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تقديم موضوع تسويق المنتجات الفالحية : المحور االول•

تقنيات تسويق المنتوجات المحلية : لثانيالمحور ا•

ةالقوانين المنظمة لتسويق المنتجات الفالحي: الثالثالمحور •

ادة المرأة التقنيات الحديثة للتسويق وكيفية استف: المحور الرابع•

الريفية منها

البرنامج



:الجلسة االولى

تقديم موضوع تسويق المنتجات الفالحية



:العامةالمفاهيم•

للبشريةالتطوراساسهوالتبادل•
التسويقموضوعلتدارسالضرورة-

حاجةهناكليسوانالطلبيوجهالعرضانيعتقدكانقديما/
لمنتجاتهمسواقأعنللبحثللمنتجين

قيودبدوناالنتاجازديادتستوعبالتيالسوقتوسع/

رويجلتاالسواقلكسبالضرورةالكتشافادتالعالميةاالزمات/
التقنيالتطوربحكمتطورتالتيالمنتجات

لبحثاازماتوبدايةاالسواقاشباعبداية:العشرينالقرنبداية/
الجديدةاالسواقعن

تسويق المنتجات الفالحية



الطلبتحليلعلىالتركيز:العشرينالقرنستيناتبداية/

العالميةاالقتصاديةالنزاعاتوبدايةللسلع

النتاجافياشكالهناكيعدلموالعلميالتقنيالتطوربحكم•

،اتللمنتجوالتسويقالتوزيعفياشكالهناكاصبحبل

واختياراتالطلبعناصرفيالتحكمسبلفيالبحث•

المستهلك

اليدالتقعنتدريجياوالتخليالمستهلكاختياراتتحويل•

،االستهالكية

،للمستهلكالماليةاالمكاناتمنالقصوىاالستفادة•



السكانكلادماجخاللمناالسواقتوسيععنالبحث•

لتياالريفيةالمناطقكلوخاصةاالقتصاديةالدورةضمن

بسكانارنةمقاالستهالكيةتقاليدهاعنتخليهابصعوبةتتسم

االستهالكيةالثقافةوتطوير,الحضريةالمناطق

راتاختياتحوالتتعميقفيوالبحثلالقتصادالعولمة•

اقسولألالكبرىالتوسعاتامكانيةنفاذبعدالمستهلك



الفالحياالنتاجخصائص 

اجلالنتالفيزيزلجيةالدورة-العرضانتظامعدم-االنتاجمواسم•

التكثيفادماجوصعوبةالفردياالنتاجوحجمالمساحاتصغر•
الزراعي

عندئالمتكافالتبادلفرصيضعفمشتتفردينطاقعلىانتاج•
.التسويق

صنافواالاالنواععلىكلياشبهوالتخليالسوقاقتصادفياندماج•
لالنتاجالمحلية

المنتجلدىةالمردوديتدنيمقابلالترويجمسالكفيالمتداخلينتكاثر•



: امكانيات التحكم في العرض 

نتاجاالذروةلتفاديفصليةاالخراوالبدريةالزراعاتاختيار

األسعاروتدني

الحاجةالتصبير والتسويق حسبوالتحويل اوالخزن امكانية

.فيةضاإالتسويق المحلي على عين المكان لتفادي تكاليف 



ن عموما امكانية التحكم في العرض تكون على مستوى المزودي

عالقة بين وليس المنتجين االصليين باعتبار ان تشعب اللالسواق

(حلقة ما بعد االنتاج) المنتج والمروج 

وق استمارة بالس) افرزت ابتعاد تدريجيا للمنتج عن االسواق 

من مزودي السوق %80الوطنية ببئر القصعة اثبتت ان اكثر من 

(.ليسوا منتجين مباشرين



.الحي مفهوم العرض للمنتجات الفالحية واختالفه عن االنتاج الف•

االنتاج موسمي تحكمه عوامل بيولوجية ومناخية/ 

نتاجلالالمنشااالنتاج مرتبط بموقع ما يعتبر المصدر او / 

–استثمارات: االنتاجثالثة عناصر تتداخل في عملية / 
وذلك بعد اختيار ما سيقع انتاجه  , يد عاملة –تقنيات 

