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MAKING HISTORY IN PRINT

To our family, friends, customers and business 
partners, and every person who has made 
this journey possible and continue to stand 
by us, as we embark on the next chapters of 
Dynagraph's proud history. Ours is a family 
tale of passion and resilience in the face of 
adversity. The story of a modest enterprise 
that overcame war and personal tragedies to 
ultimately expand and thrive against all odds. 

This historical perspective attempts to 
capture some of the key events over the past 
decades, which helped in transforming a 
small family-run business into a key player in 
the regional printing industry. In these pages, 
we retrace the efforts and commitments of 
family members and employees in building 
an admired and respected pioneer in printing. 

Most importantly, this chronicle pays 
tribute to Ihsan El Kara, family member 
and chairman of Dynagraph, who did not 
spare any efforts and went the extra mile to 
realize the family’s vision and safeguard the 
common interests of his customers, partners 
and employees.

Past and present colleagues will also find 
themselves in these pages, as all of them 
have played a significant role in elevating 
Dynagraph to its current leadership position 
in the Middle Eastern printing industry. 

Dynagraph continued its unique work 
philosophy: an unrelenting commitment to 
service and a customer-focus business model 
which places the client’s needs as our utmost 
priority.

We are equally proud to have built a 
large, robust and far-reaching team: from 
administration to sales, marketing and 
accounting, Dynagraph can count on the 
dedication of professional staff in carrying 
out its activities. Yet, it is our unrivalled after-
sales technical support team, which truly sets 
Dynagraph apart in the industry. 

The following pages reveal how the dreams of a 
railway employee with a passion for excellence 
turned into one of the major success stories 
in the regional printing industry, becoming 
the innovative and dynamic industry leader 
Dynagraph is today. 

Introduction
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وعمالئنا  وأصدقائنا  عائلتنا  إىل  املتواضع  العمل  هذا  نهدي 
وال  املسرية،  هذه  يف  شاركونا  الذين  كّل  وإىل  الكرام،  ورشكائنا 
مسرية  من  املقبلة  للخطوات  نستعد  فيام  جانبنا  إىل  يزالون 

كفاح دايناغراف التي بدأها األجداد ويكملها األحفاد.

الرئييس  واملحرك  األول  الدافع  العائلة  أفراد  شغف  كان  لقد 
ملسرية متكاملة من النجاح، تخطت الصعاب، وازدهرت عىل مّر 
السنني. هي قصة رشكة متواضعة واجهت أعتى التحديات من 
ظروف عائلية قاسية، وحروب متتالية، وفتحت آفاقًا للكثريين 
يف زمن كان فيه األمل بغٍد أفضل شبه معدوم. فكربت معهم، 

وكربوا معها، ليحصدوا عىل مّر العقود نجاحاً تلو اآلخر.

أهَم  عىل  الضوء  تسليط  إىل  التاريخية  النبذة  هذه  تهدف 
والتي  املاضية،  العقود  خالل  الرشكة  شهدتها  التي  املحطات 
العب  إىل  متواضعة،  عائلية  رشكة  من  تحويلها  يف  ساهمت 

رئييس يف صناعة الطباعة يف املنطقة. 

الجهود  عىل  للثناء  الصفحات  هذه  خالل  من  بالذاكرة  نعود 
التي بذلها جميع أفراد العائلة واملوظفون لبناء مؤسسة متميزة 
يُقتدى بها يف مجال الطباعة، كام نهدف من خاللها إىل تكريم 
إحسان القرى، ابن هذه العائلة الطموحة، ورئيس مجلس إدارة 
املصلحة  لتأمني  وسعه  يف  ما  كّل  بذل  الذي  دايناغراف،  رشكة 

املشرتكة لعمالئه ورشكائه وموظَفيه.

باإلضافة إىل ذلك، سيجد زمالء سابقون وحاليون أنفسهم بني 
سطور هذه الصفحات، لكونهم جزًءا ال يتجزأ من هذا التاريخ، 
فقد لعبوا دوًرا مهاًم يف مسرية دايناغراف لتصل إىل ما هي عليه 
اليوم يف صناعة الطباعة يف منطقة الرشق األوسط، لذا ال بد من 

اإلضاءة عىل مساهامتهم القيّمة.

تواصل دايناغراف التزامها ومتسكها مببادئ املؤّسسني التي تم 
وجه،  أفضل  عىل  العمالء  بخدمة  االلتزام  السنني:  عرب  توارثها 

ووضع مصلحة العميل عىل رأس األولويات.

يتميز  الذي  عملنا  بفريق  نفتخر  نفسها،  املبادئ  من  وانطالقًا 
واملبيعات  اإلدارية  األقسام  مختلف  يف  والكفاءة  باملثابرة 
والتسويق، مروًرا باملحاسبة، وصوالً إىل الفريق الفني والتقني، 
يف  فارقة  عالمة  األخري  هذا  شّكل  وقد  البيع.  بعد  ما  وخدمة 

مسرية رشكة دايناغراف.

حامل  موظف  أحالم  تحَولت  كيف  التالية  الصفحات  سرتوي 
من  قصة  دايناغراف  لتصبح  ملموسة،  حقيقة  إىل  وشغوف 

قصص النجاح يف صناعة الطباعة يف منطقة الرشق األوسط.



C H A P T E R  O N E

History of Print 

From "Bi Sheng" to "Gutenberg" epochs



من عرص "يب شنغ" إىل عرص "غوتنربغ"
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MAKING HISTORY IN PRINT

Words, signs and languages have always been 
essential to human civilization. Communication 
was originally verbal, then evolved into hand-
writing. Writing was considered a cumbersome 
and time-consuming method, before the 
breakthrough of a technology which changed 
the world: the printing press, a mechanical 
device used to transfer ink from one surface 
to another. Widely acknowledged as one of 
the most important inventions in the history 
of mankind, the printing press revolutionized 
communications, broadening the reach of 
the written word and greatly accelerating the 
transmission of knowledge.

Although Johannes Gutenberg is commonly 
regarded in the West as the father of the printing 
press technology, a Chinese inventor by the name 
of Bi Sheng first developed a more rudimentary 
prototype in the mid 11th century AD.

Gutenberg adapted existing screw presses in 
the mid 15th century and created the world’s 
first complete printing system. A goldsmith 
by trade, Gutenberg invented the mechanical 
moveable type printing, leading the path for 
mass mechanized production of newspapers 
and books.

Whereas typographic hand printing could produce 
approximately 40 pages per day, and hand 
copying far fewer than that, a single Renaissance 
printing press could churn out 3,600 pages daily. 
Unsurprisingly, this revolutionary technique 

rapidly spread throughout Europe. It is estimated 
that by the early 16th century - within 5 decades 
of the advent of the printing press - over twenty 
million volumes had been printed throughout 200 
cities across a dozen European countries.

The impact of the printing press was so 
impressive, that the English philosopher and 
scientist Francis Bacon could proclaim as early 
as 1620 that the invention had “changed the 
whole face and state of things throughout the 
world”. Print media became synonymous with 
the technique, and the term “Press” is still used 
in this sense today. 

From the onset, printing was practiced not 
only as a means of communication, but as an 
art form standing by itself. Gutenberg’s 42-
Line Bibles are amongst the most prized books 
in the world today, and they continue to be 
revered for their aesthetic qualities alongside 
their historical importance.

HISTORY OF PRINT

Single-reel rotary le!erpress for newspaper printing Built in 1877.

أول آلة رول لطباعة الصحف - صنعت عام 1877.
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لطـاملـا كـانت الكلمـات واللغـات واإلشـارات مهّمة للحضـارة 
إىل  تطّور  ثم  ومن  شفويٍّا،  التواصل  كان  البدء،  يف  البشـريّة. 
وأكرث  أصعب  األخرية  التقنية  هذه  وكانت  اليد،  بخط  الكتابة 
أن  إىل  والجهد،  الوقت  من  الكثري  تتطلّب  كانت  إذ  تعقيًدا، 
عامل  يف  ثورة  أحدث  جديد  تكنولوجّي  ابتكار  إىل  التوّصل  تم 
التواصل، ونعني به "املطبعة". وهي عبارة عن آلة تعمل بحركة 
ميكانيكيّة، وتقوم بنقل الحرب من سطح إىل آخر، وقد إعتربت 
عامل  يف  ثورة  أحدثت  إذ  البرشيّة،  تاريخ  يف  االخرتاعات  أهّم 
التواصل، ووّسعت نطاق الكلمة املكتوبة، وسّهلت إىل حد كبري 

عملية نرش املعرفة.

عىل الرغم من اعتبار الغـرب أن Johannes Gutenberg هو 
يـدعـى  صينيٍّا  مخـتـرًعا  أن  إال  املـطبـعـة،  تـكـنـولـوجـيـا  أب 
"Bi Sheng"، كان قد طّور منوذًجا بدائيٍّا للمطبعة يف منتصف 

القرن الحادي عرش ميالدي.

أجرى  األساس،  يف  مجوهرات  صائغ  كان  الذي   Gutenberg  
القرن  منتصف  يف  السائدة  الطباعة  تقنيات  عىل  تعديالت 
الخامس عرش ليبتكر يف ذلك الوقت أّول نظام طباعة متكامل 
ذات  امليكانيكيّة  الطباعة   Gutenberg فاخرتع  العامل.  يف 
صناعة  تعزيز  يف  التطّور  هذا  ساهم  وقد  املتحرّكة.  الحروف 
الطباعة وإنتاج الصحف والكتب بكميـات أكرب تلبي حاجـات 
عىل  قادرة  غري  القدمية  الطباعة  تقنيات  كانت  وفيام  السوق. 
إنتاج أكرث من أربعني صفحة يوميًا، وعدًدا أقل بكثري عرب النسخ 
نحو  تنتج  أن  النهضة  عرص  من  مطبعة  بإمكان  صار  اليدوي، 
3600 صفحة يوميًا. لذا كان من البديهي أن تنترش هذه التقنيّة 
الثورية برسعة يف جميع أنحاء أوروبا. وتشري التقديرات إىل أنه 

تــاريـخ الطبـاعـة

Syriac Manuscript.

مخطوطة بالحرف السرياني. 

Rare copies of the Holy Quran, printed in Europe in 1694.

نسخ نادرة من القرآن الكريم طبعت في أوروبا عام 1694.
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MAKING HISTORY IN PRINT

As the printing press expanded beyond Europe, 
it helped standardize the format of other sacred 
texts including the Holy Quran. The first 
edition of the Holy Quran was printed using 
moveable type that was produced in Hamburg 
in 1694, while subsequent editions saw the 
light throughout the 18th and 19th centuries 
in Russia, Persia and the Ottoman Empire.

One can scarcely overstate the impact of the 
“Gutenberg Revolution” on world’s history. 
Simple, affordable access to the printed word 
greatly democratized knowledge. A rapid rise 
in literacy rates strengthened the middle classes 
and challenged the traditional dominance of 
elites, who have until then relied on exclusive 
access to information. 

New, often revolutionary ideas circulated freely 
and rapidly, while traditional power structures 
reacted uncomfortably to this new reality.

In parallel, European identities and nationalism 
began to form, aided by the crystallization of 
individual languages away from Latin. The 
printed document, with its rapidly shared 
common message, developed cultural self-
awareness and helped pave the road for the 
birth of the European nations.

The 19th century saw the advent of steam-
powered rotary presses, replacing the original 
hand-operated models and taking printing  
to the new industrial level. Modern printing 
was born.

HISTORY OF PRINT

Syriac manuscript of the Old Testament.

مخطوطة بالحرف السرياني من العهد القديم.
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مع حلول أوائل القرن السادس عرش، أي بعد خمسة عقود من 
مليون  عرشين  من  أكرث  طباعة  متَت  قد  كانت  املطابع،  ظهور 
مجلَد يف نحو 200 مدينة منترشة يف اثنتي عرشة دولة أوروبيّة.

كان التأثري الذي أحدثته املطبعة كبريًا إىل حد حمل الفيلسوف 
"اخرتاع  إنها  القول  عىل   Francis Bacon اإلنكليزي  والعامل 
غريَّ صورة األشياء وحالها برمتها يف جميع أنحاء العامل". واقرتن 
مصطلح  وأضحى  هذه،  التقنيّة  بالوسيلة  املطبوع  اإلعالم 

"املطبعة" دليًال واضًحا عىل هذا التطّور حتى يومنا هذا.

بل  فحسب،  تواصل  كوسيلة  الطباعة  تستخدم  مل  نشأتها  منذ 
كانت فنٍّا بحّد ذاتها، إذ تُعترب نسخ الكتاب املقدس ذات األسطر 
االثنني واألربعني التي طبعها Gutenberg من بني أكرث الكتب 
قيمة يف العامل اليوم، بفضل جامل شكلها ومضمونها وأهميّتها 

التاريخية.

وعندما انترشت املطبعة خارج حدود القارّة األوروبيّة، ساعدت 
مبا  وأشكالها،  األخرى  املقَدسة  النصوص  مقاسات  توحيد  عىل 
القرآن  من  نسخة  أّول  طباعة  ومتّت  الكريم.  القرآن  ذلك  يف 
مدينة  الكريم باستخدام تقنية مجّسامت الحروف املحرَّكة يف 
هامبورغ األملانية يف العام 1694، تبعتها طبعات أخرى عىل مّر 
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش يف كل من روسيا وبالد فارس 

واإلمرباطورية العثامنية.

ال شّك يف أّن "ثورة غوتنربغ" يف صناعة الطباعة قد غرّيت وجه 
التاريخ، وأثّرت يف العامل أجمع، فقد أسهم الوصول السهل والبسيط 

إىل كلمة املطبوعة يف نرش املعرفة بني مختلف طبقات املجتمع.

الطبقات  دعم  يف  والكتابة  للقراءة  الرسيع  االنتشار  ساعد  كام 
الوسطى لتحدي هيمنة الطبقة امليسورة التقليدية التي كانت 
تحتكر يف ذاك الزمن الحق يف الحصول عىل املعلومات. ومنذ 
ذلك الحني، صارت األفكار الثورية الجديدة تنترش برسعة، وهذا 
األمر مل يَرُق ألصحاب النفوذ. مبوازاة هذا الواقع الجديد، بدأت 
الهويات األوروبية والقوميات تتشّكل، خاّصة بعد تبلور اللغات 
االنتشار  وأضحى  الالتينية.  اللغة  سيطرة  عن  بعيًدا  املحليّة 
الرسيع للمطبوعات بني الناس عامالً يف تنمية الثقافة الذاتية، 

ويف تعبيد الطريق أمام نشوء الدول األوروبية فيام بعد.

أما القرن التاسع عرش، فقد شهد والدة ماكينات طباعة اللفائف 
حلّت  والتي  البخار،  عىل  تعمل  التي  املحركات  ذات  الورقية 
ونقلت  التقليدية،  اليَدوية  الطباعة  ماكينات  مناذج  مكان 

الطباعة إىل العرص الصناعي، فولدت الطباعة الحديثة.

تــاريـخ الطبـاعـة

Printer press from the 1860s.

آلة طباعة صنعت في العام 1860. 
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A Cradle of Arab Culture 

Beirut and the history of printing in Lebanon



تاريخ الطباعة يف لبنان
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MAKING HISTORY IN PRINT

Printing in Lebanon can be traced back to 
1585, with the first press recorded at the 
Convent of Saint Anthony of Kozhaya in the 
Qadisha Valley; a second printing press was 
established later in 1610. 

The first publication in the Middle East was 
the Book of Psalms. Afterwards,  printing 
broadened its horizons in Lebanon and 
throughout the region, finally coming into 
its own towards the end of the 19th century 
as Beirut became a cosmopolitan cultural 
and commercial hub in the region. Gaining 
independence in the early 20th century, 
Lebanon witnessed its literary and journalistic 
communities thrive. 

By the 1940s’, dozens of newspapers and over 
100 periodicals were published in Beirut, 
in Arabic, French, English and Armenian. 
Lebanon hosted the first Arab Book Fair in 
1956, and in the 1960s Beirut hosted over 250 
printing presses and nearly 100 publishing 
houses. Authors from throughout the region 
sought asylum and found freedom in the 
progressive and tolerant Lebanese intellectual 
community.

A CRADLE OF ARAB CULTURE

مطبعة دير قزحيا، إهدن – لبنان.

First printing machine at Kozhaya Monastery, Ehden – Lebanon.
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يعود تاريخ الطباعة يف لبنان إىل العام 1585، حيث أنشئت أول 
مطبعة يف دير مار أنطونيوس قزحيَا يف وادي قاديشا، وتبعتها 

مطبعة ثانية يف العام 1610.

عمل  أول  قزحيّا  مطبعة  أصدرته  الذي  املزامري  كتاب  وكان 
مطبعي يف الرشق األوسط، ثم وّسعت الطباعة آفاقها يف لبنان 
وجميع أرجاء املنطقة، حتى بلغت أوّجها يف نهاية القرن التاسع 
عرش، إذ أصـبحت بريوت عاصمة ثقـافيّة وتجـاريّة عـاملـيّة يف 
املنطقة، ويف بداية القرن العرشين، شهد لبنان ازدهاًرا كبريًا عىل 

صعيد األدب والصحافة.

من  وأكرث  الصحف،  عرشات  انترشت  العام 1940،  حلول  ومع 
واإلنكليزية  والفرنسية  العربية  باللغات  دورية  مطبوعة   100

واألرمنية يف بريوت.

العام 1956،  يف  للكتاب  عريب  معرض  أّول  لبنان  استضاف  كام 
وكانت بريوت يف العام 1960 موطًنا ألكرث من 250 مطبعة، وما 
يقارب 100 دار نرش، ووجد الكتّاب من جميع أنحاء املنطقة 
املجتمع  يف  الحرية  ناشدين  اللبنانية،  العاصمة  يف  لهم  ملجأ 

الفكري اللبنايّن التقدمّي املتحّرر.

بريوت مهد الطباعة العربية

في  قزحيا  دير  مطبعة  عن  صادر  المزامير,  كتاب  من  نادرة  نسخة 
الشـرق  في  مطبـوع  كتـاب  أّول  وهو   ،1610 عــام  لبنــان   جبــل 

)نسخة محفوظة في المكتبة العاّمة لمدينة نورنبرغ في ألمانيا(.

A copy of the “book of Psalms” printed with the first printing 
machine at Kozhaya Monastery Mount Lebanon, in 1610. Copy 
preserved at the Nurenberg public library, Germany.

"Printing in Lebanon can be  

traced back to 1585"

Johannisberg le!er press printing machine at "St. Sauveur" during 1958.

آلة طباعة جوهنسبرغ في دير المخلص خالل العام 1958.
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يوسف قرى وأوالده
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MAKING HISTORY IN PRINT

At the end of the second world war, in the 
1950s’, and despite the political uncertainty 
and regional turmoil, Beirut established itself 
as a dominant hub of Arab publishing and 
printing. It was in this context that Youssef 
Kara & Fils was born in 1952, hoping to 
take advantage of the increasing adoption of 
modern printing presses and book distribution 
channels that were revolutionizing the industry.

Youssef El Kara used the little funds he had 
managed to put aside as a railroad employee 
to register the company with his eldest son, 
Nicolas. The rest of the family joined soon 
thereafter, with brothers Antoine and Sami 
coming on board in a 25 sqm rented office 
space in downtown Beirut’s Azarieh Building. 
The company will forever change the lives of the 
7 family members, as they journeyed together 
through severe economic and political crises, 
ultimately culminating in tragedy and war.

The company was born at a unique time in 
the history of the print industry. Indeed, just 
one year earlier, the inauguration of Drupa 
trade show took place in Germany. This fair 
attracted over 500 exhibitors and close to 
200,000 visitors from all over the world in its 
first edition. Drupa clearly catered to a growing 
interest in printing products, and subsequently 
took place every 4 years, establishing itself as 
the leading trade show for main stakeholders in 
the printing industry worldwide.

Building on its initial success, Youssef Kara 
and Fils opened its first regional subsidiary 
in neighbouring Syria in 1960. Managed 
by Sami El Kara, this foothold in Damascus 
aimed to explore the Syrian market and grow 
its potential. 

By 1965, the company had grown to 15 staff 
members, and had expanded into a full floor of 
the Azarieh Building.

During this period, Antoine Youssef El Kara 
began aggressively developing business in 
the Gulf market, diligently building personal 
relationships with customers in the region. His 
contagious passion and enthusiasm owed him 
the admiration of his clients, who still recall his 
diligence in installing, operating and servicing 
equipment. YKF’s strength in service can be 
traced back to this period where it remained 
one of its key distinguishing characteristics. 

FOUNDATION OF A DYNASTY

First Johannisberg le!erpress commissioned at Dar Al Sayad Lebanon.

