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 يف حمافظة اربيل املشاكل التي تعاني منها صناعة الطباعة والنشر 
  وطرق عالجها 

 جعفر م.د. زينب عبدالزهرة                      الباحثة. ضحى عادل إبراهيم   
 جامعة بغداد / كمية التربية  لمبنات قسم الجغرافية

 doha.Adel1205a@coeduw.uobaghdad.edu.iq 
 : الممخص

 من الورق المقوى الكارتونية العبوات الورق وصناعة وعجينة الورق صناعة الصناعات من يتضمن ىذا النوع
 الحضرية المراكز بعض  والنشر في الطباعة صناعة توطن ويتحدد الورقية، والمناديل واغمفة الورقية واكياس

 ومن. العالي والتعميم التربية مؤسسات من وغيرىا التعميمية دىوالمعا والجامعات الثقافية  المراكز فييا تزداد التي
 األجنبية المنتجات مع الحادة والمنافسة ،األولية المواد أسعار ارتفاع الصناعة ىذه تواجو التي المشكالت أىم

 والتموث ،العاممة األيدي مشاكل عن فضالً  ،اربيل  محافظة في الصناعات ىذه منتجات في أثر مما ،المستوردة
 إلقامة األراضي توفر وعدم ،الصناعي الموقع مشاكل عن ناىيك ،الخشب تخزين سوء ومشاكل ،البيئي

 . وغيرىا المعامل أجور وارتفاع ،المصانع
  الكارتونية(. الكممات المفتاحية: )صناعة الطباعة، صناعة الورق، العبوات

Problems faced by the printing and publishing industry in Erbil governorate 

And ways to treat it 

researcher. Duha Adel Ibrahim                   dr.Zainab Abdel-Zahra Jaafar 
University of Baghdad / College of Education for Girls, Department of Geography 

Abstracts: 

This type of industry includes the manufacture of paper and pulp, and the manufacture 

of cardboard boxes, paper bags, wrappers and paper napkins. The localization of the 

printing and publishing industry is determined in some urban centers where cultural 

centers, universities, educational institutes and other institutions of education and 

higher education are increasing. Among the most important problems facing this 

industry are the high prices of raw materials, and intense competition with imported 

foreign products, which affected the products of these industries in Erbil Governorate, 

as well as labor problems, environmental pollution, problems of poor wood storage, 

not to mention the problems of the industrial site, lack of Availability of land to set up 

factories, high wages for factories and others. 

Keywords: (printing industry, paper industry, carton packages). 

 المقدمة :
  لدخلا زيادة خالل من وذلك االقتصادي النشاط تطوير في كبير دور ليا صناعي نشاط الطباعة
 المواطن لدى الفكري النشاط نمو عمى ساعد وتطوره النشاط ىذا خالل والقومي،ومن الوطني
 الطباعة تعد .الحديثة الفكرية والمنشورات بالكتب الـسـوق دعـم خـالل مـن الثقافي الـوعـي وزيادة
 خالل من ىذا يومنا في اإلعمال معظم عمييا وتعتمد الحديث العصر في االتصال وسائل إحدى
 كذلك وغيرىا، والمنيجية واالجتماعية واألكاديمية والتاريخية والسياسية الدينية الكتب طباعة
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 الفكري النمو خـالل من فأكثر أكثر تتطور أن ونتمنى والمطبوعات، واألوراق المناسبات بطاقات
 . المؤسسات قبل من المستمر والدعم الفرد لدى الصحيح

 فرضية البحث : 
ارتباط صناعة الطباعة بشكل أساس بنوعية المادة واتجاه السوق فضاًل عن مستوى الكمفة  -1

 والرغبات الشخصية لمسكان 
تراجع المستوى الفكري والثقافي لدى السكان فضاًل عن عدم وجود رؤية مستقبمية لمواكبة  -2

 التطور العممي .
 مشكمة بحث 

 محافظة اربيل ؟ في صناعة الطباعة والنشر  لتوطن المكانية المحددات طبيعة ماىي.1 
 لمحافظة اربيل ؟ الحضرية البيئة عمى الطباعة صناعة تأثير مدى ىو ما. 2