ي االنتاج ايجابية وتتبع نسق رياض( élasticité)مرونة /
معين

االنتاج اذا محدد في الزمان والمكان خالل السنة



رف االنتاج والتص) العرض يتكون من عنصرين •

في المخزون من انتاج محلي او مورد من مناطق 

(اخرى

لق من اهم التقنيات في التحكم في العرض هي خ•

ندرة المنتوج ولو كان وفيرا دون الوقوع تحت

ار القوانين المنظمة لحرية التجارة ومقاومة االحتك



la»اللوجستيالتنظيمتقنياتعلىيعتمدالعرض logistique»

للوجستياالتنظيمهذافانلذلك,وخدماتونقلوتعليبتصنيفمن

»الحقيقةفيمنظومتينعلىيعتمد plateformes logistiques
de rassemblement et

plates formes d’éclatement »

فيالعرضمبداواعتمادخزنهاامكانياتحسبالمنتجاتتصنيف

»المناسبالوقت flux tendu للتخزينقابلةالغيرللمواد«



نمالمخزونفيوالتصرفاالنتاج)عنصرينمنيتكونالعرض•
(اخرىمناطقمنمورداومحليانتاج

كانلووالمنتوجندرةخلقهيالعرضفيالتحكمفيالتقنياتاهممن•
ةومقاومالتجارةلحريةالمنظمةالقوانينتحتالوقوعدونوفيرا

االحتكار

la»اللوجستيالتنظيمتقنياتعلىيعتمدالعرض• logistique»من
يعتمدتياللوجسالتنظيمهذافانلذلك,وخدماتونقلوتعليبتصنيف

»الحقيقةفيمنظومتينعلى plateformes logistiques de
rassemblement et plates formes d’éclatement »

يفالعرضمبداواعتمادخزنهاامكانياتحسبالمنتجاتتصنيف•
»المناسبالوقت flux tendu .للتخزينقابلةالغيرللمواد«



:الطلبومقوماتمفهوم•

ابليةقعلىباالساستعتمدرياضيةقاعدةالطلب-
لىعوتصنيفهاحاجياتهترتيبعلىاالنسان
rationalité)المستهلكعقالنيةاعتبار du

consommateur)

تعماليةاسقيمة:قيمتينلهااالشياءانمبدااعتماد-
القيمةىعلالتبادليةالقيمةوطغيانتبادليةوقيمة

.االستعمالية



الماليةاالمكانياتعلىتعتمدللطلبالرياضيالنمط-

اشباعدرجاتتحققالتيوهيالمستهلكةوالكمياتللمستهلك

الشرائيةقدرتهحسب,المستهلكحاجيات

-
:انواعثةثالالىالنمطهذاوفقالمستهلكةالسلعتصنيفيقع-

علىالمرونةحسبكماليةوموادعاديةمواد،اساسيةمواد

:التاليالنحو



النمط الرياضي للطلب

االستهالكيةالموادعلىالطلبلمرونةالرياضةالقاعدة•
:يليكماتكونالمستهلكدخلمعبالعالقة

(1Q):1المنتوجمنالمستهلكةالكمية-

):للمستهلكالدخل- R)

:المرونة-

Elasticité/R=
Δ𝑄1/𝑄1

Δ𝑅/𝑅

علىشرالمباوتاثيرهللدخلالنسبيالتغيرالمعادلةهذهتمثل
.1المادةمناالستهالكلحجمالنسبيالتغير



اساسيةمواد:1مناقلةنالمرو•

عاديةمواد1=المرونة•

كماليةمواد1>المرونة•

رونةالممعبالعالقةالمستهلكةاالشياءتصنيفيمكن/
:الىاالسعارتجاه

لالفعردتمثل)سلبيةقيمةلهامباشرةسعريةطلبمرونة*
(الفالحيالمنتوجسعرتغيرتجاهللمستهلكالمباشر

العالقةباعتبارسلبيةدائماتكون(signe)الرياضيةالعالمة
لكلالمباشرةاالسعارمعاالستهالكحجمتغيربينالتضادية

.مادة



كالمستهلفعلردتمثل)مباشرةغيرسعريةطلبمرونة*
تغييرةبقابليعنهيعبر-معينلمنتوجمنافسةاسعارتغيرتجاه

(اخرىسلعةسعرتغيراذامعينةسلعةاستهالك

سلبيةاوايجابيةاو0اماتكونالمرونةلهذهالرياضيةالعالمة
:المستهلكاختياراتحسب

(neutre)مترابطةغيرالمعنيتينالمادتينانتعنيصفرعالمة-
الخضراستهالكعلىالحليبسعرتاثيرمثل

