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إْ صٕبػخ اٌّؼبدْ أٚ صٕبػخ االٚأً فمذ أظٙشد ِٕز اٌمذَ اٌزطٛس اٌحضٍش 

ٌٍحعبساد االٔغبٍٔخ ٌٚؼذ اٌّغشة ِٓ ظّٓ اٌذٚي اٌزً ٌٙب ربسٌخ غًٌٛ فً 

صٕبػخ اٌّؼبدْ ٚ ِٓ ثٍٓ اٌذٚي اٌزً ا٘زّذ ثصٕبػخ االٚأً إٌحبعٍخ ٚ 

.اٌفعٍخ ٚ اٌّؼذٍٔخ راد اٌطبثغ االصًٍ 

ٚرجمى فبط ظّٓ اٌّذْ اٌؼزٍمخ اٌزً اسرجػ اعّٙب ثبٌحشف اٌٍذٌٚخ ٚ 

اٌصٕبػخ اٌزمٍٍذٌخ ِٕذ رأعٍغٙب وّب ٔؼٍُ عٍّؼب أٔٙب خصصذ أعٛالب 

ِٛظٛػبرٍخ ٌىً حشفخ وغٛق إٌغبسٌٓ ٚ اٌششاثٍٍٍٓ ٚ اٌصفبسٌٓ ٚغٍش٘ب 

لبِٚذ  اٌصٕبػخ اٌّؼذٍٔخ ِٓ رحف ٚأٚأً ِٕضٌٍخ ٔحبعٍخ ٚ دٌىٛساد ٚ 

.ػجش اٌضِٓ اٌجمبء ٚرطٛسد ِغ ِشٚس اٌغٍٕٓ( اٌفٍظ)حزى إٌمٛد اٌّؼذٍٔخ 
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صناعة المعادن



ٔغّغ ػٍى أْ وً اٌجٍٛد اٌّغشثٍخ ال رخٍٛ ِٓ االٚأً إٌحبعٍخ أٚ  اٌفعٍخ فبألعش                     

.اٌمذٌّخ اعزؼٍّذ وضٍشا إٌحبعٍبد وأٚأً ِٕضٌٍخ ٌٍِٛخ

اٌٍَٛ رغٍشد االِٛس ٚأصجحٕب ٔٙزُ ثبٌذٌىٛس أوضش ِٓ االعزؼّبي ثبعزضٕبء اٌجشاد ٚ اٌغٍٍٕخ ٚثؼط 

....االٚأً 

ٌٚٓ ٔخزٍف أٌعب ػٍى أْ ٌذ اٌصبٔغ اٌزمٍٍذي أثذػذ ٚرفٕٕذ فً صٕغ ِٕزٛعبد ِؼذٍٔخ رغحش إٌبظش ٚ 

.ٌغشَ ثٙب اٌّزٍُ ثبٌصٕبػخ اٌزمٍٍذٌخ 

إال أٔٙب فً ػصشٔب اٌحبًٌ رؼشظذ ٌّٕبفغخ ششعخ اعزغٍذ ظؼف اِىبٍٔخ اٌّغزٍٙه ٚأصجحذ ثذٌال 

. ٌجؼط اٌّٛاد ثً رغشأد ػٍى ِٕزٛعبد ِغشثٍخ خبٌصخ وبٌجشاد ِضال
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 ػشف ٚلذاٌّؤعغبد داخً أٍّ٘خ األوضش اٌزغٍٍش ػٍَٛ ِٓ ػٍّب اٌزغٌٛك ٌؼزجش 