 اهمية بحث 
 المجاالت كافة في والعموم الثقافة نشر فيتكمن اىمية صناعة الطباعة والنشر بكونيا االساس 

ة وكذلك ميمة جدًا في دوائر الدولة والمؤسسات التعميمية واالسواق العامة والمكتبات العممي
ومن ىذا المنطمق فأن الدراسة تيتم بواقع حال  ،واالساس في قيام معارض الكتب الدولية 

صناعة الطباعة والنشر والتباين المكاني ليا والتعرف عمى المشكالت الخاصة بيا وتقديم الحمول 
لمنيوض بواقع ىذا القطاع الميم .اذ تركزت ىذه المطابع في مركز محافظة اربيل  ليا الالزمة

( مطبعة وتمثمت ىذه المطابع جميعيا مطابع اىمية وتصدر 45وبمغ اعداد ىذه المطابع )
منتجاتيا من الكتب والمجالت واالعالنات التجارية والمناىج التربوية الى جميع السكان واالسواق 

 مكتبات ودوائر الدولة .العامة وال
 

 حدود المكانية والزمانية لمبحث 
 2222-2221اما الحدود الزمانية فيي لعام  ،حدود الدراسة المكانية ىي حدود محافظة اربيل 

 عمى وفق البيانات المتوافرة 
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 المشكالت التي تواجه صناعة الطباعة والنشر وسبل معالجتها 1-1
 

 الطباعة والنشر من مشاكل عدة تعيق نمو الصناعة وتقدميا ومنيا :تعاني صناعة 
  االعتماد بشكل كبير عمى المادة االولية المستوردة  وذلك لعدم وجود مواد اولية محمية وان-1

 تحتاج الى كميات كبير من االوراق واالحبار والكارتون  دور الطباعة والنشر والمصانع 
 ىذه المطابع تستورد المواد االولية من دول الخارج وتكون تكمفة الداخل في ىذه الصناعة وان 

 استيرادىا باىضة الثمن 
 مصانع الطباعة والنشر ال تتساوى من حيث المساحة فبعضيا ذات مساحة كبيرة جدًا -2

واالخرى ذات مساحة صغيرة ال تسمح  بالتوسيع المستقبمي او اضافة مخازن جديدة لحفظ المواد 
 المصنعة او المادة االولية 

 
 تعاني مصانع الطباعة والنشر في محافظة اربيل من عدم وجود التوجيو الحكومي ليذه -3

مثاًل يكون التوجيو الحكومي ايقاف االعتماد عمى طباعة الكتب والمناىج خارج البمد   المطابع
 واالعتماد مع المطابع المحمية 

 
استمرار الحكومة في فرض الضرائب عمى ىذه المطابع ان اغمب اصحاب ىذه المطابع -4

ويل حكومي يعانون من الضرائب التي تفرضيا الحكومة عمييا وعمى الرغم من عدم وجود تم
 ليذه المطابع 

والصمبة ( حيث  ،اغمب المطابع ال تحتوي عمى منافذ لتصريف فضالتيا الصناعية )السائمة -5
 حتى وان كانت فضالتيا قميمة تصرف في المجاري او االنير القريبة منيا 

 
لبالد تعاني من ارتفاع تكمفة نقل المواد االولية لكون ىذه المواد تكون مستوردة من خارج ا-6

 وىذه يضيف اجور نقل مرتفعة 
 

عة الطباعة اقمة المالكات الفنية وااليدي العاممة الماىرة في صن ،مشكمة االيدي العاممة -7
 والنشر

 
ىذه الصناعة تتطمب عممياتيا  االنتاجية وعمميات الصيانة الخبرة والميارة يبدء من تحضير  -8

سات التعميمية ومعارض الكتب وكذلك دوائر الدولة حتى تجييزىا لألسواق والمؤس رالورق واالحبا
 واالسواق العامة
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تعاني منيا الصناعة  يمشكمة ضعف وىبوط التيار الكيربائي وىي تعد من اىم المشكال الت-9