االنساناستهالكفيمترابطتينالمادتينانتعنيايجابيةعالمة-
اوالقهوةاستهالكعلىالسكرسعرتغيرتاثيرغرارعلىالمعني
الشاي

مثلنهمابيفيمااستبدالهمايمكنالمادتينانتعنيسلبيةعالمة-
مناغيرهاواالجاصاستهالكعلىالتفاحسعرارتفاعتاثير

.السنةمنالموسمنفسفيالمنافسةالغالل



النمط الرياضي للطلب بالعالقة مع االسعار

االستهالكيةالموادعلىالطلبلمرونةالرياضةالقاعدة•
:يليكماتكونأالمنتجسعرمعالمباشرةبالعالقة

(1Q):أالمنتوجمنالمستهلكةالكمية-

):المستهلكةالمادةسعر- P)

:المرونة-

Elasticité/R=
Δ𝑄1/𝑄1

Δ𝑃1/𝑃1

يرهوتاثاالستهالكلحجمالنسبيالتغيرالمعادلةهذهتمثل
.أالمادةمناالستهالكلحجمالنسبيالتغيرعلىالمباشر



االستهالكيةالموادعلىالطلبلمرونةالرياضةالقاعدة•
كمانتكوبالمنتجسعرمعمباشرةالغيربالعالقةأللمادة

:يلي

i:(Qi)المنتوجمنالمستهلكةالكمية-

):بالمستهلكةالمادةسعر- Pj)

:المرونة-

Elasticité/R=
Δ𝑄𝑖/𝑄𝑖

Δ𝑃𝑗/𝑃𝑗

يرهوتاثاالستهالكلحجمالنسبيالتغيرالمعادلةهذهتمثل
.أالمادةمناالستهالكلحجمالنسبيالتغيرعلىالمباشر



رسوم بيانية للقواعد الرياضية للعرض والطلب



توازن العرض والطلب

رض لتفسير اختالل العالعنكبوتيةقانون الشبكة 
والطلب لبلوغ التوازن على المدى البعيد



ومصادر المعلومات االحصائيةهميةأ

:الرسميةالمصادر•

االسري،االستهالكحولالبحوثنتائج)لالحصاءالوطنيالمعهد-
االصنافمختلفمنعائلةالف13حواليتهمسنوات5كلاحصائيات
لكتهمشهريةاحصائياتاالسعارمؤشرتطور،الجهاتوكلاالجتماعية

(االستهالكيةالموادمختلفحولمعلومة1300وحاوليالجهات

تمعلوماوهيالمهنيةوالهياكلوالمجمعاتالفنيةالمصالحاحصائيات-
تمويالهياكللهذهااللكترونيةالرسميةالمواقععلىتنشرخصوصية

رسميةاحصائيةكمعلوماتاعتمادها



تجاريةالالشركاتتجريهاالتيالخصوصيةاالستقصاءات-•
جةالحاحسباعتمادهايتماالستثماريةالمشاريعصحابأو

اياعدادفيالمعلومةمصدرذكريستوجبالحاالتكلوفي
دراسة

ةالجملاسواقمختلفعنالصادرةحصائيةاإلالنشريات-
وهيالعاصمةبتونسالقصعةببئرالجملةسوقوخاصة

والصادرةالواردةالكمياتعنيوميةاحصائيات

ياتوالمندوببالصادراتالنهوضومركزالتونسيةالديوانة-
النهوضووكالةالفالحةووزارةالفالحيةللتنميةالجهوية

الموادمنالمصدرةالكمياتبخصوصالفالحيةباالستثمارات
.سنويةنصفاوسنويةدوريةمعلوماتالفالحية،



