ــرت ش ــركة  AIMع ــدة دراس ــات
وتج ــارب لمختل ــف ط ــرازات ماكين ــات الطباع ــة والتصوي ــر المكتبي ــة.
وبالتالــي أثبتــت ماكينــات ريكــو تفوقهــا وقــوة تحملهــا مــن ناحيــة،

امـــتدادا للـــتعـــاون بـيــــن مجموعـة يوسـف علام ومطابـع
ً

ومـــن الركائـــز األساســـية الختيـــار الماكينـــة هـــي مـــا تمتعـــت

الجزيـرة؛ تعاقدت شـركة  AIMومطابع الجزيرة علـى توريد الماكينة

بـــه مـــن ســـمعة طيبـــة فـــي الســـوق المصـــري فـــي القطاعيـــن

الرقميـة الملونـة عالية اإلنتاجيـة  Heidelberg Versafire EVوالتى

ً
وأيضـــا اإلمكانيـــات التـــي مـــن ضمنهـــا ثبـــات
الخـــاص والعـــام

وتقـــدم شـــركة ريكـــو حلـــول طباعـــة متعـــددة تتناســـب مـــع

تتميـز بإضافـة اللـون الخامـس.

الســرعة علــى مختلــف األوزان و الطباعــة باللـــون الخــــامس ،و

جميـــع بيئـــات العمـــل بدايـــة مـــن المكاتـــب المحـــدودة ،والتـــى

ال ــذي يس ــهل تغيي ــره م ــن جان ــب العمي ــل .وه ــذا باإلضاف ــة إل ــى

تتطلـــب ماكينـــات ذات إنتاجيـــة بســـيطة حتـــى الشـــركات الكبيـــرة

الســـعر المنافـــس بالمقارنـــة باإلمكانيـــات و الكماليـــات المتاحـــة.

والمؤسســـات الحكوميـــة ذات أحجـــام الطباعـــة الكبيـــرة.

وتعتبـــر مطابـــع الجزيـــرة مـــن أقـــدم وأهـــم العمـــاء لمجموعـــة
يوس ــف ع ــام وال ــذي يمت ــد التع ــاون بينهم ــا لعش ــرات الس ــنين.
وكان مـــن الضـــروري لمواكبـــة التقـــدم والتطويـــر ولتلبيـــة

وتعتبـــر هـــذه اإلتفاقيـــة بمثابـــة أســـاس قـــوي تتطلـــع مـــن

احتياجـــات الســـوق ،إدخـــال أنظمـــة طباعـــة مختلفـــة بتقنيـــات

خاللـــه شـــركة  AIMأن تمتـــد قاعـــدة عمالئهـــا فـــي الســـوق

حديث ــة .وكان اإلختي ــار األمث ــل واألنس ــب للجزي ــرة ه ــي الماكين ــة

المصـــري؛ وذلـــك لمـــا تتمتـــع بـــه مطابـــع الجزيـــرة مـــن عالقـــات

 Heidelberg Versafire EVوالت ــي توف ــر جمي ــع متطلب ــات العم ــاء

قويـــة بعمالئهـــا وألنهـــا مـــن المطابـــع المؤثـــرة فـــي مختلـــف

الحالييـــن وتتيـــح الفـــرص لعمـــاء جـــدد.

النطاقـــات.

و أسعارها المنافسة من ناحية أخرى.