اذ ضعف الكيرباء  يتسبب في عطل االجيزة او اجزاء منيا مما يكون ىناك اعباء عمى 
 المولدات الخاصة لتالفي ىذه المشكمة  اصحاب المطابع وىذه يؤدي الى استخدام

مشكمة صعوبة الحصول عمى مصادر الوقود والعطالت المستمر والصيانة  وكذلك عدم -12
توافر قطع الغيار لألدوات االحتياطية التي تستورد من الخارج مما يؤدي الى تذبذب وارتفاع 

 تكاليف االنتاج في الصناعة
 
   المستقبمية لصناعة الطباعة والنشر وفقًا لمدى توفر عوامل التوطناالفاق -1-2
 وذلك  ،واقع صناعة الطباعة والنشر في محافظة اربيل من خالل الدراسة الميدانية تم تحديد  

 بدراسة عوامل توطنيا ومقومات الموضع  ومعرفة العالقات المكانية المتبادلة بين وحدات ىذه 
 ب دراسة االفاق المستقبمية ألي نشاط صناعي التعرف عمى الواقع الحالي يتطموبذلك  ،الصناعة 

 لمطمب عمى المنتجات الصناعية من خالل دراسة العالقة بين مقدار االستيالك والعوامل المؤثرة 
  فيو وكذلك دراسة االمكانات المتوفرة لعوامل توطن ىذه الصناعة . 

 اعة والنشر في منطقة الدراسة يعتمد بشكل رئيس عمى ان تحديد االفاق المستقبمية لصناعة الطب
 وتوفر عوامل التوطن  تيامعرفة االمكانات الجغرافية)الطبيعية والبشرية( المتاحة ومدى مالئم

الصناعي فييا، التي من شأنيا ان ترسم الصورة المستقبمية ليا،عميو البد من دراسة االمور 
 اآلتية:

 المواد االولية -1
 فيما سبق  فان صناعة الطباعة والنشر تعتمد بشكل رئيس عمى مواد اولية اساسية  ذكر       

 كمدخالت في عممياتيا االنتاجية،اذ توكد الدراسة الميدانية  التي تخص منطقة الدراسة بأن 
 منطقة الدراسة ال تتوفر فييا المواد االولية االساسية التي تدخل في صناعة الطباعة والنشر مثل 

 مصانع الورق واالحبار التي ينبغي توافرىا قرب ىذه الصناعة لكي تكون اىا رؤية مستقبمية 
 واضحو ان اغمب مصانع الطباعة والنشر تطمب المواد االولية الداخمة في الصناعة من خارج 
 ان البمد  عميو فأن امكانات تطوير ىذه الصناعة مستقباًل متوفرة ،اال ان التوجو المستقبمي ينبغي 

 داخل البمد وانشاء مصانع تمد صناعة الطباعة والنشر   ة المتواجد يكون في استغالل المواد
 ة ة التي تحتاجيا الصناعلمواد االوليبا
 
 السوق -2

 تعد مشكمة االعتماد بشكل كبير عمى السوق الداخمية لتصريف منتجات صناعة الطباعة والنشر 
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 ،اذ ان ضيق االسواق الخارجية لمنتجات ىذه الصناعة الصناعية تحديًا كبيرًا امام تطور افاقو 
 واعتمادىا عمى المحافظات القريبة منيا وبكميات محدودة يشكل عقبة امام توسع ىذه االنشطة، 

 اال ان ذلك ال يمنع من التوسع في اقامة مشاريع لفروع صناعة الطباعة والنشر ذات الطابع 
 االحبار وانشاء مصانع طباعة ونشر خاصة تكون لالسواق التصديري مثل صناعة االوراق و 

  ،المحمية ومصانع خاصة فقط لطباعة المناىج الدراسية و مطابع النشاء االعالنات التجارية 
 حكومية واشتراكي وغيرىا من المصانع التي تكون خاصة لصناعة الطباعة والنشر والتي 

  ،لدراسة ومنيا محافظات نينوى، صالح الدين تفتقر الييا معظم المناطق المجاورة لمنطقة ا
 كركوك ،السميمانية وغيرىا من محافظات الوسط والجنوب،والسيما ان توفر موادىا االولية 