:لثانيةاالجلسة 

تقنيات تسويق المنتوجات المحلية 



:المبادئ االساسية •

العرض يفوق الطلب-

ويقتوفر قدر ادنى من كتلة انتاج قابلة للتس-

روة امكانية التحكم في العرض خاصة ف فترة د-
االنتاج

تقنيات التسويق: المحور الثاني 



(marketing du produit): التسويق المباشر•

االيجابيات•
المستهلك امامعرض المنتوج مباشرة  1•

ضمان التثبت من النوعية وحماية المستهلك2•

والحصول على سعر مجديحينيامناقشة السعر امكانية3•

شفافية المعاملة4•

السلبيات•
اضافيةنقل البضاعة مع تكلفة الىااللتجاء 1•

ضياع بعض المنتوجامكانية2•

مرتفعةاضافيةتكلفة 3•



(marketing des services): التسويق غير المباشر•

:االيجابيات •

االستغناء عن نقل المنتوج وتعويضه بوثائق ترويجية1•

ربح في تكلفة التسويق2•

(supports)على عدة محامل للمنتوجالترويج امكانية3•

السلبيات•

دى لالطمانينةعدم عرض المنتوج مباشرة لدى المستهلك ينقص •

االصليللمنتوجالمستهلك من حيث الجودة 

باشرةنتيجة عدم عرض المنتوج ماالسعارتحديد وصعوبة مناقشة •



:لثالثةاالجلسة 

القوانين المنظمة لتسويق المنتجات الفالحية



القوانين والنصوص التشريعية

يةاالرضلتحضيراالستباقيةهوالتشريعيالنظامفيالمبدا•
التسويقمجالفيوالعالميةالوطنيةللتحوالتالمناسبة

االقتصاديالعامالتوجهطبقفيهاواالنخراط

واالسعارالمنافسةقانونضوءعلى2018سنةالمحينةالتجاريةالمجلة•
2015لسنة

المستهلكلحماية1992لسنة117عددقانون•

مايةوحالفالحيةالمنتوجاتتسويقتنظيمحول1999لسنة57عددقانون•
علىالحصولوكيفيةالمنتوجمنشامنهااالنتاجمناطقخصوصيات

منشاالذاتالفالحيةللموادالفالحةوزارةسجلضمنالتسجيلامتيازات

ةالمشتركالمهنيةالمجامعتنظيمباعادةمتعلق2005لسنة16عددقانون•
االنتاجبعقودالعملفيدورهاوخاصة



التجارةبتنظيمالمتعلق2000لسنة83عددقانون•

بقطللمصادقةالوطنيةالوكالةواحداثااللكترونية

هذافيخدماتتسديدفيلالنخراطشروطكراس

.المجال

المنافسةتنظيمحول2015لسنة36عددقانون•

لضمانوطنيمجلساحداثوخاصةواالسعار

.التجارةفيالشفافية



حول كيفية الحصول على مواصفات 2010لسنة 2525مر عدد أ

،(label)الجودة للمواد الفالحية 

حول تجارة التوزيع وخاصة الفصول 2009لسنة 69قانون عدد 

،(franchise)حول االمتياز التجاري 14-17

يحدد القطاعات التي يمكن امضاء عقود 2010لسنة 1501مر عدد أ

.االمتياز التجاري بها



جوان30:والتضامنياالجتماعياالقتصاد30عددقانون•

2020

:هدافهأ-

ديةاالقتصاالدورةضمنالموازيةاالقتصاديةاالنشطةادماج•

.الرسمية

توخدمااجتماعيةنشطةأفيهامةجديدةشغلفرصتوفير•

صبغةذاتالتنمويةوالجمعياتالجوارمهنغرارعلى

صحيةتربوية)وخدماتيةاجتماعية



يشملوالخاصالعامالقطاعينجانبالىثالثنظاماحداث•

ينللباعثماليةمردوديةتوفراالجتماعيةالخدماتيةالمجاالت

:الحوكمة-

معظامالنبتسييرهذايعنىالحكومةبرئاسةرسميهيكلاحداث*

االجتماعيلالقتصادالفرعيالسجل”خاصبسجلافراده

وصيةخصتمويلوهيكلةوحوافزبامتيازاتوافراده“والتضامني

”يزةممبعالمةوافرادهالمجالهذافيالبنكيةالتمويالتوضمان

قيةبعنلتصنيفه“والتضامنياالجتماعياالقتصادمؤسسة

.المؤسسات



:المستهدفةالفئات*•

فيجتندرمشاريعبعثفيالراغبينالطبيعييناالشخاصكل-
التضامنياالجتماعياالقتصادياطار

الفالحيةللخدماتتعاونيةشركات-

الفالحيةالتنميةمجامع-

التنمويةالجمعيات-
الواحدالشخصشركاتباستثناءالتنمويةالشركاتكل-

التعاونيةالصبغةذاتالشركاتكل-

:التطبيقيةالنصوص•

الداريةابالهيكلةمرتبطيبقىتفعيلهفانالقانونهذالحداثةنظرا
اوامرشانهافيتصدرانينتظرالتيوحوكمتهوالتمويلية