والجديـــر بالذكـــر أن شـــركة ريكـــو قامـــت بتطويـــر طـــرازات الماكينـــات
المكتبي ــة للتعام ــل بتقني ــات أندروي ــد والتعام ــل عل ــى الماكين ــة م ــن
خ ــال شاش ــات تعم ــل باللم ــس كم ــا تتمي ــز الماكين ــات باألم ــان الت ــام
نظـــرا لتزويدهـــا ببرامـــج تأميـــن الطباعـــة وحتـــي يتثنـــى توصيلهـــا
ً
بالشـــبكات بأمـــان تـــام.
وبع ــد دراس ــات س ــوق متع ــددة وتحلي ــل ألس ــعار الماكين ــات المتاح ــة
اســـتطاعت شـــركة  AIMتقديـــم طـــرازات وحلـــول الطباعـــة المكتبيـــة
بأفضـــل األســـعار وبعـــروض مختلفـــة.
كمـــا تأتـــي ً
أيضـــا ماكينـــات ريكـــو بمواصفـــات مختلفـــة فتبـــدأ
بســـرعات مـــن  20حتـــى  90طبعـــة فـــي الدقيقـــة ،كمـــا تتوافـــر
بطـــرازات أحاديـــة اللـــون وطـــرازات ملونـــة؛ و تعمـــل الماكينـــات
علـــى أوزان أكثـــر مـــن  300جـــرام.
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دائمـــا شـــركة  AIMأن
وكأحـــد أهدافهـــا منـــذ اليـــوم األول تســـعى
ً
تســـاهم بشـــكل ملحـــوظ فـــي تطويـــر جميـــع مجـــاالت الطباعـــة
الرقميـــة وفـــي مختلـــف القطاعـــات للســـوق المصـــري.
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تتوالى نجاحات فرع ليبيا
مجموعة من الماكينات والحلول الطباعية في دولة ليبيا
أحـــد أهـــم مـــا يميـــز مجموعـــة يوســـف عـــام فـــي مجـــال الطباعـــة أنـــه بالرغـــم مـــن الظـــروف السياســـية و اإلقتصاديـــة
اإلســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا دولـــة ليبيـــا و التـــي أدت إلـــى انكمـــاش ســـوقي و خـــروج شـــركات كبـــرى مـــن الســـوق الليبـــي
فقـــد اســـتمرت وتوالـــت نجاحـــات مجموعـــة يوســـف عـــام فـــي تقديـــم خدماتهـــا فـــي جميـــع مجـــاالت أنشـــطتها مـــن حيـــث
توفيـــر الدعـــم الفنـــي للعمـــاء فـــي ليبيـــا و توفيـــر قطـــع الغيـــار المطلوبـــة و القيـــام بأعمـــال الصيانـــة لعمالئنـــا وشـــركائنا
فـــي النجـــاح فقـــد قامـــت الشـــركة مؤخـــراً بتركيـــب مجموعـــة مـــن الماكينـــات والحلـــول الطباعيـــة فـــي دولـــة ليبيـــا.

مصـلحـة

الضــرائب في
ليبيــا

تـــم تركيـــب وإنشـــاء خـــط طباعـــي يتكـــون مـــن ماكينـــة
فصـــل ألـــوان  CTP Suprasetterمقـــاس فـــرخ باإلضافـــة إلـــى
مقـــص بـــوالر  N115باإلضافـــة غلـــى ماكينتـــي الطباعـــه
 Speedmaster 102+2و مــاكـينـة الـــطـباعـــة GTO 52+2
وبهـــذا الحـــل تتمكـــن المطبعـــة مـــن القيـــام بإنتـــاج
المطبوعـــات التجاريـــة بســـهولة ويســـر حيـــث لـــدى
المطابـــع أهـــم مقاســـين مطلوبيـــن للقطـــاع التجـــاري

مــطبعـة
وزارة الداخلـية في ليبيا

تـــم تــركيب :

 خـط دبـوس  ST100هايدلبيرج -طـوايـة Stahl Folder TH82

و مواصفاتهـــا الفنيـــة كالتالـــي :
أكبــــر مقــــاس للفـــــرخ 120*82 :ســـم
أصغــــــر مقـــــاس للفـــرخ  18*13 :ســـم
وزن الــــــورق  40-250 :جـــــم/م مربـــــع
ارتفــــاع طاولــــة التـغذيـــــة  80 :ســـم
عــــدد شـبـــابـيك الـــطي 4 :
عــــدد وحــــــدات الـــطي 4 :

وهـــو مقـــاس الربـــع فـــرخ ومقـــاس الفـــرخ وتتميـــز هاتيـــن
الماكينتيـــن باإلنتاجيـــة العاليـــة حيـــث تصـــل ســـرعة الماكينـــة
 8,000-GTO 52فرخ/الســاعة و الماكينــة الفــرخ Speedmaster

Edelmann

واس ــتمرارا لنج ــاح مصلح ــة الضرائ ــب ف ــي خدم ــة المجتم ــع
الليب ــي قام ــت المطاب ــع بإضاف ــة ماكين ــة طباع ــة األوفس ــت