 ٚظبئف ثٍٓ ِشوضٌخ ِىبٔخ ٌحزً أصجح حزىاٌشا٘ٓ اٌٛلذ فً ٍِحٛظب رطٛسا

.ثبٌّحٍػ اال٘زّبَ ظشٚسح ػٓ ٌٚؼجش اٌّؤعغبد

 فً اٌٙبِخ االلزصبدٌخ اٌمطبػبد ِٓ ٚاٌحشف اٌزمٍٍذٌخ اٌصٕبػخ لطبع أٌعب ٌٚؼذ

 ٌٍزٍّٕخ أعبعٍب ِحٛسا اٌّزمذِخ اٌذٚي ِٓ ٌٍؼذٌذ ثبٌٕغجخ ٌّضً حٍش اٌؼبٌُ دٚي ِؼظُ

 اٌصٕبػخ لطبع ٌّٚزٍه إٌبٍِخ اٌذٚي فً أدق ثشىً أٍّ٘زٗ ٚرضداد االلزصبدٌخ

 ِٓ ٚاالعزّبػٍخ االلزصبدٌخ اٌزٍّٕخ ثؼغٍخ اٌذفغ ػٍى وجٍشح لذسح ٚاٌحشف اٌزمٍٍذٌخ

.اٌصؼجخ اٌؼٍّخ ٚعٍت ٚاإلٔزبط اٌزٛظٍف ِغبي فً اٌفؼٍٍخ ِغبّ٘زٗ خالي

صناعة المعادن والتسويق اإلعالمي

التسويق اإلعالمي



  ِغّٛػخ ِٓ االعبٌٍت ٚ االٔشطخ اٌزً ٌّبسعٙب اٌجبئغ العزمطبة اٌّغزٍٙه ػٓ غشٌك إشجبع سغجبد

.ِؼٍٕخ ِٓ خالي ِب ٌحزبط ِٓ ِٕزغبد ٚرؼٛد ػٍى  اٌّؤعغخ أٚ اٌّمبٌٚخ أٚ شخص ِؼٍٓ ثبٌّٕفؼخ اٌّبدٌخ 

 ٌّىٓ رؼشٌفٗ أٌعب ثأٔٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٍٍّبد ٚ االٔشطخ اٌزً رٙزُ ثبٌضثْٛ أٚ اٌؼًٍّ ٚرغزىشف

.سغجبرٗ ٚ رٍجٍٙب ٌٗ        

         ٍٓاالعٍٛة أٚ إٌشبغ اٌّغزخذَ ِٓ غشف إٌّزغٍٓ ثٙذف ثٍغ إٌّزٛط أٚ اٌخذِبد ٌٍّغزٍٙى ٛ٘

. اٌّغزٍٙهاعزشارٍغٍخ رغبُ٘ فً اعزمطبة ثبخزصبس٘ٛ .

  ٓعذة أزجبٖ ٌٍّغزٍٙه ٚاالػالْ االػالْ ػٓ اٌخذِبد ٚ اٌجعبئغ ثٙذف ٔمٍٙب ٚ اٌصبٌٙب ف ٛ٘

اٌصحف –اٌزٍفضح –االداػخ )االعٙبس ػٓ غشٌك ِٕزظ أٚ ٔحٛ شًء ِب عٛاء خذِخ اٌغّٙٛس    

...(  اٌّغالد

مفهوم التسوٌق
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مندوب مبٌعات –باعة متجولٌن  -أسواق )طرٌقة اعتٌادٌة فً التروٌج للمنتج : تقلٌدي

(  حالٌا طاكسٌات  -الفتات –تسوٌق مطبوع 

أنواع التسويق
صناعة المعادن والتسويق اإلعالمي

رزىٍف ثٙب ِؤعغبد إػالٍِخ  خبصخ فً االشٙبس أٚ االٔزبط : ٚعبئً إػالَ رمٍٍذٌخ

االػالًِ ٚرؼشض ػٍّٙب فً اٌمٕٛاد اٌزٍفضٌخ ٚ االداػبد اٌّغّٛػخ أٚ اٌصحف ٚ 

اٌّغالد ِمبثً ِجٍغ ِبًٌ ِزفك ػٍٍٗ ٚرؼزّذ غبٌجب ػٍى ٔغجخ االعزّبع ٚاٌّشب٘ذح

ٚ٘ٛ أحذس اعبٌٍت اٌزغٌٛك ٚاالوضش أزشبسا ٚربصٍشا فً اٌؼصش ػجش : اٌىزشًٚٔ 

ِحشوبد اٌجحش ٚ اٌّٛالغ اٌزً ٌٙب ٔغجخ ِشب٘ذح
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مفهوم االعالم 

 
ٌغخ ٘ٛ اٌزجٍٍغ ثحذس ِب أي االحبغخ ػٍّب ثأِش ِب ِؼٍٓ أٚ حذس ِؼٍٓ أٚ ِغّٛػخ ِٓ لٕٛاد االرصبي 

busnisse. اٌّغزخذِخ فً ٔششح االخجبس اٚ االػالٔبد اٌزشٌٚغٍخ أٚ اٌجٍبٔبد dictonqry

oxford dictinnaryٌؼشف أٌعب ثأٔٗ اٌٛعٍٍخ االعزّبػٍخ اٌشئٍغٍخ ٌٍزٛاصً ِغ اٌغّبٍ٘ش 

ٚ ٌطٍك ػٍى عٍّغ اٌٛعبئً ٚ اٌزمٕبد ٚ إٌّظّبد إظبفخ ٌٍّؤعغبد اٌزغبسٌخ أٚ غٍش اٌشثحٍخ اٌؼبِخ أٚ 