المقبلةالفترةفيترتيبية



:لرابعةاالجلسة 

التقنيات الحديثة للتسويق

وكيفية استفادة المرأة الريفية منها



التقنيات الحديثة في التسويق

label:التجاريةالعالمة•

مميزةالمةعليمثلوتصنيفهمعينمنتوجعلىللمحافظة:التعريف-
جالمنتواصنافمنلصنفمتميزةنوعيةاوجغرافيةلمنطقة

وضعتم(الزيتونزيت)اوليتحويلعنناتجاوالطازجالفالحي
ولهامعينةشروطاتباعتتطلبمميزةوتنظيميةتشريعيةاطر

مختلففيالمنتوجلهذاالتوزيعمسالكعلىمباشرانعكاس
.العالميةاوالمحليةاالسواق

identifiant:المنشاعالمة- de provenance (ID)

(AOC)للرقابةالخاضعالمنشاتسمية-



بعض النماذج 

ةاالشهاريال يجب الخلط بين العالمة 
(publicité commerciale)

(label)والعالمة التجارية 



دعم مميز لمنطقة معينة لالنتاجاستغالل عالمة تجارية امكانية
.بنفس المنطقةاخرىالترويج لمنتجات 



توجلمنللترويجمميزةعالمةتوظيف

استغالليتملم)خرىأمنطقة

جللمنتوالرسميةالتجاريةالعالمة
(صلاألالفرنسي

يوطنبعدذاتفرنسيةمميزةعالمة

فيالعاملةالمؤسساتلتحفيز

خصوصيةمهنعلىالمحافظة
المجددةوالمهن





تقنيات العرض

خصوصياتمعالمعروضةللبضاعةااللوانتناسقاهمية•
(نمسنياطفال،نساء،مريكيأاوافريقياوروبيأ)المستهلك

المميزةاالستهالكيةالثقافةحسب

المتجرداخلالبيعمراحلمختلففياالستقبالتقنيات•

عنالنظربصرفالرفوفعلىالمنتوجاتعرضتدويرالزامية•
منتوجكلمنالمبيعاتحجم

المنتجاتبعضبيعلتحفيزبالرفوفالمنتجاتعرضتناسقهميةأ•
رالسكمثال)معهامتكاملةتكونانيمكنمنتجاتمعبوضعها
موادمعالعطوراتمثال)لهامستبدلةاو(الشاياووالقهوة
(التجميل

rupture)المخزونانقطاعتفادي• des stocks)



استعمال االلوان في التسويق

وان وااللشياءقبال على اقتناء األهناك عالقة بسيكولوجية بين اإل•
:اهمها. المستعملة في االشهار

universelيرمز للسلم وهو لون عالمي : بيض اللون األ•
الخوف والتهديد: سود اللون األ•

لون المشاعر واالنتباه: حمر اللون األ•

يرمز للتضارب وعدم االستقرار: صفر اللون األ•

يرمز للخيال وامتداد االفاق: زرق اللون األ•

يرمز للحياة والهدوء: خضر اللون األ•

لجلب االنتباه: اللون البرتقالي •

يرمز للملوكية والعلو والغموض: اللون البنفسجي •

يرمز للبناء والحركية ويرمز للطبيعة: اللون البني •



كيف الحصول على شهادة التصنيف 

واالوامرصادر عن وزارة الفالحة 1999لسنة 57قانون عدد •
المنشاالمة التطبيقية والمناشير المنظمة لعملية الحصول على تصنيف ع

حت هذه المنضوية تالمنتوجاتالخاضع للرقابة وقائمة المنشاتسمية او
:ويتضمن بالخصوص . المصنفات

حول وصف المنتوج وخصوصياته المميزة: 5الفصل -

كيف يتم تقديم طلب االنضواء تحت هذه التسمية: 6الفصل -

واجالدور اللجنة الوطنية الخاصة بهذا الموضوع وطريقة : 7الفصل -
.الحصول على المصادقة

كراس الشروط الموضوع للغرض* -

تسجيل اثرهايتم على اشهر6قرار مبدئي ينشر بالرائد الرسمي لمدة -
المنتوج بالقائمة الرسمية للتصنيف



la franchiseاالمتياز التجاري 

العالمةهذهاستغالليفوضتجاريةلعالمةاصليمالكبينعقدهو•
عموالتمقابلوخدماتمنتوجتوزيعبهدفمعنوياوماديلشخص

