


مقدمة 

على مدى رئيسي يعتمد النجاح التسويقي في المنظمة باألساس وبشكل 

توافر المعلومات التسويقية ودقة تلك المعلومات من مصادرها المتعددة ، 

التسويقية احد تلك المصادر المهمة في الحصول على االسخبارات إذ تعد 

.المعلومات التسويقية 

فكل المنظمات التسويقية تحاول معرفة وتحديد طبيعة السوق واتجاهاته 

واحتياجاته والتغيرات التي تحدث فيه، فضال عن محاولتها معرفة 

المنافسين واألسعار والبدائل وغيرها من المعلومات التسويقية التي تعد

.مفتاح النجاح ألي قرار تسويقي



تعريف االستخبارات التسويقية 

اإلستعالمات أوعن السوقيسمى أيضاً تحريات النسويق أو التحري 

االستخبارات / الذكاء التسويقي / التحريات التسويقيةأوالتسويقية

:التسويقية

جمع ومعالجة المعلومات بشكل منهجي من جميع المصادر هي التركيزعلى 

بكلمات. البيئة التسويقية ذات الصلة للتأكد من االتجاهات المتغيرة في 

بسيطة ، يقوم المسوق بجمع البيانات من جميع المصادر المتاحة 

العمل قرارات ومعالجتها في معلومات ذات معنى يمكن استخدامها التخاذ 

.الهامة

تـوفر االسـتخبارات التسويقية المعلومات الخاصة باألحداث التي تظهرها 

ويمكن تعريف نظام االستخبارات التسويقية على أنه . هذه البيانات

مجموعة من المصادر واإلجراءات التي يستطيع من خاللها مديرو 

التسويق الحصول على المعلومـات اليوميـة عـن تطورات البيئة 

كما تعرف بأنها مجموعة من األنشطة األخالقية . التسويقية الخارجية

التي تقوم بها إدارة التسويق لجمع المعلومات السرية عن المنافسين في

السوق لتعديل استراتيجياتها التسويقية على ضوء ذلك



: االستخبارات التسويقيةاالساسية لنظام االهداف 

.المعلومات المفيدة تقديم .1

.أن يأخذ مدراء التسويق ما هم بحاجة إليه حقيقة من المعلومات .2

إطارين الشركات في وتتحدد أهداف األجهزة االستخبارية ومهامها في 

) (:أساسين هما

المنشآت المنافسة معلومات عن الى الكشف عن يهدف إطار ايجابي .1

االخرى وجمع المعلومات التسويقية عن اهدافها وخططها ونقاط قوتها 

.وضعفها

اطار سلبي مضاد يهدف الى منع االجهزة االستخبارية التابعة .2

االخرى من جمع المعلومات التسويقية عن المنشاة وخططها للشركات 

.ونشاطاتها ونقاط قوتها وضعفها



أهمية ومصادر االستخبارات التسويقية 

وتزداد أهمية هذه المعلومات مع ازدياد حدة المنافسة وحرص المؤسسة على معرفة 

.  استراتيجيات المنافسين حتى تتمكن من تقديم مستويات إشباع أعلى لحاجات العمالء

. متقدمة للمعلومات التسويقية السرية عن منافسيهانظماً وتتبنى ألجل ذلك 

:مثلتعتمد المؤسسة على مصادر عديدة للحصول على مثل هذه المعلومات وقد 

المنافسةمراكز التوظيف والموظفـون العاملون في المؤسسات •

توباحثين وفرق مبيعاموظفو المؤسسة أنفسهم من مديرين ومهندسين وعلماء •

المنافسينيتعاملون مع والموردين الذين والموزعين ردود الفعل من العمالء •

ائل المنافسين من خالل الصحف و المجالت ووسالتقارير والمعلومات المنشورة عن •

.التواصل االجتماعي



التسويقية تابع  أهمية ومصادر االستخبارات 

كات الشرومن أجل تعزيز قدرتها التنافسية في األسواق، عمدت كثير من 

ة ما إلـى تحصـين نفسـها ضـد ممارسات المنافسين والمحافظة على سري

وأَنشأت لذلك أقسام متخصصـة لجمـع المعلومات . تقوم به من أعمال

اذ صاحبة اتخالمنشورة عن المنافسين وتحليلها وتوزيعها على الجهات 

.داخل المؤسسةالقرار 

وكلما زاد تدفق للمعلومات حول بيئة السوق ، يتم اتخاذ قرارات عمل أكثر 

.دقة وسوف يعزز كفاءة العمليات التجارية



التسويقيةاالستخبارات مصادر بيانات 

داخلية وخارجية، فالمصادر الداخلية تتمثل بمد االدارة مصادرالبيانات تكون 

بالمعلومات والبيانات الخاصة بمختلف انشطة المنظمة ونتائجها وتقييمها 

في مجال المبيعات والحصة السوقية والموقع واتجاهاتها المتوقعة والسيما 

التنافسي وتكاليف االنتاج والتخزين وحركة الزبائن والتدفقات النقدية 

وغيرها من البيانات والمعلومات االخرى التي تحصل عليها االدارة واألرباح

كالسجالت والتقارير والنظام المحاسبيعن طريق المصادر الداخلية للمنظمة 

أما المصادر الخارجية فتتمثل بمد االدارة بمعلومات عن المتغيرات البيئية . 