أول ماكينة Johannisberg - دار الصياد لبنان.
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شهدت املنطقة يف خمسينيات القرن املايض، غداة الحرب العاملية 
الثانية فرتة عدم استقرار سيايس واضطرابات إقليميّة، ولكن عىل 
العامل  يف  للطباعة  إقليمياً  مركزاّ  بريوت  بقيت  ذلك،  من  الرغم 
العريب، ويف العام 1952، تأّسست رشكة يوسف قرى وأوالده لرغبة 
املؤّسسني يف االستفادة من االعتامد املتزايد عىل املطابع الحديثة 
وشبكات توزيع الكتب واملطبوعات التي شهدت انتشاراً ملحوظاً 

يف تلك الحقبة.

عمله  من  ادخره  قد  كان  الذي  القليل  القرى  يوسف  استخدم 
مع  الرشكة  لتسجيل  الحديدية  السكك  مصلحة  يف  كموظف 
ابنه البكر نقوال. وانضم إليهام بعد فرتة وجيزة األخوان أنطوان 
تبلغ  مستأجر  متواضع  مكتب  يف  جميعهم  وعملوا  وسامي، 
وسط  يف  اللعازارية  بناية  يف  ويقع  مربّعاً،  مرتاً   25 مساحته 

العائلة  أفراد  حياة  الرشكة  هذه  غرّيت  ما  ورسعان  بريوت، 
إىل  ورفعها  الرشكة  عمل  تطوير  عىل  مًعا  دأبوا  الذين  السبعة 
مستويات أفضل عىل الرغم من الظروف االقتصاديّة والسياسيّة 

الصعبة وخيبات األمل التي رافقت الحرب.

أبرصت الرشكة النور يف مرحلة مهّمة من تاريخ صناعة الطباعة. 
فقبل عام واحد من تأسيسها، افتتح معرض Drupa التجاري يف 
أملانيا يف نسخته األوىل التي القت نجاًحا غري مسبوق، مستقطبًا 
أكرث من خمسامئة عارض وما يقارب مئتي ألف زائر من كل أنحاء 
منتجات  يف  متزايًدا  اهتامماً  بوضوح  املعرض  عكس  وقد  العامل. 
الطباعة، فتجّدد عىل أثر ذلك كّل أربعة أعوام، وأصبح املعرَض 

التجاري الرئيّيس لّالعبني األساسيّني يف صناعة الطباعة يف العامل.

بعد النجاح الكبري الذي حصدته يف بلد املنشأ، افتتحت رشكة 
يوسف قرى وأوالده عام 1960 أَول فرع إقليمي لها يف سوريا، 
يف مدينة دمشق بإدارة سامي القرى. وكان استكشاف السوق 
السورية وتنمية إمكاناتها هام الهدفان من موطئ القدم الجديد 
هذا. وبحلول العام 1965، كانت الرشكة األّم قد توّسعت لتضّم 

15 موظًّفا، وتشغل طـابقـًا كـامالً يف بناية اللعازارية.

العمل  بتطوير  القرى  يوسف  أنطوان  رشع  الفرتة،  هذه  خالل 
عرب الدخول يف سوق الخليج، بانيًا بجهوده عالقات مميّزة مع 
ذلك  شغف  يتذكّرون  يزالون  ال  الذين  املنطقة  تلك  يف  العمالء 
الشاب املقدام الذي كان يكّد عىل تركيب املعّدات واملاكينات 
قرى  يوسف  رشكة  متيّزت  الحثيثة،  جهوده  وبفضل  وصيانتها. 
البيع  بعد  ما  خدمة  مجال  يف  وبخلصة  الفت  بشكل  وأوالده 
التي أصبحت إحدى العالمات الفارقة يف مسريتها املهنية. من 

مسرية تتناقلها األجيال

Youssef Kara & Fils offices in Azarieh Building.

مكاتب يوسف قرى وأوالده في مبنى اللعازارية.
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MAKING HISTORY IN PRINT

After signing a GSA agreement with Roland 
Offset for Lebanon in 1967, Nicolas El Kara 
secured a major achievement in the short 
history of the firm. With the pioneering 
introduction of offset printing in the region, 
YKF gained a reputation as a technological 
innovator and trendsetter in the industry.

Customers embraced the new technique as an 
advantageous alternative to letterpress, and 
YKF expanded its prepress, after-press and 
auxiliary equipment product program. That 
same year, YKF redefined its business model 
from sales agent to systems integrator.

During the Spring of that same year Drupa 
1967 was held, marking “the threshold between 
the old and new worlds of print technology,” as 
defined by author Wallis Laurence.

Over the following years and decades, the 
industry would undergo radical transformations 
with the emergence of phototype-setting, and 
ultimately the integration of personal computers 
and prepress equipment. 

Coinciding with this technological revolution, 
Lebanon’s regional role in the industry gained 
importance. As Beirut confirmed its status as a 
publishing and printing hub, YKF became one 
of its major suppliers. 

Unfortunately, the lack of access to financing 
from local banks stifled growth in the industry. 
Nicolas El Kara persevered and led the company 
in meeting growing demand for printing: the 
following two decades saw the printing industry 
occupy the 5th rank in terms of contributions to 
the Lebanese national GDP. 

As a consequence of this development, the “Union 
of Owners of Printing Presses in Lebanon”, the 
first printing syndicate in the Arab World, was 
established and registered at the Ministry of 
National Economy and Social Affairs in Lebanon 
in September 1947.

FOUNDATION OF A DYNASTY

From le# to right: Picture taken in Beirut in the early 1960s of 
Antoine Youssef El Kara, Mr. Kurt Stahl one of the two 
founders of Stahl & Co. Maschinenfabrik, Sami El Kara, 
Youssef El Kara, Nicolas El Kara & Ihsan El Kara.

صورة أخذت في بيروت في بداية السّتينات. من اليسار إلى اليمين: 
السيد أنطوان يوسف القرى والسيد كيرت شتال واحد من مؤسسي 
والسيد  القرى  سامي  السيد  االالت  لصناعة  وشركاه  ستال  شركة 

يوسف القرى والسيد نقوال القرى وإحسان القرى.
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جهته، حّقق نقوال القرى يف ذلك الوقت، إنجازًا كبريًا يف تاريخ 
 1967 عام  هاّمة  اتفاقيّة  وقّع  عندما  نسبيٍّا،  القصري  الرشكة 
إىل   Roland Offset أوفست  تقنيّة  ذات  طابعات  السترياد 

السوق اللبنانية.

تكتسب  وأوالده  قرى  يوسف  رشكة  راحت  الحني،  ذلك  منذ 
عالمة  إىل  وتّحولت  الحديثة،  للتقنيات  كمستورد  كبرية  شهرة 
الطباعة  تقنية  عىل  التعرّف  وبعد  الطباعة.  صناعة  يف  فارقة 
ممتازًا  بديًال  فيها  العمالء  وجد  األوفسـت،  بطريقة  الجديدة 
بعد  الرشكة  وتطّورت   .Letterpress الحرفيّة  الطباعة  لتقنيّة 
 (Pre Press) توسيع عملهـا يف بيع أجهزة تحضري ألواح الطبـاعة
الطبع  بعد  ما  ومستلزمـات  والطي  والقص  التجليد  وأجهزة 
(After Press) واملعـدات املطبعية املسـاعدة وصيـانتهـا. ويف 
العام نفسه، طّورت الرشكة طبيعة عملها من وكيل معتمد لبيع 
مكّونات  مختلف  تتناول  متكاملة  ألنظمة  مورد  إىل  املعدات 

أقسام اإلنتاج يف دور الطباعة.

ربيع  أواخر  ففي  آخر.  مهاًم  حدثًا  ذاته  العام  صيف  سّجل 
1967، أقيم معرض Drupa كاشًفا عن "قفزة نوعيّة بني عاملَي 
الكاتب  تعريف  وفق  والجديد"،  القديم  الطباعة،  تقنيّات 
Wallis Laurence. وعىل مّر السنني والعقود التي تلت، شهد 
القطاع تحّوالً جذريٍّا مع ظهور تقنية التصوير الضويئ، باإلضافة 
الطباعة  ألواح  تحضري  وأجهزة  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  إىل 

 .(Pre Press) املعارصة

دوًرا  لبنان  اكتسب  التكنولوجيّة،  الثورة  هذه  مع  وبالتزامن 
وأثبتت  اإلقليمي.  املستوى  عىل  الصناعة  هذه  يف  مهاًم  رياديًا 
بريوت أنّها القلب النابض لصناعتي النرش والطباعة، وأصبحت 
رشكة يوسف قرى وأوالده من الالعبني األساسيني يف هذا املجال، 
غري أن عدم توافر التمويل املطلوب من املصارف املحليّة حّد من 
النمّو الرسيع لهذا القطاع، لكن ذلك مل يردع نقوال القرى من 

دفع الرشكة قدًما لتلبية الطلب املتزايد عىل الطباعة.

أول  وهو  لبنان،  يف  املطابع  أصحاب  إتحاد  تأسس  عام 1947، 
وزارة  يف  قانونيًا  تسجيلها  يتم  العريب  العامل  يف  للطباعة  نقابة 
اإلقتصاد والشؤون االجتامعية اللبنانية. خالل العقدين التاليني، 
أصبحت هذه الصناعة تحتل بفخر املرتبة الخامسة من حيث 

املساهمة يف إجاميل الناتج املحيل اللبناين.

مسرية تتناقلها األجيال

Picture of Ihsan El Kara & Nicolas El Kara taken at the main 
entrance of the Drupa exhibition center in 1972.

لقطة من معرض Drupa عام 1972 ويظهر بالصورة نقوال وإحسان القرى. 
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MAKING HISTORY IN PRINT

C H A P T E R  F O U R

The 1970s 

Sustainability and growth



سنوات النجاح املتنامي 
واملستقبل الواعد
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MAKING HISTORY IN PRINT

After many years groomed under the guidance 
of Nicolas and Antoine Youssef El Kara, Ihsan 
El Kara became partner in the firm in 1971. 
One of his first achievements in his new role was 
the signature of a cooperation agreement with 
Linotype & Machinery, and Linotype Paul, a 
type foundry company which developed first a 
revolutionary phototypesetting machine from 
Linotype, capable of setting 24,000 characters 
per hour, and then an innovative cathode ray 
typesetter, the Linotron 505. 

Linotype which dominated the print industry 
throughout the twentieth century, became the 
first company to introduce Arabic fonts. Their 
design and manufacturing was of such quality 
that major parts required no replacement 
for many years. Print technology gradually 
moved to phototypesetting, a process involving 
the projection of characters onto films. 
With the first electronic photocomposition 
system featuring digital storage, a new era of 
typesetting technology dawned. 

In 1971, YKF staged their first major 
publicity campaigns: a live demonstration of 
the Roland - Favorit 0B printing machine in  
the lobby of the former Carlton Hotel in  
Beirut. This bold move created excitement 
around the YKF's brand name, attracting the 
attention of clients and competitors alike. This 
four-day event cemented YKF’s standing as 
industry leader.

Later in the year, YKF confirmed its first major 
order of 5 multicolour offset presses, charting a 
course in lead time reduction from 10 months 
at the time to 4 months. Given the company’s 
limited funds at the time, this risky decision 
epitomizes the bold ambition and drive that are 
hallmarks of the YKFs’ spirit. 

As technical complexity and sophistication 
grew with the introduction of electronic 
controllers and computers to the printing 
process, a team of technical engineers was 
established in 1972, overseeing the installation 
and maintenance of a growing number of  
phototypesetting devices as well as a variety 
of printing & paper converting machines. 
Strong sales earned the Hot Metal typesetter 
a favourable market position, while the superb 
Roland - Favorit offset printing machine was 
the talk of the town. 

THE 1970s

The Roland Favorit sheetfed offset press.

.Favorit موديل Roland آلة طباعة أوفست من صنع
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 1971 العام  منذ  الرشكة  يف  فاعًال  رشيًكا  القرى  إحسان  أصبح 
بعد أن أمىض أعواًما عديدة مثابرًا يف الرشكة بتوجيهات نبيهة 
من أخويه نقوال وأنطوان يوسف القرى. وكان أّول إنجازاته بعد 
 Linotype استالم مهامه الجديدة  إبرام اتّفـاقية تعاون مع رشكة
متخّصصة  رشكة  وهي   Linotype Paul و   & Machinery
قامت أّوًال بتطوير نظام ثورّي لصّف الحروف باستخدام انعكاس 
الضوء، يستطيع صفها برسعة تصل إىل 24000 حرف يف الساعة، 
الكاتوديّة  األشّعة  باستخدام  الحروف  صّف  نظام  طّورت  وثّم 

 .(Linotron 505) الذي عرف باسم

هيمنت رشكة لينوتايب Linotype عىل أنظمة صّف الحروف 
معظم القرن العرشين، وكانت أّول رشكة تُدخل الحرف العريب 
التصميم  مواصفات  بأفضل  التزامها  بفضل  وذلك  أنظمتها،  إىل 
تكن  مل  األساسيّة  قطعها  غالبيّة  أن  بحيث  وأجودها،  والتصنيع 
الطباعة  تقنيّة  انتقلت  وهكذا  عّدة.  لسنـوات  لتبديل  بحـاجة 
تدريجيًا إىل أنظمة التنضيد الضويئ الذي يقوم عىل مبدأ عكس 
األحرف عىل فيلم. ومع انطالقة تقنيّة التنضيد اإللكرتوين الذي 
يتمتّع أيًضا بخاصيّة التخزين الرقمي، بزغ فجر حقبة جديدة 

يف تقنيّة صّف األحرف التي نعرفها اليوم.

جديد  من  وأوالده  قرى  يوسف  رشكة  ملعت   ،1971 العام  يف 
يف  املتخّصص  اإلعالن  عامل  يف  انجازاتها  أول  قّدمت  عندما 
طباعة  آللة  حي  عرض  خالل  العريب  والعامل  لبنان  يف  الطباعة 
Roland Favorit 0B يف بهو فندق الكارلتون يف بريوت. أثارت 
بالشـركة  االهتمـام  وحشـدت  الفضـول  الجريئة  الخطوة  هذه 
هذا  استمر  املنافسة.  والرشكات  العمالء  مستوى  عىل  السـيـام 
يف  كـرائدة  الشـركة  مكانة  وعّزز  متتالية،  أيّام  أربعة  الحدث 

عـالـم الطباعة الحديثة.

طلبيّة  وأكرب  أّول  بتثبيت  الرشكة  قامت  ذاته،  العام  يف  الحًقا 
وكان  األلوان،  متعددة  أوفست  طباعة  ماكينات  لخمسة  رشاء 
عرشة  تتعّدى  كانت  التي  التسليم  مدد  تقليص  منها  الهدف 
أشهر يف ذلك الحني، إىل أربعة أشهر فقط لتلبية حاجة السوق. 
وهذه الجرأة يف اتخاذ القرارات، عىل الرغم من القدرة املالية 
املحدودة للرشكة، إمنا تعكس اندفاع رشكة يوسف قرى وأوالده 
مع  وتطَورت  التقنيات  منت  وفيام  الالمتناهي.  وطموحها 
مسار  يف  الكمبيوتر  وأجهزة  اإللكرتوين  التحَكم  أنظمة  إدخال 
يف  ملّمني  مهندسني  توظيف  ذلك  استوجب  الطباعة،  عملية 
هذا املجال. ففي العام 1972، تم تأليف الفريق الفنَي لرشكة 
نظرًا  والصيانة  الرتكيب  احتياجات  لتلبية  وأوالده  قرى  يوسف 
للعدد املتزايد ملاكينات الطباعة التصويرية، وكذلك لتنّوع آالت 
األحرف  صف  ماكينات  مبيعات  احتلت  وملحقاتها.  املطبعة 
املصنوعة من معدن الرصاص مكانة ملحوظة يف السوق، كذلك 
كانت  التي  الرائعة   Roland Favorit األوفست  الطباعة  آلة 

حديث البلد وقتها.

السبعينات

Eng. Jack Yaghjian, first Youssef Kara & Fils appointed Service Manager.

المهندس جاك يغجيان، أول مدير صيانة في شركة يوسف قرى وأوالده.
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MAKING HISTORY IN PRINT

YKF worked closely with Linotype in developing 
the very first Arabic phototypesetting software. 
The “505” a model running Arabic font  
was installed in Beirut’s “Dar Al Kalam” that 
same year. 

With technology evolving at a dizzying pace, 
constantly transforming the printing and paper 
converting industries, YKF realized that there 
was a clear and unmet need for specialized, 
higher education programs in print. A need 
that would take years to meet..

In 1973, then tragedy stroke when Antoine 
Youssef….. and his mother perished in a 
car accident leaving clients, vendors and 
competitors to speculate on the imminent 
demise of YKF. 

Nevertheless, the company’s resolute determination 
and the family’s firm commitment to the industry 
helped YKF overcome one of the darkest 
chapters in its history. During this period, Ihsan 
El Kara continued expanding YKF’s reach 
in the region, laying the groundwork for the 
company’s future success throughout Saudi 
Arabia and the Gulf area. 

Brighter times were in store for YKF as 1974 
dawned. During an event held at Beirut’s 
Phoenicia Intercontinental hotel, customers 
from across the Levant and Gulf gathered for 
a demonstration of the first analogue toner-
based colour proofing system, manufactured 

by DuPont under the name Cromalin. 

During the same year, YFK won the order for a 
Linotype pacer web offset newpaper press. In a 
daring unprecedent move, the machine weighting 
several tones, was air-freighted to ensure it's 
timely delivery to print the issue of "Al Itihad" 
newspaper on the UAE National Day.

THE 1970s

First edition of the "Al Itihad" Newspaper.

العدد األول من جريدة "االتحاد".
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عملت رشكة يوسف قرى وأوالده مع Linotype بشكل جّدي 
ووثيق عىل تطوير أّول برنامج للتنضيد الضويئ باللغة العربية، 
يف  القلم  لدار  بيعت  التي   "505" آلة  وتشغيل  تركيب  تّم  إذ 

بريوت يف العام نفسه.

ومع تقّدم التكنولوجيا بخطًى رسيعة، مغرّية معها صناعة الورق 
والطباعة، أدركت رشكة يوسف قرى وأوالده الحاجة امللّحة إىل 
برامج متخّصّصة للتعليم العايل يف الطباعة. ولكن هذه الحاجة 

مل تتحقق قبل مرور سنوات عديدة.

جوليا  ووالدته  القرى  يوسف  أنطوان  تعرّض   ،1973 العام  يف 
القرى لحادث سري مميت، وأثارت هذه الحادثة املؤسفة الكثري 
من الشائعات بني العمالء واملوردين واملنافسني الذين اعتقدوا 
إرصار  بعد  تالشت  أن  لبثت  ما  ولكنها  الرشكة،  انهيار  بقرب 
القيّمني عليها عىل تجاوز هذا الحادث األليم. وقد ساعد شغف 
العائلة القوّي بهذه الصناعة ومتاسك أفرادها عىل التغلّب عىل 
الفرتة،  هذه  خالل  وأصعبها.  تاريخها  يف  الفصول  أحلك  أحد 
ممّهًدا  املنطقة،  يف  الرشكة  عمل  توسيع  القرى  إحسان  واصل 
السعوديّة  العربيّة  اململكة  يف  املستقبّيل  لنجاحها  الطريق 

والخليج.

سطعت أضواء نجاح الرشكة بحلول العام 1974، حيث أطلقت 
مهيب  حفٍل  يف   DuPont رشكة  صنع  من   "Cromalin" نظام 
أقيم يف فندق فينيسيا انرتكونتيننتال بريوت بحضور حشد واسع 
من العمالء من جميع أنحاء املرشق العريب ودول الخليج، وهذا 
نقل  مبدأ  عىل  قائم  ملَونة  طباعة  بروفات  عن  عبارة  النظام 

تتابعي لأللوان األربعة عىل شكل بودرة تحمل األلوان نفسها.

وفريًا  حظًا  وأوالده  قرى  يوسف  لرشكة  كان  نفسه,  العام  ويف 
ويب  بارس  لينوتايب  ماكينة  وتركيب  توريد  بعقد  فازت  حني 
اوفسيت لطباعة الصحف وتم شحنها جًوا عىل الرغم من وزنها 
إصدار  أجل  من  املحدد  الوقت  يف  لتسليمها  أطنانًا  بلغ  الذي 

جريدة االتحاد مبناسبة العيد الوطني اإلمارايت.

السبعينات

Introduction of the Cromalin analogue proofing devise made by 
DuPont at the Phoenicia Hotel in Beirut, in 1974.

لقطة من حفل إطالق جهاز كرومـالـين Cromalin من صنع شركة 
DuPont في فندق فينيسيا – بيروت عام 1974.
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MAKING HISTORY IN PRINT

With the tragic outbreak of the Lebanese civil war  
central Beirut, Azarieh Building, was hit by 
incendiary rockets, dealing a devastating blow to 
a company still mourning the loss of one of its 
founders. The blast tore through the offices and 
storage space, resulting in inestimable damages. 
Nicolas El Kara was the first to arrive on the scene. 
The flames reduced the offices to ashes, destroying 
furniture, financial files, cash, promissory notes 
and all the vital customer records.