.عليهااالتفاقيتمدةدّ مح

حول17-14الفصولالتوزيعتجارةحول2009لسنة69عددقانون•
التجارياالمتياز

التجارياالمتيازعقودشروطيحدد2010لسنة1501عددامر•

التيالقطاعاتيحدد2010جويلية28بتاريخالتجارةوزيرمنشور•
التجارياالمتيازعقودامضاءيمكن

وخاصةسعارواألالمنافسةتنظيمعادةإحول2015لسنة36عددقانون•
لمنافسةاوشفافيةالتجارةحريةمراقبةفيللمنافسةعلىاألالمجلسعمل

.والمهنيينالمستهلكوحمايةالمنافسة



:صليةاألالعالمةصاحبوحقوقواجبات•

بكةبشالمتعلقةالمعلوماتوكلوالتجاريةالفنيةحاطةاإلتقديم-
رىاالخالمؤسساتوخاصةصليةأاالالعالمةمعالمتعاملةالمؤسسات
هممواقععددهم)المؤسسةهذهمنالتجارياالمتيازعلىالمتحصلة
(ونشاطهم

اتالبيوعحولالمعطياتكليوفرالتجاريباالمتيازالمنتفع-
نالممثليطرفمنمحلهلدخولالمجالتاحةإمعالماليةوالوضعية
.صليةاألللعالمةالتجاريين

وتاريخليةاالصالعالمةملكيةتثبتوثائق:بالخصوصالعقديتضمن-
المتيازاعلىالمتحصلينشبكةعنمعلوماتللخدمة،الموفرةالشركة

ركةالشبهاتقومالضروريةالتهياتوحجمنوعتوضيحالتجاري،
سنوات5كلالعقديجدد،طرفكلوواجباتحقوقاالصلية،



دور التسويق في سلسلة الترويج

(دراسة فرنسية: ) المواد سريعة التعفن •

(الصيف)نتاج مواسم ذروة اإل-

خدمات 

لوجستية
 =2-4 %

خدمات 

لوجستية
 =2-4 %

التكييف

=  والتحويل

32-35 %

= المنتج 

53-57 %



خارج مواسم الذروة•

خدمات 

لوجستية
 =4-5 %

خدمات 

=لوجستية
4-5 %

= المنتج 

59-61 %

التكييف

=  والتحويل

28-30 %

تجارة 

التفصيل 

 =8-
9%



:على مستوى عالمي •

= المنتج 

60%

التكييف

=  والتحويل

20%

تجارة 

التفصيل 

 =
16%

خدمات 

لوجستية
 =4 %



:التجارة االلكترونية •

-Le code à barres

-Les contrats 

-La signature électronique

-Les logiciels de centrales d’achats

-La rotation des rayons

-La rupture de stocks



Le code à barre ( رمز شريطي)

ية شارات الهاتفوهي على غرار اإلبامريكااكتشفت الرموز الشرطية •
(morses )االولى 

بالعالقة مع تعدد المنتجات 1952منذ سنة امريكابدا استعماله في •
وتصنيفها ومصدرها ومكوناتها وغيرها

1970بدا استعماله في فرنسا سنة •

لكبرىبدا استعماله في تونس بداية الثمانينات بالمساحات التجارية ا•

(  حادية ورموز مزدوجةأرموز ) عدة انواع من الرموز يتم تداولها •

(619تونس تحمل الرمز ) ولى تهم بلد المصدر األرقامأالثالثة •



مثلة لرموز شرائط أ

رموز ذات بعد واحد

رموز ذات بعدين



•Les enseignes commerciales et la grande 
distribution الفتات تجارية

االيجابيات•

ل المؤسسات الكبرى وتواصالنتاجتسويق اكبر امكانية-
الفالحة الصغرىادماجصعوبة 

للمواد االستهالكيةاوسعاختيار امكانيات-

عرض المنتجات لجلب اكبر عدد ( rotation)تدوير امكانية-
من المشترين 

 pouvoir)جلب اكبر عدد من المستهلكين امكانية-
séduisant)