كالمستهلكين والموردين والوسطاء والمنافسين الخاصة بمجال المنظمة 

وكذلك المتغيرات البيئية المحيطة كالظروف االقتصادية والمؤسسات االخرى،

والتكنولوجية والقوانين والثقافة 



مصادر بيانات االستخبارات التسويقية

لوكالء، ا، السلطات التنفيذية،المستشارون واإلختصاصيون، (موظفو الشركة)داخل الشركة العاملون :1

.العمالالباعة،مستخدمون آخرون، 

المجهزون الموّردون،رجال أعادة البيع،الّزبائن،شركاء العمل ، تحالف )حلقة مجهزي الشركة: 2

(.األعمال ، الوسطاء التسويقيين اآلخرون

تقارير سنوية،الخطابات والبيانات الصحفية،المنتجات والعالمات،اإلعالنات)المنافسون : 3

webتحديد الشبكة األخرى موقع واالتصاالت التسويقية 

دى االحصائيات السكانية ،اإلطروحات وتقارير البحوث، جرائد أكاديمية منت)المصادر الحكومية:4

(.أكاديمي

ائدوالجرأخبار الراديو ، الّصحف ،المجالت / تلفزيون )المنشورات ووسائل اإلعالم الجماهيرية :5

، آليات ذاكرة القرص المضغوط ، قواعد بيانات مربوطة ،شبكة اإلنترنت)قواعد بيانات إلكترونية : 6

.( البحث، تحديد بوابة الموقع ، تغطية الشبكة



نشاط استخبارات التسويقمراحل 

التي ( بدورة المعلومات)هي مراحل التعامل مع المعلومات في أطار ما يعرف و

: آالتيةالمراحل تتضمن 

هذه المرحلة يتم تقدير وفي تحديد هدف النشاط االستخباري ونوعه ومستواه . 1

حجم ونوع المعلومات المطلوب الحصول عليها ونوع النشاطات االستخبارية 

.الالزمة للحصول على هذه المعلومات 

مراحل بدء تحرك االجهزة االستخبارية وهي التحرك بقصد جمع المعلومات . 2

بقصد جمع المعلومات ويعتمد اختيار التوقيت المناسب لها على مجموعة 

.المفردات الخاصة بالمرحلة األولى 

مرحلة تبدأ بعد انتهاء عملية جمع المعلومات وهي : تنسيق المعلومات . 3

الصيغ لغرض ترتيب المعلومات ومراجعتها ومقارنتها بهدف الوصول الى اكثر 

تنقية أو )دقة ومصداقية ،لذلك يمكن أن توصف هذه المرحلة باعتبارها مرحلة 

( .تصفية المعلومات

وفيها تجري عملية تحليل المعلومات النهائية وتقديم : التحليل واالستنتاج . 4

.التفسيرات واالستنتاجات 

.لغرض اتخاذ القرارات التسويقية : التنبؤات والمقترحات . 5



االستخبارات أساليب لتحسين جودة نظام  
الشركات التسويقية في 

أشخاص المبيعات هم عيون الشركة وآذانها الصاغية في : المبيعات فريق التدريب وتحفيز -1

لتشجيع فريق المبيعات الذين هم على اتصال من التدريبات إجراء العديد يتم السوق ولذلك

بالمنتج باالضافة الى نقل مباشر مع العمالء النهائيين لجمع جميع المعلومات ذات الصلة 

عندما هذه المعلومات السوقية يتم الحصول على . من خالل استخدامه للمنتج تجربة العميل 

حول والمعلومات القيمة لتقديم التعليقات واالقتراحات هنالك دافع لفريق المبيعات يكون 

بتحويل هذه في السوق لمديريهم ، الذين يقومون بعد ذلك المتاحة عروض المنتج والفرص 

.إلى خطة قابلة للتنفيذالمعلومات  

فريق المبيعات على اتصال دائم بالزبون : مالحظات 

إمكانية االستفادة من معلومات فريق المبيعات الخاصة بمنتجات وخدمات الشركات المنافسة في 