“It is hard to describe the level of emotional 
stress, the feeling of helplessness in the face of 
devastation at that moment. We were simply 
speechless.” The only eloquent words said after 
a long period of mournful silence were those of 
Nicolas El Kara: “we built this establishment, 
we will build it again”. 

The staff was immediately assigned to collect 
payable accounts and reconfirm promissory 
notes; visits to vendors were programmed 
to reassure them of YKF’s commitments. 
The goal was to resume immediately the 
company’s business activities. The near-
complete destruction pushed YKF to the 
very brink, yet Nicolas and Ihsan El Kara 
saw the silver lining on the clouds. Seizing 
the opportunity provided by tragedy, 
they rebuilt the firm from the rubble. Like 
the phoenix rising from its ashes, YKF would 
be reborn and emboldened, maintaining its 
leadership and dominance in the Middle 
Eastern printing industry.

In an attempt to mitigate future risks, YKF 
sought to relocate its office to Tabaris Square, 
in another area of downtown Beirut. A nearby 
warehouse was leased for storage. Sadly, Tabaris 
would soon come to form part of the “Green 
Line” separating the conflicting areas of Beirut. 
YKF continued serving customers on both sides 
of the Green Line, with employees routinely 
risking their lives in the course of business. 

A testament to the spirit of the firm and the family, 
YKF held year-end event year after year, in the 
face of the surrounding devastation and conflict 
of the civil war’s early days. 

THE CIVIL WAR

Youssef Kara and Fils offices in Azarieh building a#er being 
damaged by incendiary rockets in 1975.

“We built this establishment, we will 

build it again”       – Nicolas El Kara

صورة حريق مكاتب "يوسف قرى واوالده" المتواجدة 
في بناية اللعازارية بعد استهدافها بصاروخ عام 1975.
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 ،1975 العام  يف  املأساوية  اللبنانية  األهلية  الحرب  اندالع  مع 
مبنى  بريوت،  وسط  يف  وأوالده  قرى  يوسف  رشكة  مقّر  أصيب 
قاسية  رضبة  الواقعة  هذه  شّكلت  حارقة.  بقذائف  اللعازرية 
للرشكة، ففي الوقت الذي كانت فيه العائلة ال تزال تلبس ثوب 
الحداد عىل فقدان أحد مؤسسيها، قضت االنفجارات عىل كامل 
املكاتب واملخازن مخلِّفًة وراءها أرضاًرا جسيمة ماديّة ومعنويّة 
ال تقّدر بثمن. كان نقوال أّول الواصلني إىل مقر الرشكة، فوجد 
ألسنة اللّهب تلتهم املكان محّولة املكاتب بكل ما فيها من أثاث 

وملفات مالية وسجالت العمالء إىل رماد.

أمام  والعجز  باإلرهاق  العارم  الشعور  وصف  الصعب  "من 
الدمار الهائل الذي أصابنا يف تلك اللحظة. كّنا ببساطة عاجزين 
عن الكالم." تلك كانت الكلامت الوحيـدة التي تفّوه بهـا نقـوال 
القـرى بـعـد فتـرة طـويلة من الصمت الحزين "لقد بنينا هذه 

املؤّسسة من قبل، وسنعيد بناءها من جديد".

طلب املالكون من جميع املوظّفني املبارشة بإعادة تكوين لوائح 
العمالء  إىل  متكّررة  بزيارات  وقاموا  والدائنة  املدينة  الحسابات 
واملورّدين واملصانع للتأكيد عىل التزام رشكة يوسف قرى وأوالده 
وكان  الّصعاب.  كّل  من  الرغم  عىل  استمرارها  وعىل  بتعّهداتها 
الكامل  شبه  فالدمار  فورًا،  نشاطها  الرشكة  تستأنف  أن  الهدف 
نقوال  أن  غري  الهاوية.  حافة  إىل  بها  دفع  باملكاتب  لحق  الذي 
وإحسان القرى وجدا بصيص أمل فاغتنام الفرصة التي خلّفتها 
الفينيق  كطائر  األنقاض.  تحت  من  الرشكة  بناء  وأعادا  املأساة، 
املنبعث من الرماد، انتفضت رشكة يوسف قرى وأوالده وحلّقت 
من جديد محتفظة بدورها القيادي لنقل التكنولوجيا املتطّورة يف 

صناعة الطباعة إىل منطقة الرشق األوسط.

الرشكة  استحدثت  مستقبليّة،  مخاطر  أّي  من  للتخفيف 
املتاخمة  التباريس  منطقة  يف  جديدة  ومستودعات  مكاتب 
جزًءا  قصري  وقت  يف  أمست  املنطقة  هذه  لكن  بريوت.  لوسط 
منطقتني  إىل  بريوت  م  تقسِّ كانت  التي  التامس"  "خطوط  من 
متنازعتني. وعىل الرغم من هذا الوضع املستجد، واصلت رشكة 
يوسف قرى وأوالده خدمة عمالئها عىل جانبي خطوط التامس، 
أداء  سبيل  يف  يوميًا  بحياته  يخاطر  متفاٍن  عمل  فريق  بفضل 

واجب العمل.

نهاية  احتفاالت  أقيمت  والعائلة،  الرشكة  مبادئ  مع  وانسجاًما 
بالبلد  يعصف  الذي  الخراب  من  بالرغم  عام،  بعد  عاًما  السنة 

والرصاع العنيف الذي خلّفته الحرب األهلية.

الحرب األهليَة

Youssef Kara & Fils moves to new offices on Tabaris square 
located on the green line separating East and West Beirut in 1975.

صورة مكاتب "يوسف قرى وأوالده" بعد انتقالها 
إلى ساحة تباريس على الخّط األخضر الفاصل بين 

بيروت الغربّية والشرقّية في خالل حرب 1975.
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MAKING HISTORY IN PRINT

These festive gatherings were unique occasions 
for Ihsan and Nicolas El Kara to demonstrate 
their leadership and reassert their commitment to 
the company’s vision and mandate, and reaffirm 
the importance of cohesion and dedication 
throughout the workforce.

Taking no notice of the sad events unfolding 
in Lebanon, YKF introduced the Cyrel Flexo 
Plates and reproduction equipment for flexible 
packaging and corrugated printing in 1976. 
That same year the DuPont Cromalin proofing 
system was also introduced in Riyadh, allowing 
packaging customers in Saudi Arabia to be on 
a par with their European peers.

YKF further expanded its reach in the Gulf 
during 1976, with Ihsan El Kara establishing 
Trans Orient Modern Machinery (TOMM) 
in Saudi Arabia as the first subsidiary officially 
registered outside the Levant region. That year 
also saw the company deliver one Manroland 
Rotoman five colours commercial web offset 
press to National Offset Printing Press in Riyadh 
for the printing of school books. Expanding 
rapidly, the Saudi office would count 7 employees 
by the end of its first year of operation.

International expansion continued in 1977, 
with YKF Dubai being established in the 
United Arab Emirates, staffed by 5 employees 
covering the neighbouring territories of Qatar, 
Bahrain, Yemen and Oman. 

One of the most notable achievements of that 
year was the sale of a large number of prepress 
equipment to Dareyah Village, a Saudi Arabian 
Printing Company. A Rotoman Web Offset Press, 
four sheetfed offset presses and a hard cover book 
binding line, together with case making, hot foil 
embossing and a complete magazine soft cover 
line were all delivered to a client in the KSA.

THE CIVIL WAR

 DuPont Cyrel flexo في العام 1976، تم عرض ألواح
من شركة DuPont ألول مرة في الرياض تحت خيمة.

صورة اخذت في العـام 1976 إلحسـان القرى مع األخوين الصـانع بمكان 
تركيب أول ماكينة ويب أوفست تجاري Rotoman في المطبعة األهلية 

في المملكة العربية السعودية.

In 1976, first introduction of the DuPont Cyrel flexo plate made 
by DuPont in Riyadh.

Picture taken in 1976 of Ihsan El Kara with the Sane’ brothers prior 
to the commissioning of the first Rotoman commercial heatset web 
offset press to Al Ahliah Printing Press in the Kingdom of Saudi 
Arabia.



39

إلحسان  فريدة  مناسبة  االحتفالية  التجمعات  هذه  شّكلت 
ونقوال القرى لتأكيد العزم والتزام التوّجه الذي رسامه للرشكة، 
والتشديد عىل أهمية التامسك بني أفراد فريق العمل والتفاين 

يف أداء الواجبات املهنيّة.

لبنان،  يف  تجري  كانت  التي  املحزنة  األحداث  من  الرغم  عىل 
 DuPont تابعت الرشكة نشاطها، فاستقدمت يف العام 1976 آلة
Cyrel التي تستعمل لطباعة لفائف الفيلم املخصصة للطباعة 
املضلَّع.  الكرتون  من  املصنوعة  األغذية  تغليف  مواد  عىل 
 DuPont امللّونة  الربوفات  نظام  عرض  تَم  ذاته،  العام  ويف 
Cromalin يف الرياض، إفساًحا يف املجال لعمالئها يف اململكة 
يعتمدها  التي  التكنـولـوجيـا  إىل  للتعـرّف  السعـودية  العربية 

نظراؤهم األوروبيّون.

الخليج  يف  انتشارها  رقعة  وأوالده  قرى  يوسف  رشكة  وّسعت 
خالل العام 1976، إذ قام إحسان القرى بتأسيس رشكة جديدة 
تحت اسم "عرب الرشق لآلالت الحديثة" (TOMM) يف اململكة 
العربية السعودية، وكانت أّول رشكة مسّجلة رسميًا خارج لبنان. 

 Manroland مكينة  الرشكة  تسليم  أيًضا  العام  ذلك  وشهد 
Rotoman التجارية بتقنية طباعة ويب أوفست بخمسة ألوان 
إىل املطبعة األهليّة لألوفست يف مدينة الرياض املتخّصصة يف 
كبرية.  بكميّات  األخرى  واملطبوعات  املدرسيّة  الكتب  طباعة 
هذا  أصبح  الرياض،  فرع  شهده  الذي  الّرسيع  التوّسع  ومع 

املكتب يضّم سبعة موظّفني بحلول نهاية عامه األّول.

فأسست   ،1977 العام  يف  توّسعها  وترية  عىل  الرشكة  حافظت 
موظفني  خمسة  ضّمت  التي  ديب   / وأوالده  قرى  يوسف  رشكة 
لتغطية األسواق املجاورة للملكة العربية السعودية ونعني بها 

قطر، البحرين، اليمن وُعامن. 

من  كبرية  مجموعة  بيع  العام  ذلك  إنجازات  أبرز  أحد  كان 
وب  ماكينة  منها  سعوديّة.  طباعة  رشكة  إىل  الطباعة  معّدات 
الكتب  تغليف  وخطّوط   Manroland Rotoman أوفست 

ذات الغالف الصلب والتجليد الفاخر.

الحرب األهليَة

مبنى مكاتب عبر الشرق لآلالت الحديثة )TOMM( في الرياض.

Trans Orient Modern Machinery (TOMM) offices in Riyadh.Ihsan El Kara demonstrates the exposure of a Cyrel flexo plate.

.Cyrel flexo إحسان القرى في عرض آللة ألواح
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MAKING HISTORY IN PRINT

Alghanim & Kara was the last office established 
in the Gulf in 1981, in partnership with Mr. 
Dirar Youssef Ahmad Alghanim, and employed 
4 persons.

YKF had already been participating as an 
exhibitor at major international trade fairs for 
a quarter of a century by 1982. These included 
TPG in Paris; IPEX in Birmingham and 
Interpack in Düsseldorf. Yet no trade show came 
close to Drupa in terms of prominence and size. 
Drupa 1982 was no exception, and, despite the 
backdrop of a conflict tearing its home country 
apart, at its booth YKF welcomed all visitors 
from the region alongside its partners. Every 
four years, Drupa gathered the cream of the 
crop of the print industry for 10 days, with 
deals being struck between representatives from 
across the world. YKF’s presence was crucial 
for its growth and expansion.

Seeking greater proximity to suppliers, and 
realizing that the conflict in Lebanon was 
showing no sign of waning, Ihsan El Kara 
registered an office in Frankfurt in 1978. While 
Nicolas El Kara managed operations in Jordan, 
Syria and Lebanon, Ihsan El Kara invested 
considerable time traveling throughout the 
Gulf region, establishing and running an 
independent sales network in Kuwait City, 
Riyadh and Dubai, reporting to the German 
office and coordinating daily business activities. 

Trans Orient Modern Machinery, Riyadh claimed 
a remarkable achievement in 1982-83 with the 
completion of the Holy Quran Printing Project 
for the King Fahad Quran Printing Complex in 
Medina, Saudi Arabia, in cooperation with Saudi 
Oger the leadcontractor. 

THE CIVIL WAR

السيد نقوال القرى و الشيخ عويضه يستمعان إلى شرح عن منشور 
.Lithoman مطبوع على آلة ويب أوفست Drupa 82 معرض

Youssef Kara & Fils, Drupa 1982 staff picture.

Nicolas El Kara and Sheikh Awaida holding a printed copy of the 
Drupa 82 Newsle!er printed on the Lithoman webfed press.

.Drupa 1982 مجموعة منتدبة عن شركة يوسف قرى وأوالده في معرض
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وبفضل الرشاكة مع السيد رضار يوسف أحمد الغانم، تأّسست 
رشكة الغانم والقرى يف الكويت، وكانت آخر مكتب يتّم افتتاحه 

يف منطقة الخليج عام 1981 وضَم أربعة موظفني.

حافظت رشكة يوسف القرى وأوالده عىل حضورها يف املعارض 
 TPG التجاريّة العامليّة لربع قرن بحلول العام 1982، معرض
 Interpack يف برمنغهام والـ IPEX يف باريس، وأبرزها معرض
يف دوسلدورف. لكّن مل يستطع أيٌّ من هذه املعارض التجارية 
األهمية  حيث  من   Drupa معرض  يضاهي  أن  اآلن  حتى 
الرغم  وعىل  وأوالده،  قرى  يوسف  رشكة  دأبت  وقد  والحجم. 
من الرصاع األليم الذي كان ميزَق الوطن، عىل املشاركة يف هذا 
ورشكاءها  مرّحبة   ،1982 العام  معرض  سيّام  العريق،  املعرض 
هذا  فعـاليـات  وتقـام  املنـطقة.  أنحـاء  كـّل  من  بالزّوار 
املـعـرض بصورة دوريّة كل أربع سنوات ملدة عرشة أيام وهو 
بني  الصفـقـات  عقد  خالله  يتَم  الطباعة،  صناعة  لرّواد  ملتقى 
ممثّيل الرشكـات واملصـانع أو املورّدين مـن مـخـتـلـف أنحاء 
يف  مهامٍّ  وعـامالً  رضوريٍّا  الرشكة  حضـور  كان  لذا  العـالـم. 

منّوهــا وتوّسـعهـا.

كـي  فـرانـكـفـورت  يف  للشـركة  مكتبًا  القرى  إحسـان  افتتح 
يـجـاور املـورّديـن، بعد أن أدرك أّن الرصاع يف لبنان لـن ينتـهـي 
األردن،  يف  األعمـال  يدير  القرى  نقوال  كـان  وبينمـا  قـريبًا. 
سوريـا ولبنـان، كان إحسان القرى يستثمـر الـكـثـيـر من وقته 
يف  مسـتقلّة  مبـيـعـات  شبكة  فأنشأ  الخليج،  دول  بني  بالتنّقل 
وحـرص  بالكـامـل  وأدارهـا  وديب  والريـاض  الكويـت  من  كـل 
عىل تقديم التقـاريـر إىل مكتـب أملانيا وعىل تنسيق األنشطة 

التجارية اليومية.

حققت رشكة عرب الرشق لآلالت الحديثة / الرياض إنجازًا رائًعا 
مركز  مرشوع  بتنفيذ  ساهمت  إذ  و1983،   1982 العامني  بني 
طباعة القرآن الكريم لصالح مجّمع امللك فهد لطباعة القرآن يف 
املدينة املنّورة يف اململكة العربية السعودية بالتعاون مع رشكة 

سعودي أوجيه كمقاول رئييس.

أوفست   Manroland طباعيّة وحدة  وثالثني  اثني  تركيب  تّم 
الحجم  من  أوفست  طباعة  وحدات  وستة  كبري  مقاس  ذات 
للغالف  الفني  للتجليد   Kolbus ماكينات  جانب  إىل  الوسط، 

الحرب األهليَة

Mkalles YKF Beirut warehouse following the ravaging fire in 1989.

الحريق الثاني الذي طال مستودعات شركة يوسف 
قرى وأوالده في المكلس، لبنان عام 1989.
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A total of 32 Manroland printing units for large 
offset presses, 6 medium offset printing units, 
along with Kolbus hardcover binding lines 
and additional auxiliary finishing equipment 
were installed. This was a first for YKF, 
delivering a turn-key solution to its clients in 
an unprecedented scale project. 

The Middle East’s first regional printing 
exhibition was organized in 1985 in Dubai and 
YKF, through its participation, reiterated its 
position as key player in the industry throughout 
the Arab world. In the face of tremendous 
adversity, YKF maintained a strong image 
and strengthened its reputation as a dynamic 
innovator in print. 

Moving past the setbacks of destroyed assets 
and heavy losses, YKF set out to become a 
focal point for expertise in technical printing. 
It rapidly became apparent that achieving 
this goal would require the establishment of 
a training center to help customers acquire 

the crucial experience they lacked. This lofty 
goal would remain a distant dream until the 
turn of the century, when the first of its kind 
training center opened its doors in Dubai: the 
Manroland Technology Transfer Center.

In Lebanon, Beirut suffered unrelenting 
shelling throughout the year. Trading in paper 
had proven to be a successful commercial 
venture, but it faced an insurmountable setback 
due to the conflict, as a blaze from a nearby 
military depot engulfed the Mkalles warehouse, 

THE CIVIL WAR

فريق عمل يوسف قرى وأوالده مجموع في Drupa في العام 1990.

YKF staff united under the Drupa banner in 1990.

Opening ceremony of the first printing & packaging exhibition, in 
Dubai, 1985 with the Minister of Information of the United Arab 
Emirates Sheikh Hasher Al Maktoum on the YKF's stand.

First Printing & Packaging exhibition in the Gulf held at the Dubai 
trade center in 1985.

دبي  والتغليـف في  للطبــاعة  أول معـرض  افتتـاح  حفـل 
عام 1985 مع وزير اإلعالم في اإلمارات العربية المتحدة 

الشيخ حشر المكتوم على منصة يوسف قرى وأوالده.
لقطة من أول معرض للطباعة والتغليف في الخليج 

الذي أقيم في مركز دبي التجاري عام 1985.
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عملية  إلمتام  الالزمة  األخرى  املعّدات  من  والعديد  الفاخر 
الطباعة والتغليف. وكان هذا اإلنجاز سابقة يف تاريخ الرشكة، 
التي قدمت لعمالئها أفضل الحلول يف مرشوع ضخم وفريد من 

نوعه بهذا الحجم.

أقيم أّول معرض إقليمي لتكنولوجيا الطباعة يف منطقة الرشق 
األوسط يف العام 1985 يف مدينة ديب. وعّززت رشكة يوسف قرى 
وأوالده مجدًدا موقعها القيادي من خالل مشاركتها الفاعلة فيه، 
كونها العبًا أساسيًا يف صناعة الطباعة يف أنحاء العامل العريب. ويف 
وعّززت  القوّي  موقعها  عىل  الرشكة  حافظت  الصعوبات،  وجه 

سمعتها كمبدعة يف عامل الطباعة.

الطباعة  يف  الخربة  يف  املرجع  لتصبح  الرشكة  سعت  ذلك،  إىل 
تكبّدتها.  التي  والخسائر  العقبات  بذلك  متجاوزًة  التقنيّة، 
ورسعان ما تبنّي أّن تحقيق ذلك سيتطلّب إنشاء مركز تدريبّي 
هذا  أّن  إّال  تنقصهم.  التي  الرضوريّة  بالخربة  العمالء  لتزويد 
الهدف لن يتحّقق لها إّال يف نهاية القرن عند افتتاحها يف ديب: 

مركز Manroland لنقل التكنولوجيا.

أّما يف لبنان، فقد عانت بريوت يف ذلك العام من قصف عنيف. 
وعىل الرغم من ذلك، خاضت الرشكة غامر تجارة الورق التي 
أثبتت أنها مرشوع تجاري ناجح لكنها رسعان ما واجهت نكسة 
مستودعها  يف  حريق  نشوب  بسبب  بالحسبان  تكن  مل  جديدة 
جسيمة  أرضاًرا  مسببًا  محتوياته  كامل  إىل  امتّد  املكلّس  يف 
مباليني الدوالرات. وضع هذا الحادث حّدا ملرشوع تجارة الورق 
يف  وطموحها  الرشكة  عزمية  أثبطت  الحرب  أن  إذ  الواعدة، 

االستثامر مجدًدا يف هذا القطاع.