 محميًا يعد من االمور التي تساعد عمى تحقيق ذلك.
 قمن الجدير بالذكر ان ىذا ال يعني عدم االىتمام باالسواق المحمية،بقدر ما تعني توسيع نطا 
 السوق المحمية،وان عدم التركيز عمى مركز محافظة اربيل  كأسواق رئيسة يعد امرًا في غاية  

 االىمية، االمر الذي يتطمب توقيع مشاريع صناعة الطباعة  والنشر في مناطق اخرى تمتمك 
 امكانات توقيع صناعات متعددة مثل أقضية)مخمور،كويسنجق، شقالوه( في محافظة أربيل 

 ايضًا ان التطور العمراني السريع وكذلك التطور االجتماعي والثقافي  الذي يشيده  وال ننسى
 منطقة الدراسة يعد عاماًل ايجابيًا لتطوير صناعة الطباعة والنشر وتنميتيا في المستقبل،والسيما 
 كونيا تعد السوق الرئيس لتصريف منتجات ىذه الصناعات من خالل استخداميا في المناىج 

 مية وفي دوائر الدولة وفي المكتبات العامة واالسواق المحمية ، بالتالي تساىم في نموىا التعمي
 المستقبمي.

 
 مصادر الطاقة والوقود-3
 تشير االمكانات المتوفرة في منطقة الدراسة حول ىذا العامل بأن استغالل الثروات   

 الطبيعية)المساقط المائية والسدود( الموجودة في منطقة الدراسة الغراض توليد الطاقة 
 الكيربائية يعد من االمور الميمة في انتاج الطاقة الكيرومائية لكونيا رخيصة وغير مموثة 

 ومن جية  لمبيئة،والسيما ان مثل ىذه الموارد المائية متوفرة في منطقة الدراسة وبكميات كبيرة
 خرى فإن جميع مصانع الطباعة والنشر الموجودة في منطقة الدراسة تعتمد عمى الطاقة ا

 الكيربائية في عممياتيا االنتاجية وعميو فإن استغالل ىذه الثروات مستقباًل وبشكل اكثر مالئمة 
 طباعة والنشر ميمًا في توطن صناعة الموقعبًا يشكل عاماًل 

 اما مصادر الوقود فإن التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة تضم مكامن ىيدروكاربونية   
 عديدة)المكتشفة وغير المكتشفة(، صالحة  بإن تكون حقول نفطية وغازية، عميو ان االستثمار 
 المستقبمي ليذا المورد وانشاء المصافي بالقرب منيا يقضي عمى مشكمة توفير الوقود من خارج 
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 منطقة الدراسة.
 طرق ووسائل النقل-4
 ذلك من  تعد شبكة طرق النقل احدى المتطمبات االساسية لتحقيق التنمية الصناعية في البالد،   

 خالل عالقتيا الوظيفية لمربط بين اماكن تواجد المواد االولية ومصادر الطاقة والوقود ومراكز 
 ة والنشر في منطقة الدراسة مع بعضيا.االستيالك)االسواق( ومواقع توطن صناعة الطباع

 من خالل دراستنا ليذا المقوم نستطيع القول بأن آالفاق المستقبمية لتطوير صناعة الطباعة 
 والنشر في منطقة الدراسة ووفقًا لمتطمبات ىذا المقوم ستكون ذات إسيام مع متطمبات توطن 

 ت وتطوير الطرق القديمة وكذلك تنفيذ صناعة الطباعة والنشر ان تنفيذ طرق نقل جديدة لمسيارا
 موصل( المقترح إنشاؤىا ضمن خطة التنمية -أربيل-كركوك-بعقوبة-مشروع )خط سكة بغداد

 المركزية لمعراق، سوف تكون ليا اىمية كبيرة في تطوير صناعة الطباعة والنشر في منطقة 
 و  اخرى  ال النقل من جيةحيث تقمل من تكاليف النقل من جية وتوفر المرونة في مج الدراسة،