ذات التغذي ــة للبك ــر المس ــتمر مودي ــل  Edelmannاأللماني ــة

 102تصـــل ســـرعتها إلـــى  14,000فرخ/الســـاعة  ،هـــذا

لطباع ــة الفواتي ــر المختلف ــة لكاف ــة القطاع ــات والمؤسس ــات

باإلضافــة إلــى أن ماكينــة  CTP Suprasetterتســتطيع مالحقــة

بدول ــة ليبي ــا وتتمي ــز الماكين ــة بس ــرعتها اإلنتاجي ــة العالي ــة

إنتاجيـــة الماكينتيـــن بقـــدرة  15لـــوح طباعي/الســـاعة و

والتـــي تتخطـــى حاجـــز الـــ  10,000فـــرخ /الســـاعة وبهـــذه

بالتالـــي تســـتطيع مطابـــع مصلحـــة الضرائـــب مـــن مواكبـــة

الماكين ــة تس ــتطيع المصلح ــة طباع ــة كاف ــة أن ــواع الفواتي ــر

اإلحتيـــاج المســـتمر للمطبوعـــات بشـــكل جيـــد.

بس ــرعة إنتاجي ــة عالي ــة م ــع وج ــود وح ــدة تش ــطيب للفواتي ــر
خاصـــة بهـــذه الماكينـــة ونحـــن إذ نهنـــئ مطابـــع مصلحـــة
الضرائـــب علـــى هـــذا التطـــور الناجـــح ,ونتمنـــى لهـــم دوام
التوفي ــق.

الماكين ــة بس ــرعة تص ــل إل ــى  10000ف ــرخ ف ــي الس ــاعة و وق ــت تجهي ــز الماكين ــة ال يتخط ــى ع ــدة دقائ ــق بحي ــث تس ــتطيع مالحق ــة الس ــرعات
العاليـــة لماكينـــات طباعـــة األوفســـت  ،كمـــا يمكـــن أيضـــاً فـــي حالـــة و جـــود منظومـــة التجهيـــزات الفنيـــة مـــن هايدلبيـــرج أن يتـــم ربطهـــا
به ــا وتتلق ــى أوام ــر التش ــغيل مباش ــرة م ــن المنظوم ــة و ينخف ــض بذل ــك الوق ــت المخص ــص لتجهي ــز الماكين ــة إل ــى دقيق ــة واح ــدة فق ــط.
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Speedmaster 102

وتعـــد هـــذه الماكينـــة مـــن أقـــوى ماكينـــات طـــي األفـــرخ مـــن حيـــث مواكبـــة اإلنتاجيـــة العاليـــة لماكينـــات الطباعـــة حيـــث تعمـــل هـــذه
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Uniboard factory

The largest Duplex board Mill in Egypt & Africa
For any inquiries please contact :
sales@uniboard-egypt.com

+2 01001109022

UCHIDA preparation for Drupa 2021

UCHIDA open house for all their partners all over the world
November 7th - 8th, 2019-Düsseldorf, Germany, Drupa

قصة نجاح

لفرع حلول الطباعة الرقمية بوزارة الطيران المدني
استطاع فريق العمل بفرع حلول الطباعة الرقمية بمجموعة يوسف عالم تحقيق نجاح منقطع النظير بوزارة الطيران المدني و ذلك بإنشاء
أول مطبعة رقمية ملحقه بالمطبعه األوفست لمواجهة التحديات التى كانت تواجهها المطبعه فى تلبية احتياجات الوزارة السريعه
للمطبوعات الملونه ذات الكميات المحدوده بسرعه انتاجية عاليه مع الحفاظ على الجوده والتكلفة المناسبة لتلك المطبوعات و ذلك
بتوريد التالى:
• ماكينـة طباعـة خمسـة لـون طـراز  RISO Inkjet GD7330لطباعـة