لآلالت  الرشق  عرب  رشكة  افتتحت  و1990،   1985 العامني  بني 
الحديثة مكاتب فرعية لها يف كّل من مدينتي جّدة والّدمام يف 
السوق  يف  مكانتها  بالتايل  فعّززت  السعودية،  العربية  اململكة 
السعودية ووّسعت قاعدة عمالئها لتشمل معهد الدفاع الجّوي، 
ومركز جدة للطباعة، ورشكة نرص باك، ومصانع البنوي للتغليف، 
وكذلك  الكرتون،  لصناعة  واملتحد  والتغليف،  للطباعة  والجواد 

رشكة العبيكان للطباعة والتغليف يف مدينة الرياض وغريها.

يوسف  رشكة  ساعد  مهاًم  عامًال  املتنامية  العمالء  قاعدة  كانت 
قرى وأوالده عىل امليض قدًما لحصد مزيد من النجاحات. لكن 
حجر األساس الذي بنيت عليه مكانة الرشكة فعالً كان تقديم 
رشكة  فازت  فقد  الضخمة.  املشاريع  لتنفيذ  التجارية  العروض 
الكويتية  اإلعالم  لوزارة  مبناقصة  الكويت  يف  والقرى  الغانم 

الحرب األهليَة

Published article on the Holy Quran project in Saudi Arabia in 1983.

مقال حول مشروع القرآن الكريم في 
المملكة العربية السعودية عام 1983.
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causing damages worth millions of dollars. The 
promising paper business never resumed as the 
war decimated YKF’s ambitious move into the 
paper industry. 

Between 1985 and 1990, Trans Orient Modern 
Machinery established branch offices in both 
Jeddah and Dammam, expanding its footprint 
in Saudi Arabia. The company was thus able to 
bolster its position in the Saudi market, attracting 
new customers such as the Air Defense Institute, 
Jeddah Graphic Center, Nasr Packaging, Banawi 
Packaging, Al Jawad Printing & Packaging, 
United Carton Industries, and Obeikan Printing 
& Packaging in Riyadh; and others as well. 

YKF’s growing customer base was important 
in helping the company thrive, but it was key 
tenders on an entirely different scale, which 
made history. One milestone was a bid for 
the Ministry of Information in Kuwait, which 
included a Manroland Lithoman Commercial 
Web offset press, four sheetfed offset presses and 
two Kolbus perfect binding lines. Winning such 
bids confirmed YKF as an unrivalled graphic 
arts reseller in the Middle East. Unfortunately, 
the installation of equipment delivered in 1986 
to the Ministry of Information in Kuwait was 
never completed due to the Gulf War in 1988.

With the exceptional growth of book, magazine 
and commercial printing, packaging veritably 
exploded, doubling annually and fuelling 
demand for die-cutters, folder-gluers, gold foil 

embossing & die-making equipment. YKF’s 
strategic partnership with Bobst of Switzerland, 
leaders in the manufacturing of die-cutting 
and folder-gluing equipment, allowed the firm 
to capitalize on the surge in demand for this 
specialized equipment.

The acquisition of Martin and Peters 
Maschinenfabrik allowed Bobst to strengthen 
its capabilities in the field of corrugated boards 
and flexo folder gluers, positioning it to reap 
the benefits of the rapid expansion in consumer 
packaging demand in growing markets such as 
Saudi Arabia and Lebanon.

Indeed, Saudi Arabia witnessed a growing 
demand not only in duplex boards but also 
corrugated packaging. YKF, partnered with 
Bobst/Peters Maschinenfabrik, was able to offer 
high-quality equipment made in France and 
Germany for the manufacturing of corrugated 
board and flexo folder gluers, thus delivering 
industry-leading results to its clients.

In 1996, YKF’s main rival in sheetfed and webfed 
offset presses, Heidelberger Druckmaschinen 
AG, had acquired Linotype Hell AG. The loss 
of Linotype was a blow to YKF, who had invested 
years in promoting and selling these products 
throughout the Middle East. This loss created 
a gap in YKF’s product program, which was 
only filled in 1999 through the signed agency 
agreement with Fujifilm. YKF nevertheless 
became the official distributor for Crossfield 

THE CIVIL WAR
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 Manroland الورقية  اللفائف  لطبع  أوفست  آلة  تضَمنت 
Lithoman، وأربع ماكينات طباعة أوفست أطباق ومجموعة 
وإعادة  األلوان  لفرز  جهازًا  وكذلك   Kolbus للتجليد  ماكينات 
 Dr. Hell Scanner Cromacom ماركة  الصور  تصميم 
وأوالده  قرى  يوسف  رشكة  أن  املناقصة  رسو  ويؤكد   .System
معتربة مرجًعا موثوقًا ووكيًال معتمًدا لآلالت واملعّدات الطباعية 
مل  لألسف،  ولكن  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  منازع  دون  من 
تكتمل عمليّة تركيب املعّدات التي تّم تسليمها يف العام 1986 

لوزارة اإلعالم يف الكويت بسبب حرب الخليج عام 1990.

مع النمّو االستثنايئ الذي شهدته املنطقة يف مجال طباعة الكتب 
الّصادرات  يف  امللحوظ  واالرتفاع  التجارية  والطبـاعة  واملجّالت 
املحلية  الصناعات  تنشيط  استلزمت  التي  املنطقة  خارج 
التغليف  قطاع  تخطّى  والصناعيّة،  والغذائيّة  منها  االستهالكية 
عىل  طلبًا  ولّد  ما  سنويٍّا،  نشاطه  تضاعف  إذ  التوقّعات  كّل 
الغالفات  وتذهيب  واملجلّدات  الكرتون  ولصق  التقطيع  آالت 
رشكة  ومتكنت  القّص.  قوالب  صنع  معّدات  وكذلك  والكتيّبات 
رشكة  مع  اسرتاتيجية  رشاكة  إبرام  بفضل  وأوالده  قرى  يوسف 
آالت  صناعة  يف  رائدة  آنذاك  كانت  التي  السويرسية،   Bobst
متكاملة  مشاريع  إدارة  من  ولصقها،  الكرتونية  العلب  قّص 
 Petersو  Martin رشكات  انضامم  ساهم  وقد  وتنفيذها. 
قدرات  بتعزيز   Bobst األم  الرشكة  إىل   Maschinenfabrik
الرشكة يف مجاالت الكرتون املضلّع والطباعة املبارشة بني األلواح 
التوّسع  مثار  بجني  لها  سمح  مام  الفلكسو،  بتقنيّات  والورق 
الرسيع الذي طال صناعة التغليف يف األسواق النامية كاململكة 

العربية السعودية ولبنان.

الحرب األهليَة

 .Drupa 1990 خالل معرض Manroland لمحة عن منصة

معرض Drupa من جديد 1990. 

View of the Manroland stand during Drupa 1990.

Another year, another Drupa in 1990.



46

MAKING HISTORY IN PRINT

prepress equipment in the Gulf region. 
Crossfield was acquired in 1989 by FFEI – a 
newly-formed joint venture between DuPont 
and Fujifilm _ a supplier of prepress equipment 
for the printing & publishing industries. 

The demand for packaging, commercial, magazine 
and book printing maintained strong growth levels 
throughout 1990's. The celebrated introduction of 
the R700 3B sheetfed offset press at Drupa gave it 
a technological supremacy over its closest rivals in 
the field of multicolour printing.

The R700 enabled Manroland to offer more 
complex configurations, allowing for printing on 
a wider range of stocks in record times and with 
peerless dot reproduction. 

THE CIVIL WAR

The Ministry of Information of Kuwait places the single Largest 
sheetfed & webfed order with Manroland estimated delivery 1989.

Delegates of the Ministry of Information of Kuwait examine 
accompanied by Ihsan El Kara the Manroland Lithoman 
commercial web press.

وزارة اإلعالم الكويتية تثبت أكبر طلبية Manroland لتسّلم عام 1989.

ممثلـون عـن وزارة االعـالم الكويتية برفقة إحسان القرى يشاهدون 
.Manroland Lithoman آلة الطباعة التجارّية ويب أوفست
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يف الواقع، مل تشهد اململكة العربية السعودية طلبًا متزايًدا عىل 
العلب الكرتونية فقط، بل عىل الكرتون املضلّع أيًضا. ومتّكنت 
Bobst/Peters/ رشكة يوسف قرى وأوالده بالتعاون مع اتحاد

العالية  الجودة  ذات  املعّدات  إىل  الحاجة  تلبية  من   Martin
األفضل  تقديم  من  وبالتايل  وسويرسا،  وأملانيا  فرنسا  صنع  من 
الصناعات  تتطلّبها  التي  األوروبية  للمواصفات  وفًقا  لعمالئها 

املحليّة ملنافسة مثيالتها يف األسواق العاملية.

وهي   ،Heidelberg Druckmaschten AG رشكة  متلّكت 
املنافس الرئيس لرشكة يوسف قرى وأوالده يف مجــاالت آالت 
وشّكلت   .Linotype Hell AG رشكَة  األوفست،  طبــاعة 
حيث  وأوالده  قرى  يوسف  لرشكة  قاسية  رضبة  العملية  هذه 
استثمرت أعواًما عديدة لرتويج هذه املعّدات وبيعها يف جميع 
ملّف  يف  ثلمة  الخسارة  هذه  وخلّفت  األوسط،  الرشق  أنحاء 
الرشكة مل يتّم سّدها إال يف العام 1999 عندما حصلت الرشكة 

.Fujifilm عىل حقوق توزيع معدات رشكة

الرسمي  املوزّع  وأوالده  قرى  يوسف  رشكة  أصبحت  بعدها 
ملعَدات Crossfield لتحضري ألواح الطباعة يف منطقة الخليج. 
التي   De La Rue رشكة  من   Crossfield ملكية  انتقلت  ثم 
إىل  العامل  يف  العمالت  طبــاعة  يف  متخّصصة  رشكة  أكرب  تعترب 
رشكتي  بني  الحًقا  أنشـأ  مشرتك  مرشوع  وهي   FFEI رشكة 
التعبئة  عىل  الطلب  مستويـات  بقيت   .Fujifilmو  DuPont
والتغليف وكذلك الطباعة التجارية وطباعة املجالت والكتب يف 

ارتفاع متزايد خالل العام 1990.

آلة  أّول  عرض  تّم  نفسه  العام  يف   "Drupa" معرض  وخالل 
ما  كل  عىل  تفّوقت  التي   Manroland R700 3B أوفست 
األلوان  املتعّددة  الطباعة  مجال  يف  املنافسة  الرشكات  قّدمته 

وعّززت بذلك مكانتها وشهرتها حتى يومنا هذا.

ما  تعقيًدا،  أكرث  إعدادات   Manroland آللة  R700الـ ووفّرت 
سمح بطباعة أكرث تنّوًعا وعمل برسعة قياسيّة ودقّة ال نظري لها.

"العبيكان  رشكتا  فبدأت  السعودية  العربية  اململكة  يف  أّما 
يف  للتغليف"  و"يونايتيد  الرياض،  يف  والتغليف"  للطباعة 
رأس  مع  ألوان  بستّة  للطباعة   R706 آلة  باستخدام  الدمام 
والعربية،  رعيدي  مطبعتا  تبعتهام  ثم  ومن  للتلميع.  إضايف 
وهام مطبعتان كبريتان متخّصصتان يف العمل التجاري وطباعة 

املجّالت يف لبنان.  

الحرب األهليَة

Sheikh Fahed Al Obeikan at the commissioning of the first 
Manroland R700 3B new generation sheetfed offset press to be 
delivered in Saudi Arabia in 1994.

الشيخ فهد العبيكان خالل تدشين أّول آلة طباعة أوفست 
شيت Manroland R700 من الجيل الجديد في المملكة 

العربية السعودية عام 1994.
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وفيام غدت الطباعة تتطلّب املزيد من التقنيّات الفنيّة املعّقدة 
أكرث من أي وقت مىض، أصبحت املعّدات األكرث تجهيزًا واألقل 
أعطاًال عامًال مفصليٍّا يساعد املطابع يف اختيار اآلالت التي تسّد 
احتياجاتها. ولهذه الغاية، عملت رشكة يوسف قرى وأوالده عىل 
تدريبات  وطّورت  مستمّر،  بشكل  مهندسيها  كفاءات  تحديث 
سمعتها  عىل  الحفاظ  يف  ساعدها  ماّم  الذاتيّة  وخرباته  فريقها 

الطيّبة لدى عمالئها والّرشكات املصّنعة.

وغـداة تـوحـيـد أملـانيــا يف العـام 1989، اسـتـحـوذت شـركة 
الـذي  األمـر   Plamag شـركـة  عىل   Manroland Augsburg
أسـهم يف توّسـع طبـاعة الصحـف واملجـّالت يف منطقة الخـليـج 

العـريب وازدهارها.

ماكينة  أّول   Gulf News صحيفة  اقتنت   ،1992 العام  يف 
Cromoset 45 من رشكة MAN Plamag. واعتربت هذه اآللة 
األوىل  الطباعة:  يف  تقنيتني  تستعمل  كونها  محيطها،  يف  فريدة 
والثانية  مجّفف  إىل  تحتاج  ال  التي  الجرائد  أحبار  باستخدام 
باستخدام األحبار الخاصة بطباعة الورق املصقول واللاّّمع الذي 
يحتاج إىل مجّفف. وهذا ما سمح لصحيفة Gulf News باحتالل 
املرتبة األوىل كصحيفة ورقيّة يومية تشتمل عىل ملحق تجاري 
متكامل مطبوع عىل الورق املصقول. وبعد مرور سبع سنوات، 
طلبت صحيفة Gulf News الجيل الجديد من هذه التقنية وهي 

.Cromoman 50 آلة

تعمل ماكينة Cromoran الجديدة بنظام تشغيل مستقّل لكل 
وحدة من مكونات آلة الطباعة من دون اتصال ميكانييك فيمـا بينها 

وتقوم عىل تشغيل مجموعتني تعمالن بشكل متوازي أو إفرادي.

يف العام نفسه، أعربت مجموعة الخريّف، وهي مجموعة تجارية 
وصناعية سعودية، عن رغبتها يف رشاء %60 من رشكة عرب الرشق 
لآلالت الحديثة. اغتنمت إدارة رشكة يوسف قرى وأوالده هذه 
الفرصة، بعد أن أدركت أن الزيادة يف رأسامل الرشكة ستساعدها 
للسري قدًما كالعب رئييس يف اململكة العربية السعودية من خالل 

متكينها من تلبية الطلب املتزايد عىل الطباعة.

حتى العام 1993، حققت رشكة يوسف قرى وأوالده أرقاًما قياسيّة، 
إذ باعت وقامت برتكيب ما مجموعه 1225 رأًسا طباعيًا من آالت 
طباعة أطباق الورق. وكان فوز رشكة يوسف قرى وأوالده مبناقصة 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يف الرياض بالتعاون مع 
رشكة عرب الرشق لآلالت الحديثة اإلنجاز األكرب يف هذه الفرتة. وقد 
تضّمنت هذه املناقصة توريد وتركيب وتشغيل معّدات تحضري 
وآلة  كافة،  اليابانية   Dainippon Screen من  الطباعة  ألواح 
طباعة النامذج املتّصلة األملانية من Edelmann، وآالت طباعة 
أطباق الورق بتقنية األوفست من Manroland، وخط لتجليد 
األملانيّة.   Wohlenbergو  Kolbus, MBO من  والطَي  الكتب 
وقد عّزز التعامل مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
لسنوات متتالية مكانة الرشكة الرائدة يف مجال بيع آالت الطباعة 

للقطاع العام السعودي وصيانتها.

عىل  الطلب  ازديـاد  أدى  القطـاعـات،  سائر  غرار  عىل 
كل  يف  للمغلّفــات  املتزايدة  الحـاجة  إىل  الربيدية  الخدمات 
املتـحدة  العـربية  واإلمـارات  السعـودية  العربية  اململكة  من 
وأوالده  قرى  يوسف  رشكتا  ومتّكنت  الـعام 1994.  يف   والبحرين 
وWinkler & Duenebier األملانيّة مًعا من تلبية طلب معّدات 

الطباعة وصنع املغلّفات للبالد املذكورة.
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In Saudi Arabia, two companies led the market in 
introducing the R706 6 colour press with coater: 
Obeikan Printing & Packaging in Riyadh, soon 
followed by the United Packaging Company in 
Dammam. Followed by Raidy Printing Press and 
Arab Printing Press, two large commercial and 
magazine printers in Lebanon. 

With technology becoming ever more intricate, 
lower equipment downtimes became a crucial 
selling point. YKF accordingly expanded its 
roster of service engineers, improving its in-house 
training & expertise. This strategic decision 
helped provide YKF with the technical skills 
needed to be recognized as the leading service 
provider in the industry. YKF would consolidate 
its reputation as a reliable sales and service partner 
to suppliers and customers alike, throughout the 
entire lifecycle of the products delivered.

The reunification of East and West Germany in 
1989 resulted in the acquisition of Plamag of 
Plauen by Manroland of Augsburg, marking the 
beginning of a successful expansion into the Gulf 
newspaper and magazine printing industry. 

Gulf News in Dubai received the first 
Cromoset 45 to come off the MAN Plamag 
production line in 1992. It was a single 
circumference press, configured as a Hybrid 
press to run conventional codset printing 
newsprint paper with heatset printing of glossy 
paper, and it allowed Gulf News, already the 
number one newspaper publisher and printer 

in the United Arab Emirates, to offer its readers 
magazine printing quality in a newspaper. 
A mere seven years later, Gulf News placed  
an order for the next generation, the 
Cromoman 50. 

The Cromoman offered the unique benefit of 
allowing, for the first time, for a newspaper 
printing machine to be installed in parallel 
configuration. Servo technology further 
enabled it to independently operate individual 
components, thereby adding flexibility and 
cutting down set up times.

Also in 1992, Al Khorayef, a Saudi trading 
and industrial group, expressed interest in a 
60% stake of Trans Orient Modern Machinery.
YKF’s management struck the deal, realizing 

Second webfed project signed with Gulf News included a 
Cromoman 50 semi-commercial web press six lines, six heatset 
packages delivered between 1999 and 2003.

المشــروع الثاني آللة ويب في أخبار الخليج الذي يتضـمن آلة ويب نصف 
التجارّية Cromoman 50 المؤّلفة من ستة خطوط مع ست مجموعات 

لطباعة الورق المصقول. تّم تسليمها بين عامي 1999 و2003.
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that the resulting influx in capital would enable 
it to remain a major player in Saudi Arabia by 
allowing it to fuel the growing demand for print. 

YKF broke records until 1993, selling and 
installing 1225 sheetfed printing units. Yet it 
was a much larger accomplishment that marked 
this period. The tender of the Imam Mohamad 
Bin Saud Islamic University in Riyadh was won 
by YKF, with its subsidiary TOMM delivering 
prepress equipment made by Dainippon 
Screen of Japan, a continuous form offset press 
line from Edelmann, sheetfed offset printing 
equipment by Manroland, book line made by 
Kolbus as well as folding and cutting equipment 
supplied by MBO and Wohlenberg. The Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University deal 
strengthened TOMM’s standing as a leading 
print sales and service provider in the Saudi 
public sector. 

A surge in postal mail volumes led to increased 
demand for envelope converting lines in Saudi 
Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain 
in 1994. YKF and Winkler & Duenebier of 
Germany helped meet the existing demand for 
printing and envelope-making equipment. 

A growing demand for labels saw increased 
cooperation with Mark Andy, the leading North 
American supplier of narrow web printing 
equipment from 1995 onwards. Throughout 
this period, the company distinguished itself 
by demonstrating a consistent sense of ethics, 
commitment to its customers and passion for 
the print business. 

In 1996, Agfa Gevaert, acquired the printing 
plate business branded Ozasol, manufactured 
by Hoechst/Germany as well as the DuPont 
proofing equipment business, and DuPont 
offset printing & graphic arts film operation. 
The resulting gap in YKF’s range of offerings 
was substantial, and would only be filled three 
years later.

Riding from success to success, YKF earned the 
trust of customers and vendors, developing an 
intangible but most precious asset: a respected 
brand name and an impeccable corporate 
reputation.

1993 meeting of YKF’s management with that of Manroland to 
review past achievements and define a future Middle East strategy.

إجتماع يوسف قرى وأوالده عام 1993 مع إدارة Manroland لتقديم 
استراتيجية مبيعات للشرق االوسط ومراجعة اإلنجازات السابقة. 
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عىل  الطلب  بتزايد  متثلت  العام 1995  منذ  ظاهرة  برزت  كام 
طباعة  آلالت  الحاجة  فارتفعت  املختلفة.  بأنواعها  امللصقات 
 Mark رشكة  من  والبالستيكية  الورقية  امللصقات  وتصنيع 
اآلالت  من  النوع  هذا  صناعة  يف  الرائد  األمرييك  املورّد   Andy
رشكة  استطاعت  الفرتة  هذه  وطوال  العاملي.  املستوى  عىل 
يوسف قرى وأوالده التميّز من خالل إظهار مستوى ثابت من 
األخالقيّات املهنيّة وااللتزام الجّدي تجاه عمالئها بفضل شغفها 

بكل ما ميّت للطّباعة بصلة.