 أن انشاء مطار أربيل الدولي ،)الذي يشكل نقطة تحول ميمة في االنماط النقمية  اً ال ننسى ايض
 صناعة ر في منطقة الدراسة( وتطويره ، يسيل نقل الخبرات الصناعية الخارجية الضرورية لتطوي

 ق النقل القائمة في منطقة الطباعة والنشر في منطقة الدراسة.،اي ان االىتمام بتطوير طر 
 الدراسة وتنفيذ المقترحات المطروحة سيساىم في تحقيق العديد من المزايا االيجابية في طرق 

 مشرق لألنشطة االقتصادية بشكل عام والنشاط مستقباًل النقل ووسائمو،بالتالي فأنيا توفر 
 قطاع صناعة الطباعة مما تقدم يمكن القول بأن الفرصة مؤاتية لجعل  الصناعي بشكل خاص

 والنشر  احدى القطاعات الصناعية الميمة في منطقة الدراسة،والسيما ان عوامل توطنيا تتيح 
 الفرصة الكافية لتطويرىا مستقباًل وجعميا احدى الركائز االساسية التي تعتمد عمييا الدولة في 

 التعميمية لكافة البالد وكذلك تعتمد عمييا في دوائر الدولة  ومما ال شك فيو ان  المناىج الدراسيو
 التطورات السياسية واالقتصادية التي يشيدىا منطقة الدراسة،وانفتاح اقميم كوردستان)بما فييا 
 منطقة الدراسة(،والعراق بوجو العالم االمر الذي يسيل عممية الحصول عمى الخبرات والكوادر 

 جيزة والمكائن ذات التكنولوجية المتطورة،مما يساىم في تحسين انشطتيا الصناعية.واال
 باالضافة الى ذلك فأن الزيادة في حجم سكان منطقة الدراسة قياسًا بالفترات السابقة وزيادة  

 وتنوع كافة االنشطة التجارية والتعميمية واالسواق العامة والمكتبات تعد عاماًل ميما في تطوير 
 ىذا القطاع الصناعي مستقباًل. 
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 االستنتاجات 
 ان صناعة الطباعة والنشر من الصناعات الميمة كون الطباعة والنشر من اساسيات -1 

 المناىج التربوية والتعميمية    
 تعد صناعة الطباعة والنشر من الصناعات التحويمية الميمة التي يقاس بيا حضارة  -2

 الشعوب وتطورىا وتقدميا 
تتميز اغمب مصانع الطباعة والنشر بطاقة تصميمية عالية اال انيا غير مستغمو من  -3

 قبل 
 الدولة تكون مقتصرة فقط عمى المدارس والمعاىد والجامعات االىمية وعمى االسواق العامة 

 والمكتبات العامة فقط 
 عدم وجود دعم حقيقي من قبل الحكومة لمثل ىذه الصناعة  -5
 

 :التوصيات 
 
 توفير الطاقة الكيربائية وانتظاميا في اثناء ساعات العمل اليومي الن انقطاعيا يزيد من -1

 تكاليف االنتاج لتوفير الوقود 
 ضرورة الدعم والتوجيو الحكومي ليذه الصناعة والتقميل من فرض الضرائب الن اصحاب -2

 ىذه المطابع يعانون من قمة الدعم الحكومة وفرض الكثر من الضرائب عمييا وحصر الطبع 
 داخل البالد أي تشجيع الطباعة المحمية 

 والقروض التسييالت تقديم عن فضالا  لتنميتو، الحيوي القطاع ىذا في االستثمار تشجيع -3
 لو المادي والدعم المصرفية

 اد االولية لصناعة الطباعة والنشر لسد حاجة ىذه الطباعة فسح المجال في انشاء مصانع مو -4
 من المواد االولية الداخمة في الطباعة بداًل من االستيراد الجاىز عن طريق استغالل الطاقة 

 التصميمية الكاممة في االنتاج
قامة التشجيعية الحوافز إعطاء وفق العاممة األيدي تشجيع-5   في لمعاممين التطويرية الدورات وا 

  والمكائن المواد استخدام في العممية التقانة إليو توصمت ما أحدث استخدام لمعرفة الصناعة ىذه
 بالصناعة المتعمقة واآلالت

 
 
 
 