اٌخبصخ اٌشعٍّخ أٚ غٍش اٌشعٍّخ اٌزً رىْٛ ِّٙزٙب ٚٚظٍفزٙب االعبعٍخ ٔشش االخجبس ٚ اٌّؼٍِٛبد 

.اٌّخزٍفخ ٚٔمٍٙب

وظائف االعالم 

 
–اٌزٛاصً اٌغٍبعً ٚاٌحىًِٛ –اٌزٛاصً ِغ إٌبط –رؼجٍش ػٓ اٌّؤعغبد –رّضًٍ اٌشأي اٌؼبَ  -

.االػالْ ٚ اٌذػبٌخ ٚ اٌزغٌٛك –اٌزشفٍٗ ٚ اٌزغٍٍخ 



إْ ػٍٍّٓ ِزشاثطٍٓ ثمٛح رزشبثٗ رفبصٍٍُٙ ِٓ حٍش االغبس اٌؼبَ فىً ِّٕٙب ٌٕشش فىشح ٚ ٌشٚط ٌٙب خبصخ 

ٚ االػالَ ٔمٛي أْ ٌخذَ فىشح ِٓ ٌؼًّ ػٍٍٗ ٌّٚىٓ أٌعب وبْ االػالَ ِٛعٗ فجطجٍؼخ اٌحبي اٌزغٌٛك ِٛعٗ 

ٌعب أفٙٛ االٌىزشًٚٔ أٚ اٌشلًّ االػالَ اٌؼصش ٚخبصخ ٘زا اٌزغٌٛك ٚعٙبْ ٌؼٍّخ ٚاحذح خبصخ فً 

.  ٚغٍش٘باٌؼذٌذ ِٓ إٌّبثش ٔفظ االِش اٌصٕبػخ اٌزمٍٍذٌخ أِبَ ٌغٛق ٌٕفغٗ 

ٌٚشٚط الشٍبء ػذح فً اْ أٚعغ أزشبسٖ ٚاعغ ٌٚغزٙذف فئبد ثئِىبٍٔبرٗ فبإلػالَ ٌؼّالْ وً ّٔٙب أال إ

.ِبِٛظٛع أٚ ِؤعغخ أٚ ٚاحذ ثٍّٕب اٌزغٌٛك ٌغزٙذف فئخ ِؼٍٕخ 
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التسويق  االعالمي 
 

هو نوع من أنواع االعالن وٌعتمد على تاثٌر الوسائل االعالمٌة باستخدام المشاهٌر للتروٌح لمبٌعات معٌنة 

.وٌعرف االشهار أٌضا بأنه توفٌر معلومات حول شًء ما عن طرٌق استخدام الدعاٌة فً االعالن عنه 

اإلشهار 
 



.حتمٌةالواضح و التسوٌق الماهر ٌعطً نتٌجة فاالعالم 

و بٌبسً و ناٌك و طٌران العالمٌة المشهورة كوكاكوال والماركات الشركات الكبرى لم نتساءل ٌوما  لماذا 

و رغم االقبال علٌها ؟وتصرف أمواال طائلة فً االشهار على رغم شهرتها تسوق منتوجاتها .... االمارات 

.التقلٌدٌةعكس منتوجاتنا ومن بٌنها الصناعة 

.الكساد التجاري التسوٌق عندنا هو دواء للحالة المرضٌة بعد اصابة المنتوج بالفتور أو 
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فبٌزغٌٛك االػالًِ ٌٍصٕبػخ اٌزمٍٍذٌخ ٌغت أْ ٌغزّش ٚفك اعزشارٍغٍخ رغٌٛمخ ٚغٍٕخ ػجش وبفخ ٚعبئً 

.االػالَ

ٌغت ػٍى اٌّغزٍٙه أال ٌٕغى اٌصٕبػخ اٌزمٍٍذٌخ أٚ إٌّزٛط إْ أسدٔب سفغ ٔغجخ االعزٙالن ٚ االلجبي ػٍى 

.  ”اٌشًء ارا رىشس رمشس" اٌصٕبػخ اٌزمٍٍذٌخ اٌمبػذح رمٛي

ٌغت ( حىِٛخ ٚصاسح ِذٌشٌبد غشف ششوبد ِمبٚالد صبٔغ رمٍٍذي ) ٌغت ػٍى اٌىً اٌّغبّ٘خ فً اٌزغٌٛك 

اعزغالي اٌشلّٕخ اٌحذٌضخ ثبٌٕغجخ ٌٍصبٔغ اٌزمٍٍذي فٍىً صبٔغ ِغبحخ وجٍشح ِٚغبٍٔخ ِفزٛحخ ػجش ِٛالغ 