ألواح  عىل   Agfa Gevaert رشكة  استحوذت   ،1996 عام  يف 
طباعة األوفست من ماركة Ozasol التي تقوم بتصنيعها رشكة 
Hoechst األملانيّة وكذلك عىل أفالم التصوير الصناعيّة وأجهزة 

.DuPont الربوفات امللّونة من منتجات رشكة

أحدثت هذه العملية فجوة كبرية يف قامئة املنتجات التي تقوم 
املنطقة  يف  وتسويقها  باستريادها  وأوالده  قرى  يوسف  رشكة 
فاحتاجت الرشكة إىل ما يقارب الثالث سنوات ليك تتمّكن من 

سّد هذا الفراغ.

وهكذا كان، حيث استمرت الرشكة بتحقيق النجاح تلو اآلخر، 
واكتسبت ثقة عمالئها ومورّديها عىل حّد سواء وأرشق اسمها 

كعالمة تجاريّة مرموقة تتميّز بسمعة ال تشوبها شائبة.

الحرب األهليَة

مشروع اإلمام بن سعود العام 1996.
Imam Bin Saud project in 1996.
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The late 1990s’ and early 2000s’ witnessed a 
tectonic shift in the print industry, as the internet 
began to profoundly transform and redefine the 
way we do business. Initial fears turned out to be 
overblown, with dire predictions of decimation 
in the print industry failing to materialize.

With a record 428,000 attendants and nearly 
2,000 exhibitors, Drupa 2000 demonstrated 
the print media’s resilience in the face of the 
internet revolution, surprising those who had 
begun planning for the beginning of the end of 
print as a communication technology. Rumours 
of the death of print were greatly exaggerated.

Meanwhile, following irreconcilable differences, 
Youssef Kara & Fils split in two entities Nicolas El 
Kara took over the Levantine region of Lebanon, 
Jordan and Syria, with Ihsan El Kara managing 

the Gulf market. Out of this scission the company 
name Dynagraph was born 

Dynagraph’s name is a combination of 
“Dynamic” and “Graphics”, two of the core 
elements that the company had come to 
embody. The name was positively met by 
industry stakeholders.

Meanwhile, the transfer of ownership of 
Dynagraph for Printing LLC in Dubai was 
complete. And Ihsan El Kara took control of all 
shares in the existing operations in Kuwait as 
well as Saudi Arabia, thereby assuming heavy 
financial commitments.

1999 was also the year Dynagraph reached 
a sales agreement with Fujifilm to promote 

A NEW MILLENNIUM

In 2000, Antoine Ihsan El Kara, third generation of El Kara family, 
joins the business.

Ihsan El Kara in the presence of vendor representatives 
together with his partner Mr. Dirar Al Ghanem in Dynagraph Kuwait 
WLL during the inauguration of the Manroland TTC in 2000.

أنطوان إحسان القرى الجيل الثالث من عائلة 
القرى ينضم إلى الشركة عام 2000.

السيد  الكويت  دايناغراف  شـركة  في  وشـريكه  القرى  إحسـان 
ضرار الغانم مع ممثلي الشركات االجنبية في افتتاح مركز نقل 

التكنولوجيا بالتعاون مع Manroland في دبي عام 2000.
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شهدت نهاية التسعينات وبداية األلفية الثانية تغيريًا هائًال يف 
صناعة الطباعة. فمع بدء عرص اإلنرتنت ساد االعتقاد أن تغيريًا 
جذريٍّا سيحدث السيام يف طريقة أدائنا لألعامل. ولكن رسعان 
ما تبّددت املخاوف حول هيمنة اإلنرتنت ومل تصدق التوقّعات 

املتشامئة التي كانت تنبئ بنهاية صناعة الطّباعة واضمحاللها.

التي  "دروبا"  معرض  من   2000 العام  نسخة  أثبتت  بالفعل، 
عارًضا،  وحوايل 2,000  زائر  من 428,000  أكرث  حضور  شهدت 

أدهش  وقد  اإلنرتنت.  فورة  وجه  يف  املطبوعة  الوسائل  صمود 
هذا الواقع أولئك الذين راهنوا عىل نهاية عرص الطباعة كوسيلة 

للتواصل ورسعان ما تبيّنت املبالغات حول شائعات اندثاره.

املنطقة  يف  األسواق  تقاسم  عىل  االتفاق  تّم   ،1999 عام 
للفروع  الجغرايف  االنتشار  بحسب  وذلك  للرشكة   الجغرافية 
التي  املرشق  منطقة  يف  األعامل  فأصبحت  العمل.  وشبكات 
شملت لبنان، األردن وسوريا خاضعة إلدارة نقوال القرى، فيام 
"دايناغراف"   فكانت  الخليج،  سوق  إدارة  القرى  إحسان  توّىل 

نتيجة هذا االنقسام.

يجمع اسم دايناغراف بني مصطلحي "دينامييك" و" غرافيك" وهام 
عنرصان من العنارص األساسية التي تجّسدها الرشكة، وقد القى 

االسم الجديد استحسانًا لدى املورّدين املعنيّني بهذه الصناعة.

استحوذت  إذ  امللكيات،  انتقال  عملية  انتهت  األثناء،  هذه  يف 
يف  فرع  عىل  ش.م.م"  للطباعة  "دايناغراف  الجديدة  الرشكة 
العربية  واململكة  الكويت  فرعي  يف  الحصص  بقيت  فيام  ديب، 

إحسان القرى مع عمالء من الكويت عام 2000. 

Ihsan El Kara together with customers from Kuwait in 2000.

First Drupa 2000 a!ended by Antoine El Kara, here with Ihsan 
El Kara on the Manroland stand.

Ihsan El Kara seen at the opening of the Manroland TTC with 
customers from the UAE in 2000.

إحسان القرى مع بعض العمالء من اإلمارات العربية المتحدة خالل افتتاح 
مركز نقل التكنولوجيا بالتعاون مع Manroland في دبي عام 2000.

أنطوان القرى في معرض Drupa 2000 وهو الظهور االول له في 
.Manroland مع إحسان القرى على منصة Drupa معارض
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and sell graphic arts films, offset plates and 
computer-to-film systems made by CrossField, 
the UK-based Fujifilm subsidiary. 

In 2000, Antoine El Kara, representing the 
third generation, joined the company in Dubai, 
perpetuating the El Kara’s family legacy, its 
leadership and close association with the print 
industry.

Another milestone was achieved in 2000 when 
the dream born in the early 1980s to provide 
specialized technical education in print, was finally 
realized with the establishment of a first-of-its-kind 

training center in Dubai. The Manroland TTC 
(Technology Transfer Center) was inaugurated in 
partnership with Manroland to promote printing 
through expert training programs.

A demonstration in technological prowess 
took place in a showroom on the main Dubai 
and Abu Dhabi motorway in the year 2000: a 
Manroland R705 TLV sheetfed offset 5 colour, 
coating press was networked through a PECOM 
server with a Fujifilm Luxel 9000 filmsetter and 
a Fujifilm Lanovia C-550 scanner. This was the 
first set up of its kind in the Middle East. 

As postpress equipment the training center 
included an MBO folder and a Wohlenberg 
guillotine. This remarkable proof of dedication 
to the industry helped qualify a large number 
of print operators, mechanical and electronic 
technicians, strengthening the level of expertise 
in print throughout the Middle East. 

Meanwhile, the Manroland TTC training center  

دورة تدريب على تشغيل آلة Manroland R700 في أيار 2001.

دورة تدريب إلكترونيك على آلة Manroland R700 في نيسان 2001.

Manroland R700 Operator training Class in May 2001. Manroland R700 first Arabic Operator training class in June 2001.

Manroland R700 Electronic training class offered in April 2001.

أّول دورة تدريبّية بالعربّية على تشغيل مطبعة
Manroland R700 في حزيران 2001. 
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السعودية تحت سلطة إحسان القرى الذي جّدد التزامه الكامل 
بجميع الحقوق والواجبات املرتتّبة لها وعليها.

كام سّجل عام 1999 إبرام اتّفاقيّة توزيع بني دايناغراف ورشكة 
Fujifilm لتسويق وبيع أفالم التصوير الطباعية وألواح الطباعة 
األوفست وأنظمة التصوير املبارش من الكمبيوتر إىل الفيلم من 

.Fujifilm الرشكة الربيطانيّة التابعة لـ ،Crossfield صناعة

يف العام 2000، انضم أنطوان القرى، نجل إحسان القرى، الذي 
ميثّل الجيل الثالث يف العائلة إىل الرشكة يف ديب، مستكمالً مسرية 
آل القرى املتوارثة من األجداد إىل األحفاد، ودورهم القيادي يف 

صناعة الطباعة يف املنطقة.

سنة  منذ  رافقها  الذي  الحلم  الرشكة  حققت  نفسه،  العام  يف 
1980 بتأسيسها أول مركز متخصص للتدريب الفني عىل الطباعة 

يف ديب. تم افتتاح Manroland TTC (مركز نقل التكنولوجيا) 
بالرشاكة مع رشكة Manroland للتدريب املهني عىل الطباعة 

من خالل برامج تدريب متخصصة.

عىل  الكائنة  العرض  صالة  يف  الفنيّة  الكفاءات  تجارب  أقيمت 
الطريق الرئييس السـريع بني ديب وأبو ظبي يف العام 2000. ومتّت 
لطباعة  ألوان  خمسة  أوفست  طباعة  آلة  عىل  التجارب  هذه 
 Manroland R705 األطباق الورقية مع رأس تلميع من طراز
TLV متّصلة من خالل نظام PECOM للتحّكم والتّشغيل مع 
آلة التّصوير عىل األفالم Luxel F9000 وماسح ضويئ (سكانر) 
شبكة  وكانت   .Fujifilm صنع من  وكالهام   Lanovia C-550
كام  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  نوعها  من  األوىل  هذه  اآلالت 
ضّم املركز أيًضا آلة طّي مالزم من MBO ومقطًعا للورق من 
من  العديد  مهارة  بتطوير  املركز  هذا  ساهم   .Wohlenberg
فنيي الطباعة والكهرباء وامليكانيك يف منطقة الرشق األوسط. 

األلفيّة الجديدة

مركز نقل التكنولوجيا Manroland في دبي.

Manroland Technology Transfer Center, Dubai.
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showed initial signs of success, with 56 trainees 
certified by Manroland for the year 2000/2001.

Dynagraph and the Manroland Graphic Center 
in Offenbach, Germany worked diligently to 
improve the content of courses administered 
at the Manroland TTC in Dubai, constantly 
enhancing the programs and adapting them to 
the needs of regional customers. 

Dynagraph’s commitment to technical education 
went beyond the Manroland TTC: a number of 
training seminars were organized during this same 
period, such as an April 2001 printing and coating 
application workshop attended by 65 guests from 
all over the Gulf. Key partners such as Eltosh 
(offline and inline UV vendor), DS-Druckerei 
(press room chemicals vendor), Vanson 
(offset ink vendor), Manroland and DuPont all 
contributed attendants and training material. 

At the IPEX trade show in Birmingham that 
same year, the partnership with Bobst came 

under strain, with both companies agreeing to 
go their separate ways. This was a significant 
setback for Dynagraph, who had made its 
alliance with Bobst a key component of its 
business strategy. Instead, Dynagraph found 
alternative alliances to help restore its range 
of product offerings: with Iberica, a Spanish 
die cutting vendor, and with Vega, the leading 
Italian folder gluer manufacturer. 

Emirates Printing Press (EPP) one of the largest 
printing houses in the Gulf region, signed a 
contract in 2000 for the Middle East’s first 
5 colour Manroland Rotoman 65 webfed 
commercial press, intended for the printing 
of high quality magazines at speeds of 65,000 
cycles per hour. 

The worldwide economic slowdown of 2001 
especially in Europe, heavily impacted the print 
industry, leading to widespread speculation and 
concern that, even after the economy recovered, 
the “years of prosperity” would not return while 
structural problems would need to be addressed. 
Meanwhile, printers invested in more cost-
efficient production systems, seeking to rationalize 
their operations and reduce their costs.

Dynagraph was unable to avoid an overall 
slowdown in equipment sales. The worsening 
market conditions served as an impetus for 
the company to redefine its sales strategy, 
increasingly focusing on consumable sales in 
order to reduce its dependency on the ailing April 2001 Dynagraph holds a coating workshop with its partners.

نيسان 2001، نّظمت شركة دايناغراف بالتعاون مع 
الموردين ورشة عمل حول التلميع وتطبيقاته.
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تخريج  مع  أوليَة  نجاح  بوادر  املركز  شهد  الفرتة،  هذه  خالل 
56 متدربًا حازوا عىل شهادة Manroland للعام 2000/2001. 

وقد أنجز معظم هؤالء دورات ميكانيكيّة وكهربائيّة.

 – أوفنباخ  يف   Manroland ومركز  دايناغراف  رشكة  عملت 
التدريبيّة  الدورات  محتوى  لتحسني  وسعهام  يف  ما  أملانيا، 
املناهج  بتعزيز  وقامتا  ديب،  يف   Manroland TTC مركز  يف 
باستمرار وبتكييفها لتتامىش مع احتياجات العمالء يف املنطقة.

ومع مرور الوقت، تخطى التزام دايناغراف توفري التعليم التقني 
يف مركز MAN TTC: وشهدت الفرتة نفسها، تنظيم عدد من 
الندوات التدريبية، ففي شهر أبريل / نيسان من العام 2001، 
من  مشاركًا  حرضها 65  والتلميع  للطباعة  عمل  ورشة  أقيمت 
الرئيسيون  الرشكاء  ساهم  وقد  الخليج.  دول  أنحاء  مختلف 
كرشكة Eltosh (مورّد أنظمة التجفيف فوق األشعة البنفسجية 
UV من خالل نظام تشغيل متّصل أو مستقّل عن آلة الطباعة)، 
ورشكة DS-Druckerei (مورّد املواد الكيميـائية املســتـخدمة 
يف الطّبــاعة الصحـفيّة) وشـركتــا Manroland وDuPont يف 

توفري املواد التدريبيّة الالزمة.

مدينة             يف  أقيم  الذي  التجارّي   IPEX معرض  خالل 
 Bobstو الرشكة  عرفت  نفسه،  العام  من  بريمنغهام/بريطانيا 
توتّرًا يف العالقة التي تجمعهام، فتم عىل أثر ذلك فّض التعاون 
بني الرشكتني بالرتايض. كان لهذا االنفصال أثر سلبي عىل رشكة 
طبعت  التي  الهاّمة  االسرتاتيجيّة  للّداللة  نظرًا  دايناغراف، 
رشاكتها مع Bobst. عىل إثرها قامت دايناغراف بإبرام اتفاقيّة 
 Iberica مع  فتعاونت  الثّغرة  لسّد  بديلة  رشكة  مع  جديدة 

 Vega اإلسبانية التي تعنى بتصنيع آالت تقطيع الكرتون، ومع
اإليطاليّة الرّائدة يف تصنيع آالت طّي ولصق العبوات الكرتونيّة. 

ويف عام 2000 وقّعت مطبعة اإلمارات، إحدى أكرب دور الطباعة 
ويب  آلة  أّول  عىل  للحصول  عقًدا  الخليج،  منطقة  يف  والنرش 
األوسط  الرشق  يف   Manroland Rotoman 65 ألوان خمسة 
لطباعة املجالت العالية الجودة برسعة 65,000 دورة يف الساعة. 

األلفيّة الجديدة

Joint picture of Dynagraph Mr. Jamal Kanaan and Antoine El 
Kara and the management of Vega folding carton vendor during 
the factory visit in Italy.

ممثلو شركة دايناغراف السيد جمال كنعان وأنطوان القرى 
آالت  في  المتخصصة  االيطالية   Vega شركة  مالكي  مع 

طي و لصق الكرتون خالل زيارة المصنع.
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equipment sector, which was compromising its 
sales and support infrastructure. 

Over the following years Dynagraph’s patience 
and resilience paid off as it doubled its focus 
on consumables, increased its cooperation with 
vendors and grew its market share in prepress, 
press room and finishing products. Dynagraph 
would nevertheless have to wait until 2009 and 
the beginning of an alliance with Flint Group, a 
world leader in printmedia, to achieve a major 
milestone in its modern history.

Following a decision by YKF to cease all trading 
and service activities in Lebanon, Jordan and 
Syria, and at the request of a number of suppliers 
and vendors, Dynagraph established a stronger 
Lebanese presence in 2002 with the opening of 
a national office, followed by Dynagraph Syria 
Ltd. in Damascus. 

Dynagraph also registered "Dynaserv Sarl" in 
Beirut, seeking to avoid a brain drain of qualified 
senior service engineers possessing decades 
of experience. This move was yet another step 
towards consolidating the firm’s reputation as a 
graphic arts sale and service provider.

That same year, Dynagraph introduced the 
first computer-to-plate system for offset 
printing, showcasing it with an open house in 
its showroom on Sheikh Zayed Road in Dubai. 
The system designed by Fujifilm featured a 
colour management workflow; it would help 
reinvigorate Dynagraph and establish it as a 

أطلقت دايناغراف أّول نظـام للتصوير 
املبارش من أجهزة التصميم واإلعداد 

سة دون  إىل ألواح الطبـاعة املحسَّ
املرور عرب الفيلم

MAKING HISTORY IN PRINT
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السيّام  العام 2001  يف  العامل  شهده  الذي  االقتصادّي  الرّكود  أثَّر 
يف أوروبا إىل حد كبري عىل صناعة الطّباعة، مام طرح تساؤالت 
حول إمكانيّة استعادتها "لسنوات االزدهار" يف حال تعاىف االقتصاد 
هيكلة  بإعادة  الطباعيّة  املؤسسات  انشغلت  باملقابل،  العاملي. 
بنيتها وباالستثامر يف أنظمة أكرث فعاليّة تساهم يف تخفيض التكلفة 

اإلنتاجية كام عمدت إىل تقليص حجم عمليّاتها قدر اإلمكان.

وبالرغم من هذا كله، مل تتمّكن دايناغراف من تجّنب الرتاجع 
العام الذي رضب مبيع اآلالت واملعّدات. فكانت أحوال السوق 
يف  النظر  إعادة  إىل  بالرشكة  دفع  قوّي  حافز  مبثابة  املتدهورة 
ترويج  عىل  أكرب  بشكل  تركّز  راحت  إذ  مبيعاتها،  اسرتاتيجية 

املواد االستهالكية يف صناعة الطباعة.

خالل السنوات التي تلت، أمثر صرب الرشكة ومواجهتها لواقع األزمة 
االقتصادية من خالل تركيزها عىل املواد االستهالكية، فنمت حّصتها 
يف سوق بيع أجهزة تحضري ألواح الطباعة وآالت الطباعة وملحقاتها 
وكذلك معدات التجليد والقص والطي ومستلزمات الطباعة. إىل 
ذلك، وّسعت دايناغراف رقعة نشاطاتها يف العام 2009 وبدأت 
تعاونها مع مجموعة Flint، ثاين أكرب مورد لحرب الطباعة يف العامل، 

فأضافت بذلك مدماكًا رئيسيٍّا إىل مسريتها املهنيّة.

يف غضون ذلك، قررت رشكة يوسف قرى وأوالده ايقاف جميع 
وبناًء  لذلك  وسوريا.  األردن  لبنان  يف  والفنية  التجارية  أنشطتها 
أقدمت  والزبائن،  واملورّدين  املصّنعني  من  عدد  من  طلب  عىل 
من  لبنان  يف  وجودها  تفعيل  عىل  عام 2002  دايناغراف  رشكة 
"دايناغراف  برشكة  استتبعته  ليبانون"  "دايناغراف  افتتاح  خالل 
سوريا" يف دمشق، وحرًصا منها عىل الحفاظ عىل كبار املهندسني 

املؤهلني الّذين يتمتّعون مبهارات عالية وخربة طويلة، تم تأسيس 
رشكة "ديناسريف ش.م.ل." يف بريوت. كانت هذه املبادرة خطوة 
جديدة أقدمت عليها الرشكة بهدف تعزيز سمعة الرشكة لجهة 

خدماتها ومبيعاتها يف مجال الفنون التصويريّة.

املبارش  للتصوير  نظام  أّول  دايناغراف  أطلقت  نفسه،  العام  يف 
سة دون  من أجهزة التصميم واإلعداد إىل ألواح الطباعة املحسَّ
املرور عرب الفيلم، وقامت بعرضه أمام العمالء يف صالة العرض 
الثوري  النظام  وهذا  ديب.  يف  زايد  الشيخ  طريق  عىل  الكائنة 
إدارة  بأنظمة  باتصاله  ويتميّز   Fujifilm صنع من  هو  الجديد 
األلوان والتحّكم بها أثناء عمليّة الطّبع. وهذا ما ساعد يف تعزيز 
مكانة رشكة دايناغراف كرائدة يف إدخال التكنولوجيا الجديدة 
يف مجال تحضري ألواح الطبع الرقمية املحّسسة وكذلك كمورّد 
رئييس ملجموعة برامج التتابع التنفيذي للمطبوعة عرب االتّصال 

املبارش بني األجهزة املعنيّة.