سعار تنافسية مقارنة مع التجارة الصغرى  أ-



:السلبيات•

ةبالتجارمقارنةالمستهلكعنبعيداالكبرىالمدنحولالتمركز-
الصغرى

ضالعرطريقةبحكمضروريةالغيرغراضاألبعضاقتناءامكانية-
والمتناسقةالمغرية

البيعوطريقةسعاراألمناقشةامكانيعدم-

الصغرىبالتجارةمقارنةاقلطازجةاستهالكيةموادعرضامكانية-

المستهلكتجلبلكنهامغريةتعد(discount)وعرضسعارأتقنيات-
ضروريةغيرخرىأشياءأالقتناء

لمراكزبراكوبتوسعتدريجياتغزوخارجيةمنتجاتمعكبرىتنافسية-
.المحليةالمنتجاتحسابعلىالكبرىالتسوق



التسويق اإللكتروني على 

مواقع التواصل االجتماعي

مضمونةوفعالةوسيلةاالجتماعيالتواصلمواقععبرالتسويقيعد

إلىلللوصوالريفيةالمرأةومجامعوالصغيرةالكبيرةللشركات

.بهمالخاصالتجاريللنشاطالمستهدفينالعمالء

وسائل التواصل االجتماعي مثل فيسبوك 

وغيرها الكثير من مواقع التواصل االجتماعي وتويتر

ذات الشهرة الواسعة



التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي هو 

يتضمن شكل من أشكال التسويق عبر اإلنترنت 

إنشاء ومشاركة المحتوى على شبكات التواصل 

االجتماعي من أجل تحقيق أهداف التسويق 

للعالمة التجارية الخاصة



ر مثل نشيتضمن التسويق عبر الشبكات االجتماعية أنشطة 

النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات 

األخرى التي تجذب انتباه الجمهور إلى جانب 

إعالنات الوسائط االجتماعية المدفوعة



كيف يمكن للتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي مساعدتك في 

تحقيق أهدافك؟

يمكن أن يساعد التسويق عبر الشبكات االجتماعية في تحقيق هذه 

:األهداف

.زيادة العمالء وتحقيق مزيد من المبيعات

.دعم العالمة التجارية

.زيادة شهرة العالمة التجارية

تحسين التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة 

https://blog.khamsat.com/successful-brand/


تقديم تشاركي لمجموعة من الحلول لتطوير عملية 

تسويق منتوجات المرأة الريفية



بالنفاتيةة الريفية ألمرانتاج فاق التسويق إلأدعم 

:الوضع الحالي يتميز •

تسويقه المحلي وبالتالي صعوبةبالمنتوجصعوبة التعريف -

والجهويعلى النطاق المحلي 

رغم وجود مجمع ( تسويق فردي)تشتت مجهود التسويق -

.  للتنمية الفالحية ينتج عنه ضياع قيمة مضافة

احسن تعدد المنتجات وتنوعها وهي قابلة للترويج في ظروف-

فاتيةوبالخصوص غياب عالمة مميزة لمنتوج مميز لمنطقة الن



لعدمنللمنخرطيالفالحيةالتنميةمجمعتأطيرصعوبة-

.المستقبليةالرؤيةوضوح

المتواجدةالفالحيةالخدماتشركةاشعاعصعوبة-

يةتربنشاطعلىيرتكزمميزنشاطولهابالمنطقة

.سواهدوناالبقار

والوطنيةالجهويةالمساندةهياكلبدوردرايةقلة-

.المميزالمحليللمنتوجالتصنيفبخصوص



:ضافات المرتقبة للمشروع تتمثل في اإل•

بيولوجي للبيض ولحوم الدجاج انتاجتكثيف -

تحسين جودة تجميع الحليب -

الطاقة الفالحية باستعمالالضيعاتتكثيف االنتاج ببعض -

الكهربائية المتجددة في الري للمزروعات

التقليل من كلفة الطاقة-

نتاجلإلدعم المجمع ببعض األدوات االزمة -



ية دعم منتوجات تحويلية على غرار استخراج الزيوت الروح-

الحبوب واللوز ) وتحويل منتوجات فالحية محلية اخرى 

(وغيرها من المنتجات

ن مجهودا من اآليواكبهاكل هذه االنشطة يجب ان 

جماعيا لدعم التسويق حتى نضمن ديمومة المشروع 