• ماكينة طباعة أربعة لون طراز  Intec LED CP3000لطباعة االغلفة

المجلـدات والمجلات والكتـب والدفاتر المسـريلة و المـزوده بجميع

الملونـة بإسـتخدام الورق الكوشـيه بـأوزان قد تصل الـى  450جرام

المشـتمالت و تطبيقـات  Softwareالتمـام الطباعـه بأسـرع وقـت

كحـد أقصـى  ،مـع امكانيـة تغذيـه وحـدة  Bypassبـورق مقـاس

ممكـن بأقـل تدخـل ممكـن للعنصر البشـري

 1321 mm X 330 mmلطباعة Banners

وقد أعرب السادة المسؤولين بالوزارة عن سعادتهم بنجاح هذا

وإنه اذ تنتهز مجموعة يوسف عالم – فرع حلول الطباعة الرقميه

المشروع الذي أدى الى سرعة اإلنتاج  ،مع الحفاظ على معدالت

 -الفرصة فى تقديم جزيل الشكر لكافة السادة المسئولين

منخفضة فى التكلفة النهائية و أعلى جوده مناسبة لما يتم

بالوزارة على منحنا هذه الفرصة للمسانده فى تطوير وتحديث

فضال عن القضاء على مشكالت طباعة
انتاجه من مطبوعات،
ً

منظومة الطباعة بمطابع الوزارة مع كامل التزامنا باإلستمرار فى

الورق المكربن بمنظومة الطباعة األوفست وذلك بإستغراق

هذا الدعم لمزيد من التطوير.

الوقت والجهد فى عمليات الفرز و الترقيم والتجميع.
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تتقدم مجموعة يوسف عالم

نــبذة عـن

بخالـــص التهانـــي للشـــركه الدوليـــة للخدمـــات البريديـــة EGY SERV

الشركة الدولية للخدمات البريدية EGY SERV -

متمنين لهم التوفيق و النجاح

تأسست الشركة الدولية للخدمات البريدية – ايجى سيرف  -في  8/1/2004كشركة مساهمة مصرية وذلك للعمل فى مجال الخدمات

إلفـــتتـاح الــــمقر الجـديد بـــمديـنة الســــادس مـــن اكـــتوبر

البريدية برأس مال مرخص مبلغ  50مـليون جنيه مصرى و رأس مال مــصدر مبلغ  20مــليون جنيه مصرى

هيكل مساهمى الشركة فى نهاية ديسمبر 2019

40%

40%

البنك األهلى المصرى

13%

صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك االهلى المصرى

7%

بنك القاهره

مساهمين أفراد

أنشطة الشركة الحاليه :
• الطباعة

• التوزيع

• التظريف

• االستعالم الميدانى للبنوك والشركات

• التحصيل

• البريد السريع

خطوط اإلنتاج :
تمتلك الشركة خط إنتاج ألنشطة الطباعه والتظريف من أحدث الماكينات بطاقة انتاجية تبلغ:
طباعة مليون ورقة يومياً (  24ساعة ) -تظريف  600ألف ظرف يومياً
بلغ عدد العاملين فى الشركة بنهاية عام  )2,550( 2019موظف تقريبا ,علما بأن قوة عمالة التوزيع والبريد السريع واإلستعالمات تمثل حوالي
نسبة  63%تقريبا من عدد الموظفين ,والباقى عماله إداريه وعماله فنيه مرتبطه بعمليات التشغيل .

مقــار الشركة :
 تمتلك الشركة المقر الرئيسى لها بالعقار رقم  44شارع عبد المنعم رياض – العجوزة . قامت الشركة فى  2019بشراء مقر جديد لنقل خط اإلنتاج (الطباعه والتظريف) والعمالة المصاحبة له بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينةالسادس من اكتوبر بتكلفة استثمارية بلغت  22مليون جنيه تقريبا  ،وقد تم اجراء عملية النقل للماكينات بالكامل وافتتاح المقر فعليا فى
ديسمبر 2019
 بلغ عدد فروع الشركة بنهاية عام  2019عدد  27فرعا بخالف المقر الرئيسى بالعجوزه ومقر الطباعه الجديد باكتوبر باإلضافة إلى مكتب البريدالسريع  ،مكتب اإلستعالمات ومخزن مؤجر وهناك رغبة من ادارة الشركة بافتتاح عدد  4فروع جديدة خالل عام  2020وذلك فى إطار سياستها
باإلنتشار الجغرافى فى جميع أنحاء الجمهوريه.