 DuPont Cyrel أعقب هذا الحدث بفرتة قصرية إقامة معرض
املفتوح عام 2002 ألحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا يف طباعة 
الفليكسو من برامج وأجهزة تصوير وحفر أللواح الفوتوبوليمر 
الخاصة بهذه الطباعة. يف خالل هذا املعرض، كشفت دايناغراف 
 DuPont Cyrel Digital Imager) ماكينة  عن  لعمالئها 
CDI) الرقمية األوىل يف الرشق األوسط لتصوير ألواح الطباعة 
تغرّي  الحني،  ذلك  منذ  الليزر.  بواسطة  الفوتوبوليمر  مادة  من 
مفهوم صناعة ألواح الفوتوبوليمر التقليدية بشكل جذري. كام 
تّم عرض آلة DuPont Cyrel EC/LF 1000 إىل جانب ابتكار 
 DuPont Cyrel FAST رائد آخر يف صناعة الفليكسو وهو آلة
صديقة  جديدة  طريقة  اعتمدت  التي   Thermal Processor

للبيئة، توفّر الوقت بنسبة %80 عاّم كان عليه يف السابق.
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leading supplier of digital offset plates, prepress 
equipment and workflow solutions. 

This event was followed shortly thereafter by a 
DuPont Cyrel Open House in 2002, demonstrating 
the latest in flexo technology. It was then that 
Dynagraph’s customers were introduced to the 
DuPont Cyrel Digital Imager Spark (CDI), a first 
in the Middle East for imaging digital flexo plates 
and sleeves, marking a departure from the earlier 
days of conventional plate making. A DuPont Cyrel 
EC/LF 1000 (Exposure Cooled/Light finisher) 
exposure unit was also showcased, together with 
a further innovation in Flexography: DuPont 
Cyrel FAST Thermal Processor, which offered a 
revolutionary, greener way to process flexoplates, 
significantly cutting reproduction times. 

Dynagraph soon met another hurdle in Saudi 
Arabia, with Al Khorayef Group seeking to 
buy out the shares of Ihsan El Kara. He was 
eventually compelled to sell his stake in the year 
2002, and it was not until 2008 that Dynagraph 
Saudi Arabia Ltd. resumed operations, having 
successfully registered with the foreign investment 
authorities “SAGIA” in Riyadh. 

The first issue of the “Inprint” Press Release 
saw the light of day in 2002. Edited entirely 
by Dynagraph, it provided coverage of exciting 
new product releases and the latest Dynagraph 
equipment sales. 

In 2002, IPEX the second largest print 

exhibition opened its doors welcoming 2,200 
exhibitors and over 90,000 visitors from all over 
the world. Manroland chose this trade show 
to unveil its “print one to many” vision. The 
Manroland DICOweb first real digital offset 
commercial webfed press was also introduced, 
becoming the first true computer-to-press 
solution, optimized for short run applications. 
The technology used in the DICOweb was 
created by Manroland and known as thermal 
transfer imaging. The DICOweb integrated the 
complete process, from pre-press to post-press 
inline. Manroland set out to redesign its entire 
sheetfed and webfed presses around this latest 
technological innovation. As professor George 

Demonstration of a colour management workflow solution 
integrating a V9600 Computer to Plate system and a Lanovia 
C550 Scanner made by FFEI.

عرض نظام تحّكم وضبط األلوان يدمج نظامي V9600 "من الحاسوب 
.FFEI من صنع C550 للمسح Lanovia إلى لوح الطباعة" بآلة
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 ورسعان ما واجهت دايناغراف محنة أخرى يف اململكة العربية 
برشاء  رغبتها  عن  الخريّف  مجموعة  أعلنت  عندما  السعودية، 
إىل  أخريًا  األمر  به  وانتهى  القرى.  إلحسان  العائدة  الحصص 
الوقت  من  دايناغراف  فاستغرق   .2002 العام  يف  حصته  بيع 
حتّى العـام 2008 لتعـود إىل اململكة تحت اسـم "دايناغراف 
االستثامر  سلطـات  لدى  التسجـيل  بعد  ذ.م.م"،  السعودية 

األجنبي SAGIA يف الرياض.

وهي   2002 عام  النور   Inprint نرشة  من  األّول  العدد  أبرص 
إلبقاء  دايناغراف  وتعّدها  تجمعها  صحفية  بيانات  عن  عبارة 
العمالء عىل اطّالع دائم بكّل جديد يف عامل الطباعة والصفقات 

التي تربمها يف املنطقة العربية.

خالل العام 2002 استقبل معرض IPEX، وهو ثاين أهّم معرض 
 2.200 يقارب  ما  برمنغهام/بريطانيا،  يف  تنظيمه  يتم  للطّباعة 
عارض وأكرث من 90,000 زائر من كل أنحاء العامل. وقد أطلقت 

خالله رشكة Manroland رؤيتها الجديدة "إطبع واحدة لعدد" 
وقامت بعرض أحدث ابتكاراتها Manroland DICOweb أّول 
حقيقّي  حّل  وأّول  بالكامل،  رقميّة  تجاريّة  أوفست  طباعة  آلة 
لتقنية الطباعة من الحاسوب إىل اآللة ميتاز بنقل الصورة حراريًا 
إىل ألواح بوليمر تّم تركيبها أوتوماتيكيًا عىل إسطوانات الطبع.

آالت  كل  تصميم  يف  التقنية  هذه   Manroland اعتمدت وقد 
الربوفيسور  واعترب  الجديد.  االبتكار  مع  متاشيًا  لديها  الطباعة 
دليًال  الجديد  الشامل  التصميم  هذا   Georges Teodorescu

.Manroland عىل دفع جديد تتجّسد فيه روحيّة

مع  الفرتة  هذه  خالل  ملحوظة  نجاحات  دايناغراف  حققت 
رشكة Kolbus، وهي مورّد رائد ومبتكر يف مجال خطوط تجليد 
أن  واملجالت  الكتب  مطابع  أصحاب  وأدرك  واملجالت.  الكتب 
الطباعة ذات الجودة العالية تتطلّب استثامًرا مامثًال يف خطوط 

تجليد الكتب ذات الغالفات الناعمة و الّسميكة.

أسهم النجاح الذي حققته منتجات Manroland كثريًا بانطالقة 
البحبوحة  وبفضل  الجديدة.  األلفية  بداية  يف  دايناغراف 
واالزدهار االقتصادي الذي شهدته منطقة الخليج، قام العديد 
من دور الصحافة واملطابع التجارية ومطابع املجالت ومصانع 
تقنيـات  أحدث  يف  استثمـاراتهم  بزيـادة  الكرتونية  العبوات 
النمو  أسهم  وملحقاتها.  والتغليف  والتجليد  الطباعة  آالت 
يف  املتّحدة،  العربيّة  اإلمارات  دولة  شهدته  الذي  االقتصادي 
مكاتبها  إنشاء  بهدف  العاملية  الرشكات  جذب  يف  خاص،  شكل 
يف  ملحوظة  زيادة  ذلك  عن  ونتج  املنطقة،  هذه  يف  اإلقليمية 

نفقات الدعاية واإلعالن.
Snapshot of the Introduction of the first DuPont Cyrel flexo plate 
digital engraver - CDI in the Middle East region in Dynagraph’s 
permanent showroom in 2002.

للمّرة األولى، عرض آلة دوبون سيريل فلكسو لحفر 
الشرق  منطقة  في   CDI الرقمّي  بالنظام  األلواح 

األوسط في مركز دايناغراف الدائم عام 2002.
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Teodorescu stated: “The new comprehensive 
design is another sign of a new impetus, the new 
spirit of Manroland.”

Dynagraph achieved notable successes during 
this period with Kolbus, a leading, innovative 
book binding finishing vendor. Book & magazine 
printers increasingly acknowledged that a print 
job requires equal investment in softcover and 
hardcover finishing and binding, indicating that 
the market was growing more sophisticated. 

The success of Manroland sheetfed and 
webfed products defined much of Dynagraph’s 
success in the beginning of the new millennium. 
Emboldened by years of wealth and prosperity 
in the Gulf region, newspaper, commercial, 
magazine and packaging customers invested 
heavily in the latest offset printing and finishing 
technologies. The UAE economy was the best 
positioned to benefit from this period of growth, 

as international firms increasingly established 
their regional headquarters there. The result was 
an increase in advertising expenditures, fuelled by 
speculation in the real estate market.

As a total systems integrator, Dynagraph was 
well placed to benefit from years of sustained 
growth. Building on the earlier successful 
installation of the new Hybrid Cromoman 50 
machine for Gulf News, Dynagraph delivered a 
further 6 parallel lines with 6 heatset packages, 
i.e. 18 printing towers, making this the largest 
Cromoman press configuration in the world.

During the following eight years, Dynagraph 
strengthed its partnership with Manroland, 
installing over 800 printing couples of 
Cromoman Hybrid presses throughout the 
UAE, Qatar and Oman. Together with FERAG, 
a Zürich-based supplier of mailroom systems for 
newspapers, Dynagraph successfully positioned 

Commissioning of the Cromoman 50 semi-commercial newspaper 
press at Khaleej Times in 2003.

Ihsan El Kara taking a tour of the Khaleej Times Printing & 
Publishing new state of the art factory in 2003.

إحسان القرى يجول في ورشة اعمار المبنى 
الحديث للخليج تايمز للطباعة والنشر عام 2003.

 Cromoman 50 التجارب األولية آللة طباعة الجرائد
semi-commercial في الخليج تايمز عام 2003.
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مثار  دايناغراف  حصدت  االقتصادي،  االزدهار  سنوات  خالل 
عىل  بناء  املتكاملة.  الطباعة  ألنظمة  كمورّد  الدؤوب  عملها 
نجاحها سابًقا يف تركيب وتجهيز آلة Cromoman 50 لجريدة 
خطوط   6 وإضافة  بتأمني  دايناغراف  قامت   ،"Gulf News"
طبع،  وحدات   6 من  مجموعة  مع  الصحف  لطباعة  طبع، 
لطباعة املطبوعات التجارية أي ما مجموعه 18 برجاً طباعياً، ما 

جعل منها أكرب آلة Cromoman يف العامل.

تعزيز  دايناغراف  استطاعت  تلت،  التي  الثامنية  األعوام  يف 
وتركيب  بتوريد  فقامت   Manroland مع  التجارية  رشاكتها 
أكرث من 800 برج طباعي من طراز Cromoman، يف مختلف 
مع  وبالرشاكة  وعامن.  وقطر  املتحدة  العربية  اإلمارات  أنحاء 
للصحف  الربيد  غرف  ألنظمة  مصّنعة  رشكة  وهي   ،FERAG
تكريس  من  دايناغراف  متّكنت  لها،  مقرٍّا  زوريخ  من  وتتّخذ 

موقعها الريادي كمورّد آلالت طباعة الّصحف وملحقاتها.

من   Manroland ورشكة دايناغراف  متّكنت  السنني،  مّر  وعىل 
احتياجات  مختلف  لتلبية  عالية  وبجودة  مرنة  حلول  تقديم 
الطباعة  رشكات  من  العديد  دفع  ما  عملهم.  ودورات  العمالء 
األوروبيّة إىل زيارة الخليج لالطّالع عن كثب عىل التجهيزات غري 

التقليديّة التي اعتمدتها دايناغراف.

 Khaleej" إىل اتفاق تاريخي مع صحيفة Manroland توّصلت
إدارة  مبحرك  مجهزة   Cromoman 50 آلة  لتأمني   "Times
ونظام مستقل لكل برج طباعي تصل رسعتها إىل 50 ألف نسخة 
التجارية  نصف  اإللكرتونية  اآللة  هذه  تركيب  تّم  الساعة.  يف 
 Khaleej" خالل الفصل األول من العام 2003 لطباعة صحيفة

Times" اليومية باإلضافة إىل بعض اإلصدارات األسبوعية. The FERAG mailroom conveyor system at Khaleej Times installed in 2003.

نظام FERAG mailroom conveyor لنقل 
نسخ الجرائد في الخليج تايمز عام 2003.
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itself as the leading distributor of webfed press 
systems and finishing solutions. 

Working hand in hand, Dynagraph and 
Manroland were able to offer unparalleled flexible 
solutions and high quality printed newspapers, 
leading many European print media firms to visit 
the Gulf, seeking to learn more about a hitherto 
unfamiliar concept.

Manroland reached a landmark agreement with 
Khaleej Times for the supply of a state-of-the-
art Cromoman 50 shaftless press which could 
reach speeds of up to 50,000 copies per hour 
in vertical production. This semi-commercial 
webfed press was finally installed during the first 
quarter of 2003, for the production of the daily 
newspaper "Khaleej Times" as well as certain 

weekly publications.

Last but not least, the sheetfed success story that 
began in 1999, driven by unparalleled growth in 
the commercial, magazine, book and packaging 
printing market, culminated in a surge in printing 
units sold and installed in 2002. Dynagraph 
delivered a total of 1,300 printing units during that 
period, 2/3 of which were in the 3B (70x100cm) 
format, and the balance in OB (50x70cm). The 
technical prowess of Manroland combined with the 
robust sales and support infrastructure offered by 
Dynagraph made for a fearsome alliance unrivalled 
by its closest competitors.

With the concurrence of Manroland, Dynagraph 
agreed to a partnership with Manugraph, the leading 
manufacturer of single-circumference webfed 
presses in India in 2003. This association aimed 
to meet the need for smaller newspaper printers 
& publishers, who required lower speeds and 
could forgo the peak performance of a Manroland 
webfed press. In the following 6 years, Dynagraph 
would sell over 16 Manugraph web presses while 
upgrading a number of existing presses to increase 
the number of coloured pages and thus answer 
growing demand for greater advertising space. 

Dynagraph greatly strengthened Manugraph’s 
sales in the Middle East, helping to rectify 
the poor image traditionally associated 
with equipment made in India. In doing so, 
Dynagraph did not hesitate to put its own 
reputation on the brink, convinced as it was of 
the reliability of the product it was selling.

Manugraph City Line Express hybrid press delivered in 2011 to 
KUC Group publishers of Al Waseet classified Ads.

تسليم آلة Manugraph City Line Express عام 2011 إلى 
مجموعة KUC ناشري جريدة الوسيط لإلعالنات المبوبة. 



67

أخريًا وليس آخرًا، فإن قصة الّنجاح التي بدأت يف عام 1999، والتي 
وطباعة  التجاريّة  الطّباعة  سوق  يف  املسبوق  غري  النمّو  عّززها 
وحدات  تزايد  مع  ذروتها  بلغت  والتغليف،  والكتب  املجّالت 
سلّمت  فقد   .2002 العام  يف  وتركيبها  بيعها  تّم  التي  الطباعة 
دايناغراف ما مجموعه 1300 وحـدة طباعة يف تلك الفرتة، ثُلثاها 
سم).   50x70)  OB بنظام والبقية  سم)   70x100)  3B مبقاس 
ويعود الفضل يف هذا النجاح غري املسبوق يف حلبة املنافسني إىل 
إىل  باإلضافة   Manroland معّدات ميَّزت  التـي  التقنية  الرباعة 

القوة الرتويجيّة والبنية التحتيّة الّصلبة التي وفّرتها دايناغراف. 

وبالتوافق مع Manroland، قبلت دايناغراف عام 2003 إبرام 
رشاكة عمل مع Manugraph، املصَنع الرائد آلالت طباعة لفائف 
الورق ذات إسطوانات الطبع املفردة يف الهند. وكان الهدف من 
هذا التعاون، تأمني حاجة دور الصحافة لطباعة الكميات الصغرية 

ومبعدل  أقل  كلفة  ذات  طباعة  آالت  إىل  تحتاج  والتي  الحجم 
إنتاج متوسط. خالل األعوام الستة التي تلت، باعت دايناغراف 
أكرث من 16 آلة طباعة من صنع Manugraph وجّهزت عدًدا من 
رؤوس الطّبع اإلضافيّة عىل آالت الطّباعة املوجودة سابًقا بهدف 
إضافيّة  صفحات  توفري  وبالتّايل  امللّونة،  الّصفحات  عدد  زيادة 

لتلبية الطّلب املتزايد عىل املساحات اإلعالنية.

ماكينة  مبيعات  دايناغراف  عّززت  الفرتة،  هذه  خالل 
Manugraph بشكل كبري يف منطقة الّرشق األوسط، وساعدت 
عامة  ترافق  كانت  التي  الخاطئة  النمطيّة  الصورة  تصحيح  يف 
املعدات املصّنعة يف الهند والتي كانت تقلِّل من أهمية جودتها، 
إذ مل ترتّدد دايناغراف أبًدا يف توريد خطوط الطبع هذه ألنّها 
كانت مقتنعة بجودة املنتج وقدرتها عىل التعامل معه بشكل 

يضمن حفظ سمعتها التجارية املرموقة.

األلفيّة الجديدة

Delivery of a manroland R706 LTTLVP in February 2006 to Majan Printing & Packaging Company. A 6 color, double coater, including a 
perfecting device a#er the first printing unit, a unique configuration for a packaging printer in the Middle East Region.

في شباط 2006, تم تسليم شركة ماجان للطباعة والتغليف آلة مانروالند, ستة ألوان مزّودة برأسّي تلميع مع جهاز 
قاّلب الورق بعد وحدة الطبعز تعتبر هذه اآللة هي االولى من نوعها في الشرق االوسط بهذه المواصفات.



C H A P T E R  S E V E N

Uncharted Territory 

Growth opportunities



فـرص الـنـّمـو



70

MAKING HISTORY IN PRINT

UNCHARTED TERRITORY

The first decade of the twenty first century saw 
noticeable growth in the Syrian market and 
the print sector between 2003 and 2010 was 
no exception. Dynagraph Syria Ltd. had an 
important head start advantage over its closest 
rivals, a better understanding of the needs and 
requirements of the private sector.

Dynagraph was thus able to rapidly meet 
the growing demands and increasingly 
sophisticated expectations of its private 
customers, quickly becoming the market leader 
in sheetfed offset printing. The company’s 
technical knowhow played a crucial role in 
allowing it to offer complex configurations for 
added value print applications in packaging, 
commercial and book printing.

Dynagraph had become the leading innovator, 
introducing sheetfed offset presses with up to 6 
colours in special double coaters and inline cold 
foil configurations for different commercial 
and packaging applications. 

Other investments as well followed in book 
binding finishing equipment from Kolbus. 

The tragic outbreak of unrest in Syria at the 
end of 2011 resulted in a freeze in investments 
and a sad end to years of exceptional growth. 
Dynagraph was yet again confronted with a 
devastating conflict, as had been the case so 
often in its history throughout the Middle East.

Commissioning of the Cityline, Manugraph newspaper web 
press at United Group, Damascus for the printing of the daily 
newspaper "Baladna" in 2008.

تجربة آلة Manugraph سيتي الين اكسبرس في المجموعة 
المتحدة في دمشق لطباعة الجريدة اليومية "بلدنا" عام 2008.
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شهد العقد األّول من القرن الحادي والعرشين تطّوًرا ملحوظًا 
و2010   2003 بني  الطّباعة  لقطاع  وكان  الّسوريّة،  الّسوق  يف 
حصة يف مجال االستثامرات. إىل ذلك، متيّزت رشكة دايناغراف 
سوريا عن منافسيها، إذ كانت عىل دراية بحاجات ومتطلّبات 

القطاع الخاص.

كـانت دايناغراف قـادرة عىل تلبية الطلـب املتزايد والتجاوب 
غدت  حتى  الخاص،  القطاع  يف  العمالء  متطلبات  مع  برسعة 
سمح  السوق.  يف  األوفست  طباعة  آلالت  مبيًعا  األكرث  الّرشكة 
لها  يكون  بأن  الواسعة  التقنية  وخربتها  العريق  الرشكة  تاريخ 
ومعدات  حلول  من  لعمالئها  يلزم  ما  تقديم  يف  أسايس  دور 
التعبئة  مجال  يف  تعقيًدا  األكرث  املطبوعات  تنفيذ  يف  ساهمت 

والتغليف والطباعة التجارية وطباعة الكتب. رسعان ما أصبحت 
دايناغراف من أبرز الرشكات يف مجال الطباعة من خالل توريد 
تلميع  وحديت  مع  ألوان  ستة  أوفست  طباعة  آلة  أول  وتركيب 
ورأس تذهيب (Inline foiler) عىل البارد مع مجفف باألشعة 
ما فوق البنفسجية. وتبعتها أيًضا استثامرات يف معّدات تجليد 

.Kolbus الكتب من إنتاج

عام  نهاية  يف  سوريا  يف  املأساوي  األمني  االستقرار  عدم  أدى   
2011 إىل تجميد االستثامرات، فكانت نهاية حزينة لسنوات من 
مدّمرًا  نزاًعا  دايناغراف  واجهت  جديد،  ومن  االستثنايئ.  النمو 

آخر، كام جرت عليها العادة يف تاريخها يف الرشق األوسط.