(فبٌظ رٌٛزش أغزغشاَ )اٌزٛاصً االعزّبػً 



LA RAM مجلة الرام : الصحف و المجالت 
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لة الغرفةمج: الصحف و المجالت 
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 Journal Les Echo: الصحف و المجالت 



إحٌاء برنامج اكتشاف المواهب و  2M" بالديصنعة "برنامج : المرئً االعالم 

الصناعة التقلٌدٌة و التسوٌق لها بطرٌق مباشرة وغٌر مباشرة 
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2019القناة الثانية تغطية افتتاح المعرض الوطني للمعادن فاس 
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مشترك مع كندا خصصت إنتاج وهو " مرحبا بكم " االولى قدمت برنامج القناة 
كبار المعلمٌن فً النحاسٌات أحد مستبشر “ الملعلم”حلقة لمدٌنة فاس و استضافت 
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وكالة المغرب العربً لالنباء 
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الجرٌدة االلكترونٌة هسبرٌس  
روبرطاج البراد
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الجرٌدة االلكترونٌة هسبرٌس 
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DFP: Dinanderie la fabrication de l’ouvrage
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قناة الغد 



القنوات التلفزٌة فً العالم العربً و العالمً لدٌها قناة متخصصة أكبر الجزٌرة قناة 

و عن النحاسٌات بالمغرب و فاس المعادن فً الوثائقً بتث برامج عدٌدة عن 
...  السوانً–الثرٌات –البراد المغربً –الصفارٌن ساحة : خاصة 
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القنوات التلفزٌة فً العالم العربً و العالمً لدٌها قناة متخصصة أكبر الجزٌرة قناة 

و عن النحاسٌات بالمغرب و فاس المعادن فً الوثائقً بتث برامج عدٌدة عن 
...  السوانً–الثرٌات –البراد المغربً –خاصة ساحة الصفارٌن 

صناعة المعادن والتسويق اإلعالمي



الجهوٌة االذاعات –الوطنٌة اإلذاعة : المسموع 

سنوات حوالً  10(  مع التجار و الصناع)برنامج خاص خصص MFMرادٌو  -

واكبنا ترحٌل الصناع من الذهب حلقة منها حلقات للنحاسٌات و الفضٌات و  480

..المسؤولٌن مع الصناع واٌجاد حلول للمشاكلتجاوب ... عٌن النقبً إلى الصفارٌن 

...اهتم بالحرف التقلٌدٌة التً فً طرٌقها لالنقراض ( حرفة كانت هنا)برنامج 

اهتم بالحرف و الصناعة التقلٌدٌة التً تحظى باهتمام فً ( حرف رمضانٌة)برنامج 

شهر رمضان وخاصة الصناعات المعدنٌة و االوانً النحاسٌة والفضٌة وكدا النفار  
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إن نسمٌه رسمً لكن أو كاف فهو تسوٌق عملً هذا غٌر ٌبقى كل 

أن نعود لالشهار التروٌج ٌجب أو تحدثنا عن التسوٌق االعالمً 

ثوانً معدودة و أدقائق تخصٌص وسائل االعالم وٌجب عبر 
.التقلٌديللمنتوج 

ممكن .... البلغة أو الثرٌة أو السٌنٌة أو للبراد إشهارا ٌوما أرى لم 

المنتوجات لٌست استهالكٌة ٌومٌة كالزٌت أن هذه تكون االجابة أن 
.و التٌد و بٌمو وغٌره 

على األقل والغرٌب  2أو فً كل بٌت مغربً براد ألٌس لكن 

لدٌنا علما أنه ( اٌنوكس)باالضافة الى  البراد الدخٌل على ثقافتنا 
–الفكرون –بالدن  -الماٌسترو ) بأصناف متعددة براد مغربً 

...(روٌال 

كانت بعض المحاوالت التً استحسنها المستهلك المغربً عند 

عرض بعض منتوجات الصناعة التقلٌدٌة فً االسواق الكبرى 

.كمرجان واسٌما وغٌرهما 

ال ننكر أن وزارة الصناعة التقلٌدٌة أحدتث شارة للبراد المغربً 

فهً تمكن الزبون من التأكد من أصل الجودة وسالمة البراد 

ومساعدته على اختٌار المنتوج وتمٌٌزه عن الباقً كما مكنت 
.  المنتج من صٌانة منتوجه وحماٌته من التقلٌد و التزوٌر
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  خاتمة
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كمال العابدي 
إعالمي