الرؤية

تقديم الخدمات اللوجيستية داخل و خارج مصر بأعلى جوده لتعظيم حصتنا السوقيه و ثقة العمالء

الرساله
اإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمالء و فتح مجاالت عمل جديدة من خالل التطوير المستمر
المعدات اإلنتاجية.
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قصص نجاح

لطابعات  RISO Inkjetبالقطاع الطبي
المعهد القومى لألورام  -الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
مستشفيات جامعة القاهرة  -كلية الطب جامعة القاهرة

اســـتطاع فـــرع حلـــول الطباعـــة الرقميـــة بمجموعـــة يوســـف

ودون اللجـــوء لتوفيـــر مســـاحات وتجهيـــزات للموقـــع وذلـــك

عـــام تحقيـــق عـــدة نجاحـــات متتاليـــة فـــى اآلونـــة األخيـــره

لصغ ـ�ر حج ـ�م الماكين ـ�ة و تميزه ـ�ا بالتصمي ـ�م المضغ ـ�وط   �Com

بالقط ــاع الطب ــي وذل ــك ألن ــه ق ــد أصب ــح جلي ــاً ممي ــزات ماكين ــات

 pact Designبالرغ ــم م ــن كونه ــا ماكين ــات ذات انتاجي ــة عالي ــة

ش ــركة ريس ــو الياباني ــة الت ــى تعم ــل بتكنولوجي ــا  Inkjetو م ــدى

تتـــراوح مـــن  120ppmإلـــى  ، 160ppmإضافـــة إلـــى إمكانيـــة

مالئمته ــا للمطبوع ــات الخاص ــه به ــذا القط ــاع و المتمثل ــه ف ــى

اســـتخدام انـــواع خاصـــة مـــن الـــورق الحســـاس للحـــرارة Heat

م ــا يت ــم طباعت ــه بكمي ــات هائل ــة م ــن الكتيب ــات الخاص ــه ب ــكل

 Sensitive Paperو المتمثـــل فـــى االســـتيكر الـــذى يتـــم

مريـــض  ،تذاكـــر حجـــز العيـــادات الخارجيـــة  ،االســـتيكر الملصـــق

لصق ــه عل ــى تذاك ــر الحج ــز دون أدن ــى احتمالي ــة للحش ــر و ذل ــك

علـــى تذاكـــر الحجـــز ،و غيرهـــا مـــن مطبوعـــات تتطلـــب إلنتـــاج

إلســـتقامة و قصـــر مســـار الـــورق و عـــدم اعتمـــاد تكنولوجيـــا

كميـــات كبيـــره بأســـرع وقـــت ممكـــن وأقـــل تكلفـــة ممكنـــه

 Inkjetعلـــى وجـــود ســـخانات لتجفيـــف الحبـــر

تعد طابعات  RISO Inkjetمن أكثر المنتجات تناسبا للقطاع الطبى وذلك لكونها منتجات صديقة للبيئة وذلك لعدم انبعاث أي أبخرة سامه
أثناء عمليات التشغيل وعدم تأثيرها على درجه الحرارة فى المكان المحيط بها وهو األمر المناسب للبيئة المحيطه بتواجد المرضى

هذا  ،و ال تزال مجموعة يوسف عالم و شركة  RISOفى شراكة مستمرة نحو مزيد من التطوير و تقديم حلول تقنية متكاملة لكافة
القطاعات بما يتناسب مع احتياجات العمالء المتجددة بصفة مستمرة.
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مـجموعة

يوسف عالم
فريق صيانة مدرب و خدمات ما بعد البيع

مم ــا ال ش ــك في ــه أن أي صناع ــة تس ــعى إل ــى التط ــور والرق ــي
يجـــب أن تعتمـــد علـــى عـــدة محـــاور لتحقيـــق النجـــاح وصناعـــة
الطباع ــة إح ــدى ه ــذه الصناع ــات الت ــي ش ــهدت تط ــور كبي ــر وال
زال ــت ف ــي العقدي ــن األخيري ــن وس ــوف ت ــزداد ف ــي التط ــور ف ــي
المســـتقبل مـــن منظـــور التغليـــف .ولعـــل مجموعـــة يوســـف
ع ــام ق ــد تنبه ــت له ــذا واهتم ــت به ــذا التط ــور بش ــكل كبي ــر
م ــع االهتم ــام بأح ــد أه ــم أس ــباب نج ــاح وتط ــور ه ــذه الصناع ــة
والمنتج ــات األخ ــرى الت ــي تعم ــل به ــا مجموع ــة يوس ــف ع ــام
أال وه ــي العنص ــر البش ــري .وال نبال ــغ عندم ــا نق ــول أن العنص ــر
البشـــري فـــي نجـــاح أي صناعـــة يتخطـــى نســـبة ال  60%مـــن
أســـباب هـــذا النجـــاح ولكنهـــا الحقيقـــة الواضحـــة لـــكل مـــن
يهتـــم بـــأي صناعـــة فـــي حياتنـــا اليوميـــة  ،ولـــم يكـــن ذلـــك
بعي ــداً ع ــن مجموع ــة يوس ــف ع ــام عندم ــا رك ــزت اهتماماته ــا