Kolbus Book Block preparation line commissioned at "Al Hashimiah" printing press in Damascus in 2009.

تدشين خط Kolbus Book Block في مطبعة "الهاشمية" في دمشق عام 2009.
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Following a period of restraint, and with the end 
of the economic crisis, the investment climate 
in the graphic industry improved substantially 
from 2004 onwards. Drupa 2004 showed strong 
numbers, with close to 400,000 visitors from 
122 countries and nearly 1,900 exhibitors from 
52 nations. 

These figures were nevertheless lower than 
the high watermark of the 2000 trade show. In 
certain areas, however, results surpassed those of 
the boom year 2000, as was notably the case for 
equipment manufacturers in the printing and 
paper processing industry. “Visitor response in 
all segments of the printing and paper processing 
industry was strong,” said Kai Büntemeyer, the 
new chairman of the specialized section for 
printing and paper equipment and supplies 
within the Federation of the Engineering 
Industries (VDMA). “Drupa 2004 has more 
than lived up to its expectations," he added.

In 2005, Dynagraph and Manroland signed a 
supplementary agreement for the establishment 
of the Manroland web service and maintenance 
hub in Dubai, with the objective of servicing 
all existing newspaper & commercial webfed 
presses in the Middle East region and beyond. 
Dynagraph would provide local service engineers 
and manage the administration, while Manroland 
would relocate two German service engineers to 
Dubai, thus ensuring a permanent presence and 
allowing to take enhanced preventative measures, 
reducing existing downtimes and delivering true 
24/7 local support for webfed customers. 

DYNAGRAPH TODAY

Inauguration of Dynagraph's headquarter in September 2005.

افتتاح مبنى دايناغراف الرئيسي في بيروت في أيلول 2005.
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بعد فرتة من الجمود لسنوات ما بعد األزمة االقتصادية العاملية، 
ملحوظ  بشكل  يتحّسن  الطباعة  حقل  يف  االستثامر  مناخ  بدأ 
ذاك  يف   "Drupa" معرض  زار  فقد   .2004 العام  من  اعتباًرا 
العام ما يقارب 400 ألف زائٍر من 122 دولة واشرتك فيه حوايل 

1,900 عارٍض من 52 دولة مختلفة.

عىل الرغم من أن هذه األرقام بقيت أدىن من تلك التاريخية 
التي سّجلها هذا املعرض يف العام 2000، فإن األجواء اإليجابية 
التي اتّسمت بها النسخة الحديثة فاقت االزدهار الذي حققه 
مجال  يف  االستثامرات  منو  إىل  ذلك  ويعود  عام 2000.  املعرض 
صناعة آالت الطباعة وصناعة الورق، وقد استمر النمو املطَّرد، 
إذ متيزت نسخة املعرض للعام 2004 وفاقت جميع التوقعات، 
وكان الحضور الفتًا عىل صعيد قطاعات صناعة الطبـاعة كافة 
لقسم  الجديد  اإلداري  الرئيس  بنتنامير  كـاي  السيد  بحسب 
للصناعات  املهني  االتحاد  يف  ولوازمها  الورق  طباعة  معّدات 

الهندسيّة (VDMA) يف أملانيا.

اتفاقًا   Manrolandو دايناغراف  رشكتا  وقّعت  العام 2005،  يف 
إضافياً إلنشاء مركز للصيانة وخدمات ما بعد البيع آلالت طباعة 
وذلك  له،  مركزًا  ديب  إمارة  واتّخذا  (الويب)  الورقية  اللفائف 
بهدف خدمة جميع الصحف واملطابع التجارية يف منطقة الرشق 
االتفاق  هذا  مبوجب  دايناغراف  وتقوم  الجوار.  ودول  األوسط 
بتأمني خدمة املهندسني املحليني وتهتم باألعامل اإلدارية ويعاونها 
بذلك مهندَسان أملانيَّان منتدبَان من Manroland مقيامن دامئًا 
يف ديب، األمر الذي يوفّر خدمة يوميّة وفوريّة عىل مدار الساعة 
تفاديًا لألعطال املفاجئة التي قد تعيق صدور الّصحف اليوميّة 

فضالً عن الزيارات الوقائية لتدارك األعطال غري املتوقّعة.

الخليج  معرض  يف  دايناغراف  شاركت  نفسه،  العام  يف  الحًقا 
أيام  أربعة  مدار  عىل  لتقّدم  فرصة  وانتهزتها  للطباعة.  السابع 
األقسام  آالت  مختلف  بني  املتكامل  للتشغيل  حلوالً  متواصلة 
 One Vision، Tera الرشكــات  من  كل  وارتأت  املطبعة.  يف 
 Digital Publishing، Printvis Novavision، OKS AG
وManroland تسليط الضوء عىل براعتها يف تنفيذ هذا التشابك 
ق يف العمل بدًءا من التخطيط ملوارد الرشكات، إىل تقدير  املنسَّ
التكاليف لكل مطبوعة، ومنها إىل التحرير، فالتصميم، وترقيم 
اللغوي،  والتصحيح  املضمون  مراقبة  إىل  وبعدها  الصفحات، 

Dynagraph participates in the 7th Gulf Print & Pack regional 
exhibition, in Dubai together with its partners in newspaper 
workflow, publishing, archiving and content management.

مشاركة دايناغراف في معرض الخليج للطباعة والتغليف السابع 
في دبي مع شركاءها الموردين في مجال الصحافة و النشر.
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وصوًال إىل األرشفة وحلول إدارة املحتوى. كان أصحاب املطابع 
اإلنتاجية  يف  األرباح  من  املزيد  تحقيق  إىل  بحاجة  والنارشون 
والكفاءة ليس من خالل االستثامر يف اآلالت الصناعية وحسب، 
وتوحيدها  لألنظمة،  اآليل  التشغيل  زيادة  خالل  من  أيًضا  بل 

وتكاملها لتخفيض كلفة اإلنتاج.

يف العام 2006، أضافت رشكة اإلمارات للطباعة والنرش يف ديب 
 Rotoman إىل مجموعتها آلتني تجاريتني لطباعة لفائف الورق
70، ما جعلها يف طليعة املطابع املتخصصة يف طباعة املجالت 
الرشق  يف   Manroland نجاح  ساعد  وقد  واألجنبية.  العربية 
رائد  إقليمي  موزع  مصاف  إىل  دايناغراف  رفع  عىل  األوسط 
ملطابع األوفست املتخصصة بطباعة اللفائف واألطباق الورقية.

الدوحة،  يف   (GPPC) والنرش  للطباعة  الخليج  رشكة  وقَعت 
وهي إحدى أكرب مطابع الصحف ودور النرش يف قطر، صفقة 
كبرية مع دايناغراف تشمل آلة Cromoman 50، وكان تاريخ 
التسليم املتوقَع يف عام 2007. وتتّسم هذه اآللة برسعة تصل 
إىل 000 50 نسخة يف الساعة وأعىل قدرة عىل استنساخ النقط 
يف مجموعتها، فأرست معايري جديدة لصناعة الطباعة يف قطر.

 ،Xerox يف 2007، اختارت Gulf Print & Pack وخالل معرض
الرشكة الرائدة عامليًا يف مجال الطباعة الرقمية بواسطة الحرب، 
دايناغراف كرشيك محيل يساعدها يف خدمة عمالئها املحليني 
بشكل أفضل يف دولة اإلمارات. وقد انتهت املناقشات املثمرة 
 2008 عام  الثاين  ترشين  شهر  يف  البيع  حقوق  اتفاق  بتوقيع 
 Xerox تحت شعار "تواصل مع الفرص املتاحة". وهكذا قامت
ودايناغراف بجمع طباعة األوفست التقليدية والطباعة الرقمية 

الطباعة  وحتى  الطلب"،  عند  "للطباعة  تكنولوجي  ل  كمَكمِّ
املتخصصة. ومع ذلك، كان هذا التعاون قصري األمد، بسبب ظهور 
اختالفات يف وجهات النظر، السيام من الناحية التجارية، تسببت 

بفّض الرشاكة بني الرشكتني يف العام 2012.

املتحدة  بالواليات  عصفت  التي  العقارات  فقاعة  أزمة  بدء  مع 
العاملي،  املايل  النظام  تداعياتها  طاولت  والتي   2008 العام  يف 
عانت صناعة الطباعة يف الرشق األوسط مرّة أخرى تحت وطأة 
الحواسيب  تقنية  إطالق  مع  تزامن  الذي  االقتصادي  االنكامش 
اللوحيّة التي شّكلت خطرًا عىل الوسائل املطبوعة. وعندئذ، بدأ 
فصل جديد من التحديات التي كان عىل دايناغراف مواجهتها، 
عىل  الطلب  يف  الحاد  االنخفاض  وجه  يف  للوقوف  فكافحت 

الطباعة التقليدية واملعدات املكّملة األخرى.

سنوات  قبل  الرشكة  اعتمدتها  التي  االسرتاتيجيّة  أّن  تبنّي  وقد 
للرتكيز عىل املواد الطباعيّة االستهالكيّة كخطوة احرتازية، كانت 
بالفعل قراًرا حكياًم ساعدها عىل تجاوز هذه املرحلة الّصعبة 

بشكل مقبول.

دايناغراف اليوم

Signing of an added value reseller agreement with Xerox for the 
United Arab Emirates in 2007.

 توقيع عقد تعاون مع شركة Xerox لإلمارات العربية المتحدة عام 2007.
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Later that same year, Dynagraph participated in 
the 7th Gulf Print exhibition. The 4-day event was 
used by Dynagraph to demonstrate automation, 
integration and networking solutions. One Vision, 
Tera Digital Publishing, Printvis Novavision, OKS 
software AG and Manroland sought to showcase 
their prowess in workflow, Enterprise Resource 
Planning, cost estimation, editorial, pagination, 
pre-flight checking and correction, archiving 
and content management solutions. Printers and 
print publishers needed to increasingly realize 
gains in productivity and efficiency not only through 
capital investments in industrial machinery, but also 
through increased automation, standardization and 
systems integration. 

Emirates Printing Press of Dubai added two 
Rotoman 70 commercial webfed presses to its 
setup in 2006, placing it in a leadership position 
at the forefront of the Arab magazine printing 
industry. Manroland’s success in the Middle East 
helped position Dynagraph as the leading regional 
distributor of webfed and of sheetfed offset presses. 

Doha’s Gulf Printing and Publishing Company 
(GPPC), one of the leading newspaper 
printers & publishers in Qatar, signed a major 
Cromoman 50 deal with Dynagraph, with an 
expected delivery date of 2007. With speeds 
of 50,000 copies per hour and the highest dot 
reproduction of its range, the Cromoman would 
set a new standard of printing quality in Qatar. 

During the Gulf Print & Pack exhibition in 
2007, Xerox, the global leader in document 
technology and services, selected Dynagraph 
as its channel partner to better serve its UAE 
local commercial printers. Fruitful discussions 
resulted in the signing of a sales agreement in 
November 2008 under the mantra “Connect 
with Opportunity”. Xerox and Dynagraph 
thus intended to combine traditional offset and 
digital printing as complementary technologies 
for on-demand, even personalized printing. 
This alliance would however be short-lived, 
with differences leading the companies to part 
ways in 2012.

DYNAGRAPH TODAY

In 2006, signing ceremony of Gulf Printing and Publishing 
Company (GPPC) in Doha, Qatar for the Manroland Cromoman 
70 web press.

 Manroland Cromoman 70 حفل توقيع عقد بيع آلة ويب
لشركة الخليج للطباعة و النشر في الدوحة – قطر.

Commissioning of the Cromoman 70 at GPPC.

العمل على آلة Cromoman 70 في شركة الخليج للطباعة والنشر.
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With the subprime crisis of 2008 spilling over 
from the United States into the global financial 
system, the Middle East felt the impact with 
the printing & publishing industry bearing the 
brunt of the downturn, which coincided with the 
introduction of threatening tablet technologies. 
As a result, Dynagraph struggled with a sharp 
drop in demand for traditional printing and 
finishing equipment. 

The consumable strategy pre-emptively adopted 
years before proved to be a wise decision, playing 
a large role in the company’s ability to weather 
a particularly difficult period. Yet in the midst 
of this unfavourable conjuncture, Hewlett 
Packard, the leading industrial inkjet printing 
systems supplier, sought closer cooperation with 
Dynagraph due to its standing as a key player 
in the graphic arts industry. Over the following 
years, Dynagraph would grow its large format 
printing and inkjet business, working as an HP 
reseller throughout the Gulf.

During this period of growing uncertainty, 
everyone in the industry seemed to be turning 
to Drupa for answers. In 2008, 1,866 exhibitors 
from 52 countries showcased their latest products 
while a total of 394,478 visitors from over 138 
countries attended. While the industry had 
grown accustomed to 5-year cyclical changes, 
this year would prove to be different as vendors 
and customers alike braced for the worst. In 
defiance of a challenging market climate, certain 
customers made bold investments.

Notably, Masar Printing & Publishing, owned by 
Arab media Group in Dubai, took the bold step 
of investing in the only six colour Manroland 
Lithoman 64-pages in the world. During that 
time, Dynagraph continued to nurture its strong 
reputation while beginning to look beyond its 
home Middle Eastern market. The company 
sought to identify markets further afield that 
possessed similar characteristics and needs. 

DYNAGRAPH TODAY

A rare image of Al Masar Printing & Publishing Manroland 
Cromoman 70 and FERAG mail room installation at their state of 
the art printing plant located at the International Media Production 
Free Zone in Dubai.

صورة نادرة من شركة المسار للطباعة والنشر تظهر آلة طباعة ويب 
Cromoman 70 متصلة مع نظام غرفة البريد من شركة FERAG في 

المنطقة الحرة في دبي، مدينة االنتاج االعالمي الدولية.
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ولكن يف خضم هذه الظروف الصعبة، سعت رشكة HP، وهي 
مصَنع رائد ألنظمة الطباعة بالحرب النفاث الصناعي، للتعاون مع 
دايناغراف نظرًا لدورها الرائد كالعب رئييس يف صناعة الفنون 
دايناغراف  طَورت  تلت،  التي  األعوام  مدى  وعىل  التصويريّة، 
 HP لعالمة موزع  باعتبارها  املجال  هذا  يف  كبري  بشكل  عملها 

التجارية يف جميع أنحاء الخليج.

املعنيني  جميع  أن  بدا  الضبابية،  االقتصادية  األزمة  فرتة  خالل 
الستكشاف   2008 دروبا  معرض  إىل  يتطلّعون  القطاع  هذا  يف 
معامل مستقبل هذه الصناعة. فسّجل هذا املعرض حوايل 1,866 
عارًضا من 52 دولة مختلفة و394,478 زائرًا من أكرث من 138 
دولة. ويف حني اعتادت صناعة الطباعة عىل تسجيل تحديثات 
املوردون  استعد  أعوام،  كل 5  مرّة  مبعّدل  جديدة  واستثامرات 

والعمالء عىل حدٍّ سواء ملواجهة األسوأ.

غري أن املفاجأة الالفتة يف ظل هذه الظروف الصعبة، كانت قيام 
مسار  "دار  السيّام  الجريئة  االستثامرات  ببعض  العمالء  بعض 
للطباعة والنرش" التي متلكها املجموعة اإلعالمية العربيّة يف ديب، 
التي اشرتت آلة Manroland Lithoman 64-pages لطباعة 
64 صفحة باستخدام 6 ألوان وهي الوحيدة من نوعها يف العامل.

دايناغراف اليوم

Ihsan El Kara welcoming HE Minister of information of the UAE 
Hasher Al Maktoum during the opening ceremony of Gulf printing 
and Packing 2007.

Over 9 partners joined Dynagraph for the 4-day event.

إحسان القرى مرحًبا بوزير اإلعالم الشيخ حشر المكتوم في 
افتتاح معرض الخليج للطباعة والتغليف عام 2007.

In 2007 during the Gulf Print & pack exhibition, Dynagraph 
brands the printing unit doors of the Manroland R200E sheetfed 
press on display.

عام 2007 في معرض الطباعة في الخليج، دايناغراف تعرض 
آالت Manroland R200 E لطباعة األطباق الورقية.

أكثر من تسع من الشركات الموردة المتعاونة مع 
دايناغراف كانوا في المعرض طيلة األيام األربعة.
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Dynagraph also sought stronger ties with existing 
and new vendors in digital printing, publishing, 
editorial, content and asset management. To 
reflect this new orientation and represent its 
current aspirations, Dynagraph decided to 
revamp its corporate logo.

Following a successful trade show at Drupa 
2008, which saw Dynagraph post record sales 
results, Gulf Print was the next crucial graphic 
arts event on the agenda during the early days 
of the financial crisis of 2007. Key players in 
the region’s industry met in April 2009 at the 
Airport Expo in Dubai to showcase their latest 
products, with Dynagraph once again well-
positioned thanks to its strategic alliances and 
partnerships with leading vendors.

The event was also marked by the introduction 
of the Manroland 50 making its Middle Eastern 
debut. This long-awaited small format 36/52cm 
sheetfed offset press provided Manroland’s 

long-awaited answer to competitor products. 
Meanwhile, in the prepress sector, Fujifilm 
released the Brillia PRO-V Violet low chemistry 
plate in the Middle East. For those four intense 
days, the challenging economic climate felt 
like a distant memory and Dynagraph’s new 
logo shone proudly over 300sqm of exhibition 
space. Manroland delivered a 16-page Rotoman 
65 commercial web press to United Printing 
& Publishing in Abu Dhabi in October 2009. 
Formerly known as Emirates Media Inc., this 
printing press had been a part of Abu Dhabi 
Media Company (ADMC) in the early 1970s 
and had gone on to become one of the largest 
commercial and newspaper print companies 
in the UAE. To continue printing the highest-
quality magazines, they chose the Rotoman, 
Manroland’s flagship commercial web press.

In 2010, Dynagraph was officially appointed 
as the Gulf region distributor of Flint Group, 
a leading provider of newspaper & commercial 

DYNAGRAPH TODAY

In 2009, Dynagraph rents 300 sqm of space during the Gulf Print 
& Pack exhibition.

The Roland 50, Manroland's small format sheetfed press on 
display for the first time in the Middle East region.

آلة طباعة شيت أوفست Roland 50 للمقاسات الصغيرة من 
Manroland تعرض للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط.

عام 2009، شغلت دايناغراف مساحة 300 متر 
مربع في معرض الخليج للطباعة و التغليف.
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مكانتها  عىل  الحفاظ  دايناغراف  واصلت  األثناء،  هذه  يف 
القوية وبدأت تتطلّع جغرافيًا إىل أبعد من سوقها التقليدية يف 
من  املزيد  دخول  إىل  الرشكة  وسعت  األوسط.  الرشق  منطقة 
األسواق التي تتوفّر فيها خصائص النمو واستعداًدا للتطور. كام 
الحاليني  البائعني  مع  عالقاتها  تقوية  إىل  أيًضا  دايناغراف  سعت 
واملستقبليني يف مجال الطباعة الرقمية والنرش والتحرير وبرامج 
التشغيل وإدارة األصول. ومتاشيًا مع توَجهها الجديد وتطلّعاتها 
املستقبليّة، قّررت دايناغراف تحديث شعار الرشكة لتعكس هذا 
الواقع الجديد. بعد معرض "Drupa" التجاري الناجح يف العام 
2008 والذي سجَّلت فيه دايناغراف نتائج مبيعات قياسية، كان 
األعامل  جدول  عىل  التايل  املهم  الحدث  الخليج  طباعة  معرض 
خالل األيام األوىل من األزمة املالية عام 2007. التقى الالعبون 
األساسيون يف هذه الصناعة يف نيسان 2009 يف مركز معارض مطار 
ديب لعرض أحدث منتجاتهم، وبرزت دايناغراف مرة أخرى بفضل 

تحالفاتها االسرتاتيجية ورشاكتها مع مصنعني رائدين.

 Manroland 50 آلة والدة  بإعالن  أيًضا  املعرض  هذا  متيَز  كام 
ألول مرَة يف منطقة الرشق األوسط. وهي عبارة عن طراز صغري 
طال انتظاره آللة طبع األوفست قياس 36/52 سنتم من تصميم 
Manroland ملواجهة اآلالت املنافسة. بالتزامن مع هذا اإلصدار، 
أطلقت فوجي فيلم لوحة Brillia PRO-V Violet يف منطقة 
شبح  بدا  هذه،  األربعة  املعرض  األيام  وخالل  األوسط.  الرشق 
بفخر  الجديد  دايناغراف  شعار  وأرشق  بعيًدا  االقتصادية  األزمة 

فوق مساحة عرض فاقت الـ 300 مرت مربع.