.وتطويره

كيف يتم التحول من منطق المنافسة بين : السؤال 

المنتجين الى العمل الجماعي لضبط اهداف موحدة



بالنفاتيةمقترح خطة لدعم تسويق المنتوج الفالحي 

مميزالالمحليالمنتوجلضبطالمحليالمستوىمننطالقاإل•

نطقةبممنافسانتاجيوفرهاالخصوصيةلهيكونللمنطقة

مجمعفيهيساهمتشاركيعملخاللمنوذلك.مجاورة

حينالفالمنوالمنخرطينالقاعديةالمهنيةوالهياكلالتنمية

بلديةمنالمحليةواالدارةالفالحيةالخدماتشركةضمن

.الفالحينواتحادفالحيارشادوخلية



اعداد ربط الصلة بالمجمع المهني المشترك لالنطالق في

ج ملف متكامل يهدف للحصول على عالمة مميزة للمنتو

المحلي طبق كراس شروط موضوع للغرض



نيه من تقديم ملف متكامل لمصالح وزارة الفالحة يتم تب•
ن كل الهياكل المحلية والجهوية للحصول على قرار م

وج المقترح وزير الفالحة في تثبيت العالمة المميزة للمنت
مة وادراجه ضمن قائمة المنتوجات المحلية الحاملة لعال

.مميزة

ان القيام بحمالت ترويجية لهذا المنتوج والذي يمكن•
ة يكون في نفس الوقت حامال وداعما لمنتوجات محلي
.ياخرى يمكن ان تحمل العالمة المميزة للمنتوج المحل



كل هذا التمشي ضروري لدعم تسويق المنتوج المحلي 

ارج لكنه يبقى منقوصا اذا لم تتوفر امكانيات التسويق خ

وفي هذا االطار يمكن اعتماد التمشي . النطاق المحلي
التالي 



ودعقامضاءفيالمحليللمنتوجالمميزةالعالمةاستغالل•

علىتوزيعوسالسلشركاتاوالمهنيالمجمعمعانتاج

وطنياوجهوينطاق

قتسويعقودوامضاءوالمعارضالصالوناتفيالمشاركة•

المميزةالعالمةتحتالمنضويةالمنتجاتلمختلف

المشروعمنطقةخارجتجاريينشركاءعنالبحث•

قدرةوالعاليةالسكانيةالكثافةذاتبالمناطقوبالخصوص

.ارفعشرائية



التعاون مع شركة الخدمات الفالحية بالمنطقة

والهياكل المهنية الجهوية والمصالح االدارية 

قاط الجهوية للمساعدة على فتح محالت تجارية ون

بيع من المنتج الى المستهلك ببعض المدن 

مردودية المجاورة تراعي تكلفة اللوجستيك مقابل ال

المالية



محليلمنتوجتمشي للحصول على عالمة مميزة 

منتجين محليين    

شركة الخدمات الفالحيةالريفية المراةمجمع 

وجهويةهياكل مساندة محلية 

مجمع 

مهني 

مشترك

وزارة 

الفالحة

هياكل مساندة قطاعية ووطنية



التوصيات الختامية•
واقتصاديااجتماعيااجدىانتاجمجموعاتضمنالعمل-1

انتاجمنظوماتضمن(réseautage)الترابطاعتماد-2

جهويةاومحلية

الوالتيالمميزةالمحليلالنتاجالذاتيةالخصوصيةاستغالل-3

منافسةاخرىمناطقفيمقارنمنتوجاييوفرها

ne)االنتاجتوزيعاسواقتنويع-4 pas mettre tous ses
œufs dans le même panier)



عمل تطبيقي ضمن مجموعات

:التاليةالمسائللمناقشةمجموعات3تكوين•

معمجضمنالريفيةالمراةقبلمنالمعترضةالصعوبات-1

عامةفةبصالمراةونشاطبالمنتوجالتعريفمجالفيالتنمية

وتنشيطهالمجمعاداءلتحسينالمقترحات-2

المقترحاتهذهلتحقيقوالضروريةاالداريةاالجراءات-3

والجهوية،المحليةالسلطاالخرى،المهنيةالهياكلدور)

(..بالمجمع،المنخرطينالفالحية،الخدماتشركة



بواساليشراكاتعنللبحثاالفتراضيالعالماعتماد-5

جديدةتصرف

جمعياتضمنجماعيةتكونانعلىاالنتاجعقوداعتماد-6

نبيمتكافئةوغيرمجديةالغيرفرديةانتاجعقودوال

الطرفين

امكانياتعنللبحثالحاليالمشروعمخرجاتاستغالل-7

بهفوالتعريالمحليللمنتوجالتسويقمجالفيتدعيم



شكرا  