الطباعـــة ولكـــن أيضـــاً القطـــاع الطبـــي  ،قطـــاع حفـــظ

الصيان ــات الدوري ــة المطلوب ــة تت ــم عل ــى أكم ــل وج ــه

المعلومـــات  ،البالســـتيك  ،تحويـــل الـــورق  ،الطباعـــة

وطبق ــاً للمعايي ــر الصحيح ــة الموص ــي به ــا م ــن قب ــل

الرقميـــة حيـــث تعـــد هـــذه الصناعـــات مـــن أهـــم

المصنعييـــن لهـــذه الماكينـــات للحفـــاظ دائمـــا علـــى

الركائـــز التـــي تهـــم المجموعـــة وتهـــم أيضـــاً العمـــل

أقصـــى إنتاجيـــة يســـتطيع أن يحققهـــا العميـــل و

بالدولـــة المصريـــة والقطاعـــات األخـــرى ومـــا يميـــز

أيضـــاً الحفـــاظ علـــى عمـــل الماكينـــة وتحقيـــق األداء

أيض ــاً مجموع ــة يوس ــف ع ــام حرصه ــا الدائ ــم بجان ــب

األمثـــل و نحـــن فـــي ســـعي دائـــم لمواكبـــة وتحديـــث

العنصر البشري

تطويـــر العنصـــر البشـــري الحفـــاظ علـــى مصلحـــة

المعلومـــات و التــــــقنيات لـــــدى الــــعنصر الــــبشري

العميـــل وإمـــداد العميـــل بجميـــع قطـــع الغيـــار

للمجموعـــة والتـــي ال تتوقـــف عنـــد حـــد معيـــن مـــن

فـي مجال صيانة المعدات

األصليـــة مـــن المصنعييـــن مباشـــرة للحفـــاظ علـــى

المعلومــات أو الخبــرات ونعدكــم دائمــا بأحــدث مــا آلــت

كفـــاءة و عمـــر الماكينـــة والتأكـــد دائمـــاً أن جميـــع

إلي ــه التط ــورات ف ــي مختل ــف الصناع ــات دائم ــا وأب ــداً .

من ــذ عمله ــا ف ــي حق ــل الطباع ــة وفيم ــا بع ــد القط ــاع الطب ــي
بأهمي ــة تطوي ــر العنص ــر البش ــري ف ــي مج ــال صيان ــة المع ــدات،
س ــواء بمواكباته ــا ألح ــدث النظ ــم التدريبي ــة داخلي ــاً بالمجموع ــة
أو خارجي ــاً بالمصنعيي ــن الذي ــن يعمل ــون م ــع مجموع ــة يوس ــف
عـــام وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تنـــوع الخبـــرات وتراكمهـــا لـــدى
العنصـــر البشـــري بمجموعـــة يوســـف عـــام وقـــد اتضـــح ذلـــك
جليـــاً عنـــد خدمـــة عمالئنـــا بجمهوريـــة مصـــر العربيـــه والبـــاد
التابعـــة للمنطقـــة التـــي تقـــع فـــي نطـــاق خدمـــة مجموعـــة
يوســـف عـــام ولـــم يقتصـــر ذلـــك فقـــط علـــى تنميـــة العنصـــر
البشـــري فـــي المجـــاالت التـــي تعمـــل بهـــا المجموعـــة وهـــي
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أهــمية تــطوير
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تعاون مع مستشفى بهية
ورشة العمل الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي

Medical Solutions
MRI
Neusoft
Selenia
dimensions system
Hologic

Samsung
HS60

X-Ray
Del Medical

Enterprise Imaging
Exchange

DXA system
Hologic

أحدث أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية

Share every image
from anywhere

المبكـــر ألورام الثـــدي ،تـــم تنظيـــم ورعايـــة ورشـــة العمـــل

جهـــاز سامســـونج  RS85تـــم تركيبـــه خـــال النصـــف األول مـــن

الخاصـــة بالكشـــف المبكـــر عـــن

Accutron CT-D
Medtron

CR 15-X
Agfa

علـــى هامـــش المؤتمـــر الســـنوي لمستشـــفى بهيـــة للكشـــف

جديـــر بالذكـــر أن قســـم االشـــعة بمستشـــفي بهيـــة يعمـــل بـــه

X-Mind
ACTEON

CT
Neusoft

Your Gate to the Future
www.yallam.com

DR 100e
Agfa

أورام الثـــدي .