آلة   Manroland رشكة  سلَّمت   ،2009 األول  ترشين  يف 
الرشكة  إىل  متزامنة  صفحة  لطباعة 16  تجارية   Rotoman 65
املتحدة للطباعة والنرش يف أبو ظبي التي كانت تُعرَف يف السابق 
أكرب  من  واحدة  لتصبح  منت  وقد  لإلعالم.  اإلمارات  رشكة  باسم 
رشكات الطباعة التجارية وطباعة الصحف يف دولة اإلمارات بعد 
أن كانت جزًءا من رشكة أبو ظبي لإلعالم (ADMC) يف بداية 
السبعينات. واستحوذت الرشكة عىل آلة Rotoman، وهي ماكينة 
طباعة إلكرتونية (ويب) رائدة للمطبوعات الصحفية من تصنيع 

Manroland وذلك لتستمّر بطباعة مجّالتها بأفضل نوعيّة.

دايناغراف اليوم

In 2009, Dynagraph participates in its third Gulf Print exhibition.

Installation of the Manroland Rotoman 65 at Emirates Printing 
Press a leading commercial printer in Dubai.

تركيب آلة Manroland Rotoman 65 في مطابع االمارات 
وهي من الشركات الرائدة في الطباعة التجارية.

جناح دايناغراف البالغ 300 متر مرّبع في معرض 
الخليج للطباعة والتغليف عام 2009.
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Coldset/ Heatset offset web printing inks. Two 
years later the company would sign an exclusive 
distributor agreement with Flint Print Media 
for the Middle East region. This momentous 
deal coincided with Dynagraph and Manroland 
celebrating the 5-year anniversary of their web 
service hub in Dubai. 

In 2011, Kuwait United Company (KUC) 
publisher of newspapers and magazines such as 
"Al Waseet", "Layalina", as well as the newspapers 
"Al Hayat", "Al Balad" and "Al Jazeera", invested in 
a Manugraph Cityline Express acquired through 
Dynagraph. The compact, single width, single 
circumference web offset press enabled KUC to 
offer its clients additional coloured pages. 

Dynagraph reached a nadir in 2011, following 12 
consecutive years of strong growth in the face of 
challenging market conditions. 

During that same period, Manroland was 
listed under Chapter 11, sending shockwaves 
throughout the world of printing, and creating 
concern for the industry’s overall resilience. 
The Manroland proceedings cast doubts 
on Dynagraph’s ability to survive without 
it, as Dynagraph’ close association with the 
Manroland brand turned into a liability. The 
firm incurred losses in millions and suffered 
from restrictions imposed by the insolvency 
administrator and the provisory management 
at Manroland. 

Despite these setbacks, Dynagraph maintained 
its support to clients, addressing spare parts and 
service needs while committing to any terms 
undertaken by Manroland in order to preserve 
its brand image. 

In early 2012, Manroland split into two separate 
entities: Manroland web and Manroland sheetfed 
systems. The change in ownership was a welcome 
change from the earlier controlling partnership of 
MAN Group and Allianz Capital.

DYNAGRAPH TODAY

In 2011, signing ceremony at Al Yamamah Printing & Publishing 
in Riyadh, Saudi Arabia for the order of two FFEI V8 Computer 
to Plate Systems with inline bending and punching.

Commissioning of the two V8 Ctps at Al Yamamah Printing & 
Publishing in Riyadh in November 2011.

عام 2011، حفل توقيع عقد بيع خطي انتاج "من الكمبيوتر 
الى لوح الطباعة" FFEI V8 Ctps الى مؤسسة اليمامة 

الصحفية في الرياض في المملكة العربية السعودية.

 V8 Ctps العمل على التشغيل األولي لخطي
في مؤسسة اليمامة في تشرين الثاني 2011.
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 "Flint" عام 2010، تم تعيني دايناغراف موزًعا معتمًدا ملجموعة
يف منطقة الخليج، وهي رشكة رائدة لتوريد األحبار آلالت الطباعة.  
مع  الحرصي  للتوزيع  اتفاقًا  الرشكة  وقعت  عامني،  مرور  وبعد 
هذه  وتزامنت  األوسط.  الرشق  ملنطقة   Flint Print Media
الصفقة ذات األهّميّة البالغة مع االحتفال بالعيد الخامس الفتتاح 
مركز خدمات وصيانة آالت طبع اللفائف الورقية يف إمارة ديب 

.Manrolandوهو مرشوع مشرتك بني دايناغراف و

وهي   (KUC) املتحدة الكويتية  الرشكة  استثمرت  عام 2007، 
دار نرش لعدد من الصحف واملجالت كالوسيط وليالينا والحياة 
 Manugraph Cityline Express آلة  يف  والجزيرة،  والبلد 
اشرتتها من دايناغراف، وقد سمحت اآللة بفضل محيطها املفرد 

وعرضها املفرد يف تقديم صفحات ملّونة إضافيّة.

عام 2011 دخلت دايناغراف يف حقبة من من الركود بعد 12 
الصعاب  ومواجهة  القوي  والنمو  النجاحات  من  متتالية  سنة 
العام  ذلك   Manroland رشكة  أعلنت  إذ  السوق.  ومتغرّيات 
صدمة  اإلعالن  هذا  شّكل  وقد  اإلنتاج.  عن  وتوقفها  إفالسها 

هذه  مستقبل  حول  القلق  من  حاالً  وخلق  الطباعة  عامل  يف 
الصناعة. فزادت الشكوك حول قدرة دايناغراف عىل االستمرار 
والذي  بها  الوثيق  ارتباطها  إىل  نظرًا   Manroland دون  من 
تحَول مع مرور الوقت إىل ما يشبه املسؤولية املشـرتكة. تكبّدت 
فرضها  التي  القيود  من  وعانت  باملاليني  خسائر  دايناغراف 
املسؤول عن التفليسة واإلدارة املؤقتة التي استلمت زمام األمور 

.Manroland يف رشكة

لكن بالرغم من هذه االنتكاسات، دأبت رشكة دايناغراف عىل 
دعمها لعمالئها، ووفّرت قطع الغيار والخدمات املطلوبة، ويف 
الوقت نفسه مل تألو جهًدا يف متابعة أي رشط تعاقدي التزمت 
بتعزيز  دايناغراف  من  رغبة  مبارشة،   Manroland رشكة  به 

قيمها املهنية وتكريس الصورة الالمعة التي لطاملا ظهرت بها.

رشكتني  إىل   Manroland تقسيم  تم   ،2012 العام  أوائل  ويف 
 Manrolandو Manroland Sheetfed Systems : منفصلتني
Web Systems. وكان التغيري يف امللكية موضـع ترحيـب بعد 
 MAN Group الرشاكة السـابقة املسـيطرة التي جمعت بني

.Allianz Capitalو

دايناغراف اليوم

In 2007, British Industries signs the largest semi-commercial 
web order for a Cromoman single circumference press in Kuwait 
between Ihsan El Kara and the owners Al Marzouk.

Commissioning of the Rotoman 70 commercial web press at 
United Printing Press in Abu Dhabi.

العمل على مطبعة الويب، الـ Rotoman 70 التجارّية، 
في المطبعة المّتحدة "United" في أبو ظبي.

ويب  مطبعة  لشراء  تجاري  نصف  عقد  أكبر  توقيع   :2007 العام 
للطباعة  الريطانّية  الصناعات  قبل  من   Cromoman موديل  من 

والتغليف في الكويت. الطرفان: إحسان القرى وآل مرزوق.
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Dynagraph concentrated its efforts on the Sign 
& Graphic Imaging Middle East exhibition 
in January 2011 to demonstrate its growing 
interest in the Middle East’s Sign and Digital 
Graphics market following the signing of its 
partnership agreement with HP a year earlier.

One key success at this time was Dynagraph’s 
sale of a Fujifilm High Speed Computer to 
Plate System to Al Yamamah Establishment, 
a leading newspaper publisher in Riyadh. 
Dynagraph won this coveted order, with one 
of the determinant factors being the installed 
regional base of over 90 Computer to Plate 
Systems and more recently a number of Low 
Chemical installations. This deal restored 
Dynagraph as one of the leading distributor of 
print media in Saudi Arabia.

In 2012, Dynagraph successfully wrapped up 
the Sign & Graphic Imaging Middle East in 
association with HP. This 15th edition of the 
trade show was a clear success as Dynagraph 
made progress in positioning itself as a major 

player in the sector. It also met success at Media 
Expo 2012, a media, advertising, printing, and 
signage trade fair in Qatar.

Just as the worst seemed to be over and 
Dynagraph was focusing on adapting to the 
fast changing print media and communications 
environment, the partnership with Fujifilm 
began to show signs of frailty. Fujifilm, who had 
become, with Manroland one of Dynagraph’s 
key partners, chose a path of its own, seeking 
to safeguard its corporate future in the Middle 
East at the expense of its most successful 

DYNAGRAPH TODAY

Drupa 2012 staff picture.

Dynagraph's stand at the Gulf Print & Pack in 2011.

منصة دايناغراف في معرض الطباعة والتغليف الخليجي عام 2011.

 .Drupa 2012 صورة البعثة الى
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مـعـرض  عىل  جهـودهــا  داينـــاغراف  ركَــزت  العام 2011،  يف 
Sign & Graphic Imaging ملنطقة الشـرق األوسـط الذي أقيم 
يف شهر كانون الثاين لتثبت اهتاممها املتزايد يف صناعة الالفتات 
واللوحات اإلعالنية وشاشات العرض والطباعة الرقمية يف أعقاب 

توقيعها اتفاقية رشاكة مع رشكة HP يف العام السابق.

الفرتة،  هذه  يف  دايناغراف  حّققتها  التي  النجاحات  أبرز  ولعّل 
الفائق  الطباعة  لوح  إىل  الحاسوب  من  الطبع  لنظام  بيعها 
الرسعة من Fujifilm ملؤسسة الياممة وهي رشكة رائدة يف نرش 
الصحف يف الرياض. وقد فازت دايناغراف بهذه الطلبية بفضل 
من  أكرث  برتكيب  قامت  حيث  املجال  هذا  يف  الحافل  سجلِّها 
90 نظام طبع من الحاسوب لوح الطباعة (يس يت يب) ومؤخرًا 
املواد  من  كمية  بأقل  تعمل  التي  التحميض  أجهزة  من  لعدد 
الواجهة  إىل  دايناغراف  الصفقة  هذه  أعادت  وقد  الكيميائية. 
آالت  توزيع  يف  الرائدة  الرشكات  أهم  من  واحدة  باعتبارها 

الطباعة يف اململكة العربية السعودية.

 Sign & Graphic معرض  يف  دايناغراف  شاركت   2012 عام 
وحققت   .HP مع بالتعاون  األوسط  لرشق  ملنطقة   Imaging
الدورة الخامسة عرشة لهذا املعرض التجاري نجاًحا مهامٍّ وقد 
القت  كام  القطاع.  هذا  يف  أساّيس  كالعب  خالله  من  برزت 
معرض  وهو   ،2012 اإلعالم  وسائل  معرض  يف  أيًضا  النجاح 
تجاري لوسائل اإلعالم واإلعالنات والطباعة والالفتات يف قطر. 
بدأت  وعندما  مىض،  قد  األسوأ  أن  فيه  بدا  الذي  الوقت  ويف 
دايناغراف تركَّز عىل التكيّف مع التغيري الرسيع يف عامل وسائل 
اإلعالم والتواصل، بدأت رشاكتها مع فوجي فيلم تظهر عالمات 
الضعف والوهن. فقد اختارت Fujifilm ، التي كانت مع رشكة 
لدايناغراف،  الرئيسيني  الرشكاء  أهم  من  وهي   ،Manroland

متابعة النشاط يف الرشق األوسط بشكل مستقل، فقضت بذلك 
االنقسام  هذا  أخذ  وقد  املنطقة.  يف  نجاًحا  األكرث  الرشاكة  عىل 
بقي  الفرتة  هذه  وخالل  خواتيمه،  إىل  ليصل  العام  يقارب  ما 
الفنون  صناعة  يف  الرائدة  بالرشكات  مرتبطًا  دايناغراف  اسم 
مع  التأقلم  من  دايناغراف  متكنت  وتدريجيًا،  التصويرية. 
ة وراحت تعمل عىل تعزيز هويتها الخاصة ومل  الظروف املتغريِّ
تعد تعتمد عىل سمعة الرشكاء والبائعني الذين تتعامل معهم. 
فأقامت تحالًفا مع رشكة Kodak مع سعيها إىل إبرام رشاكة مع 
بائع األلواح الربازييل IBF، ما ساهم يف استعادة الرشكة لدورها 

الريادي يف هذه الصناعة.

دايناغراف اليوم

In 2012, Dynagraph participates in its second Sign & Graphics 
Imaging held in the Dubai World Trade center.

 Sign & Graphic Imaging دايناغراف في معرض
في مركز دبي العالمي للتجارة عام 2012.
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partnership in the region.

The split would take almost a year to complete, 
during which Dynagraph sought to reduce its 
dependency from existing vendors and assume 
its own identity. 

Meanwhile, a new cooperation with Kodak 
would see the light of day and allow Dynagraph 
to reclaim its leadership as a supplier of prepress 
equipment and consumables in the Gulf market.

Dynagraph’s history mirrors that of many 
Lebanese firms eager to define and maintain their 
individual identities. With every tragedy and 
setback encountered on its journey, Dynagraph 
grew stronger and more emboldened, often to 
the dismay of bewildered competitors. 

We are proud of our standing as uncontested 
regional leader in the supply of print media 
equipment, consumables and services. Having 
depended on partnerships with key vendors for too 
long, Dynagraph has now embarked on a path of 
non-alignment, choosing to independently forge 
its own destiny as it marks its 60th anniversary. 
Dynagraph’s strengths today lie in its diversity, its 
broad product portfolio of leading global brands, its 
tradition and continuity, its longevity, its devotion to 
service as well as its technical and market expertise.

Under the leadership of Antoine El Kara, 
Dynagraph’s new generation is well aware 
of the upcoming challenges in the future 
print media industry. It is also humbled by the 

strong precedent set by Ihsan El Kara and his 
senior colleagues, and of the need to maintain 
the company’s impeccable reputation while 
weathering difficult economic conditions.

With an unwavering passion for print and an 
unrelenting drive to provide its clients the 
best service possible, Dynagraph can always 
turn to its proud history for inspiration when 
overcoming adversity, expanding the brand and 
perpetuating the brand name for long years to 
come.

Today Dynagraph serves the Gulf region through its Dubai 
subsidiary Dynagraph for Printing Industry LLC located in 
Al Quoz Industrial Area.

تقّدم دايناغراف خدماتها في منطقة الخليج عبر 
التي  ذ.م.م  الطباعة  لصناعة  دايناغراف  شركة 

يقع مركزها في المنطقة الصناعية في القوز.

DYNAGRAPH TODAY
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اللبنانية  الرشكـات  من  الكثري  مسرية  دايناغراف  تاريخ  يعكس 
الحريصة عىل تحديد هويتهـا الخـاصة والحفـاظ عليهـا. ومع 
تزداد  كـانت  الرحلة،  هذه  يف  واجهتهـا  وانتكـاسة  مأساة  كل 
قوة وجرأة يف وجه الريـاح العـاتية وتزيد من حرية منافسيها 

ومن استيـائهم.

نحن فخورون بكون الرشكة العبًا رائًدا من دون منازع يف مجال 
تأمني معدات الطباعة واملواد املكّملة لها وخدمات ما بعد البيع 
عىل املستوى اإلقليمي. وبعد اعتامدها لفرتة طويلة جًدا عىل 
رشاكتها مع موردين وبائعني رائدين، اختارت دايناغراف أخريًا 
عدم االنحياز ألي منهم ورسم مالمح قدر مستقل خاًصا بها مع 

حلول الذكرى الستني لتأسيسها. تكمن قَوة دايناغراف اليوم يف 
تنّوع خدماتها وتاريخها العريق املرتبط بأبرز املاركات العاملية 
الرائدة وأخالقياتها وتقاليدها واستمراريتها وكفاحها وتفانيها يف 
العميقة  ودرايتها  املرموقة  الفنية  خربتها  إىل  باإلضافة  الخدمة 

بالسوق.

دايناغراف  يف  الجديد  الجيل  يدرك  القرى،  أنطوان  بقيادة 
التحّديات الكامنة يف مستقبل صناعة وسائل اإلعالم املطبوعة.  
إحسان  كام يقف بإجالل أمام األساس القوي الذي بناه سابقاً 
القرى وزمالؤه الكبار، ويحرص بكل مسؤوليّة عىل الحفاظ عىل 
سمعة الرشكة التي واجهت الظروف االقتصادية الصعبة بعزم 

وإرصار وتخطتها.

لتوفري  وسعيها  الطباعة  صناعة  يف  الالمحدود  شغفها  بفضل 
لرشكة  ميكن  ملل،  وال  كلل  بال  لعمالئها  ممكنة  خدمة  أفضل 
منه  لتستمد  العريق  تاريخها  إىل  دامئًا  تعود  أن  دايناغراف 
واملحافظة  اإللهام يف مواجهة الشدائد ورفع اسم الرشكة عاملياً 

عىل استمراريته لسنوات مديدة قادمة.

دايناغراف اليومدايناغراف اليوم

Dynagrah's logistic center in the International Media Production 
Free Zone.

مركز دايناغراف اللوجستي في المنطقة الحّرة 
الدولّية لإلنتاج اإلعالمي IMPZ في اإلمارات.

Dynagraph for Printing Industry s.a.l. located in the International 
Media Production Free Zone offers most of the logistical support 
for the Gulf.

تقّدم دايناغراف لصناعة الطباعة ش.م.ل. المتواجدة في مدينة 
اإلعالم الدولية المنطقة الحرة دعًما لوجستًيا لمنطقة الخليج.
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Antoine El Kara and Ihsan El Kara

إحسان القرى وأنطوان القرى 
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Dubai 

Kuwait

Doha

Beirut Damascus

Amman

Riyadh

Lebanon 
Dynagraph Lebanon SAL 
Hazmieh, Beirut, Lebanon

Dynagraph for Printing Industry SAL 
Hazmieh, Beirut, Lebanon

United Arab Emirates 
Dynagraph For Printing Industry LLC 
Al Quoz Industrial, Dubai, United Arab Emirates

Dynagraph For Printing Industry SAL, IMPZ 
International Media Production Free Zone, Dubai 
United Arab Emirates

Qatar 
Dynagraph Qatar WLL 
Al Nejma, Doha, Qatar

Kuwait 
Dynagraph Kuwait WLL 
Safat, Kuwait 

Kingdom of Saudi Arabia 
Dynagraph Saudi Arabia LTD 
Al Malaz, Riyadh, Saudi Arabia

Jordan 
Dynagraph For Printing Industry SAL 
Chmisani, Amman, Jordan

Syria 
Dynagraph Syria LTD 
Al Marjeh square, Damascus, Syria
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Tributes

Bernd Daiber 
Business Director, Cyrel® 
Packaging Graphics, Europe, 
Middle East & Africa
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 صالـح بن علي عبدالله الصانع

 المدير العام للشركة
ع / آل الصانع
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Kai Büntemeyer 
Managing Partner 
Kolbus GmbH & 
Co.KG CEO 
Kolbus Group



 د. فهد العبيكان

رئيس مجموعة العبيكان 
لإلستثمار
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Khaled Abdulla Yousef 
CEO, Majan Printing 
and Packaging
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Rafael Penuela Torres 
CEO 

Manroland
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أود اإلعراب عن شكري العميق وتقديري لجميع الزمالء الذين تركونا وللعاملني معنا حاليًا الذين 
قّدموا من وقتهم للمساهمة يف صياغة هذا الكتاب املعّرب.

هذه الصفحات نبذة عن التاريخ العريق ملجموعة دايناغراف املمتد عىل مدى 60 عاًما. وهي 
عربون وفـاء وتقدير إلحسـان القرى إلنجازاته ولإلميان بهذا املرشوع العائيل الضخم وامليض به 

وإيصال مجموعة دايناغراف إىل النجاح الذي حّققته.

أشكر جميع األشخـاص الذين عملـوا عىل تنفيذه من فنيني غرافيني ومحرر ومدقق ومنقح لغوي 
ومتخصص طباعة، وقد برهنوا عن معرفة معمقة ومهارات لصياغة هذا العمل وطباعته.  

أشكر أيًضا عمالءنا وأنا ممنت لهم للثقة التي أولونا إياها فلوالهم ملا كنا هنا.

وأهدي هذا الكتاب إىل جميع العاملني واملقّررين يف قطاع الطباعة يف املنطقة، إذ وبفضل تفانيهم 
ساعدوا يف نقل الرشق األوسط إىل مصاف أهم املناطق من ناحية معايري الطباعة ويف رفع اسم 

دايناغراف عاليّا. 

أنطوان القرى
المدير التنفيذي،

مجموعة دايناغراف ش.م.ل.
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