عـــام 2019
و تـــم توقيـــع عقـــد بجهـــاز ثانـــي

تشــرفنا بدعوتنــا للقيــام بورشــة

 ، RS85فـــي يـــوم 14/12 / 2019

العمـــل و االعتمـــاد بالكامـــل

و هـــذا الجهـــاز هـــو األعلـــى و

علـــي أحـــدث أجهـــزة الفحـــص

األح ــدث ف ــي المواصف ــات و اإلص ــدار

بالموجـــات فـــوق الصوتيـــة

مـــن شـــركة سامســـونج .نهنـــيء

ش ــركة سامس ــونج و ه ــذا دلي ــل

مستشـــفي بهيـــة علـــى هـــذه

علـــي ثقـــة المستشـــفى فـــى

اإلضاف ــة العظيم ــة لقس ــم األش ــعة

كف ــاءة أجه ــزة سامس ــونج والق ــدرة عل ــى االعتم ــاد عليه ــا ف ــي

 .كمـــا نهنـــئ أنفســـنا علـــي هـــذه الثقـــة الغاليـــة  .و نتمنـــى

التشـــخيص والتدريـــب.

لمستشـــفي بهيـــة المزيـــد مـــن النجـــاح و التوســـع .
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جهــاز الرنيـن المغناطيسي

نـيوسـوفت ســوبـر سـتــار 0.35
فى مركز المصطفـى

يعد مركز المصطفى من أقدم و أكبر مراكز األشعة الخيرية في القاهرة.
عام ــا حي ــث كان المرك ــز يعتم ــد بش ــكل أساس ــي ف ــى طباع ــة
تمت ــد عالق ــة مجموع ــة يوس ــف ع ــام م ــع مرك ــز المصطف ــى ألكث ــر م ــن عش ــرين ً
أف ــام األش ــعة عل ــى طابع ــات ش ــركة اجف ــا العالمي ــة.و ت ــوج ه ــذا التع ــاون ف ــي النهاي ــة بتعاق ــد المرك ــز م ــع مجموع ــة يوس ــف ع ــام و نيوس ــوفت
علـــى جهـــاز الرنيـــن المغناطيســـي .نشـــعر بالفخـــر أننـــا جـــزء مـــن
ه ــذا اإلنج ــاز و ه ــذا العم ــل الخي ــري.
تركيـــب جهـــاز الرنيـــن المغناطيســـي نيوســـوفت فـــى مركـــز
المصطف ــى يعتب ــر ش ــهادة تقدي ــر لش ــركة نيوس ــوفت ولمجموع ــة
يوســـف عـــام.
وال يســـعنا هنـــا إال أن نتقـــدم بجزيـــل الشـــكر لمجلـــس إدارة مركـــز
المصطفـــى لتعاونهـــم فـــى هـــذا المشـــروع مـــع نيوســـوفت و
مجموع ــة يوس ــف ع ــام و كذل ــك لثقته ــم الغالي ــة و نتمن ــى له ــم
المزيـــد مـــن التطويـــر و النجـــاح .
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نــجاح جـــديد

مســتشفى الــقصر الـــعيني
قـسـم األشـعة

تم تركيب وحدة

جديدة بتقنية عالية،
سامسونج .HS60

نتوجه بخالص الشكر للدكتور /هاني سامي
و البروفيسور الدكتور  /رشا كمال
لتشــريفنا بتــلك المهــمة.
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مركـز ثقــة لألشــعة

أول مــــركز أشــعة بــمدينة دمــياط الــجديدة

ت ــم التعاق ــد بي ــن مرك ــز ثق ــة لألش ــعة و مجموع ــة يوس ــف ع ــام
ف ــرع اإلس ــكندريه عل ــى أجه ــزة :

)1- Samsung Accuvix XG (Ultra-sound
)2- Hologic Horizon Wi (DXA
)3- Del Medical (X-Ray

و يعتبر المركز هو أول مركز أشعة بمدينة دمياط الجديدة
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