السوق   

.  يتم إدخال البيانات للنظام الخاص بالشركة وذلك تجنباً إلستحواذ فريق المبيعات على المعلومات

فالمعلومات والبيانات هي من حق الشركة وال يجب أن تكون في مخيلة أحد بل على جهاز 

السيرفر الخاص بلشركة

يتم تعويض فريق المبيعات عن المعلومات المقدمة  من خالل التشجيع المادي أو المعنوي 



حيث تقوم : الهامةالمعلومات والوسطاء اآلخرين لتقديم التجزئة الموزعين وتجار تشجيع -2

قدمو كما يقوم تجار التجزئة وم. التسويقيةالمعلومات الشركات بتشغيل متخصصين لجمع 

الخدمة بإرسال متسوقين مجهولين لقياس جودة اإلنتاج، وطريقة تعامل الموظفين مع 

.العمالءويمكن للشركات أيًضا تقييم جودة تجربة . العمالء وجودة الخدمات المقدمة

أن يرحب مضى قبل ؛ كم من الوقت المجهولون عنها المتسوقون يجيب األسئلة المعتادة التي 

؟ المبيعاتبك موظف 

برحابة صدر؟ كان موظف المبيعات يتصرف هل 

المعروضة ؟المبيعات على دراية بالمنتجات موظف كان هل 

مثال عن شركة تقدم خدمة العميل الخفي للشركات االخرى 

https://income-marketing.com/mystery-shopper-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A.html

https://income-marketing.com/mystery-shopper-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A.html


- :  على المعلومات الخارجيةالحصول  3

للبحث تشيرالتنافسية فاالستخبارات . على كل شركة أن تراقب منافسيهايجب •

بإية يطة والتحليل وصياغة البيانات والمعلومات عن البيئة التنافسية الكاملة المح

رها ، منتجات الشركات المنافسة وإختبايمكن القيام بذلك من خالل شراء . مؤسسة

ويجب . الدعائية، وتغطية الصحافة، وقراءة تقاريرها المنشورة، إلخحمالتهم ومتابعة 

.أن تكون االستخبارات التنافسية قانونية وأخالقية

ناعة الخاصة بعض شركات تصنيع االلبسة تقوم بالتفتيش في مخلفات الص: أمثلة •

خدمة بالمنافسين لمعرفة اتجاهات الموضة بالنسبة لاللوان والمواد االولية المست

ها اآلخر للنشاط الذي يتضمن منع أو اعاقة خسارة المعلومات أو كشفكما أن الوجه •

تستضيف االفراد في زيارات الى كانت  Kelloggمن قبل الغير ، فمثالً شركة 

ين ومن معاملها لكنها حالياً اغلقت مصانعها الجديدة عن الزيارات خوفاً من المنافس

التجسس عليها



ان يمكن أن تقوم الشركات بتأسيس لج: تأسيس لجنة استشارية من العمالء-4

قد يكونون أهم عمالء الشركة أو ممثلي العمالء أو . تتكون من العمالء

. األكثرشهرة

االوائل الذين لجان تتكون من الخريجين الجامعات العديد من تُقيم : مثال 

.في رسم سياسة الجامعةخبرتهم ومهاراتهم ويساعدون يقدمون 



:للبيانات الحكوميةاألمثل االستخدام -5

تنشر أغلب حكومات الدول تقارير تتعلق باتجاهات السكان والصفات 

. الديموغرافية واإلنتاج الزراعي وبيانات أخرى كثيرة من هذا النوع

. وتجب اإلشارة إلى جميع هذه البيانات، أو يمكن ذلك، بقاعدة البيانات

.تساعد في تخطيط سياسات الشركات وصياغتهافهي 

/http://www.cbssyr.syالمكتب المركزي لإلحصاء •

وزارة االقتصاد •

http://syrecon.gov.sy/?page=category&category_id=5

&lang=ar

/https://www.dci-syria.orgموقع غرفة صناعة دمشق •

http://www.cbssyr.sy/
http://syrecon.gov.sy/?page=category&category_id=5&lang=ar
https://www.dci-syria.org/


: الواردة من الموردين الخارجيينالمعلومات -6

. شركات معينة ببيع البيانات قد تكون مفيدة للشركات األخرىتقوم 

د سبيل المثال، تحتاج قنوات التلفاز إلى الحصول على معلومات حول عدعلى 

التي الوكاالت ذلك تقوم إلخ بعد المشاهدات، وتقييمات برامج التلفاز، 

تحتاجها التي بتقديمها للشركات المعلومات وتنتج البيانات تجمع 

:أمثلة 

شركة اورفلي استشارات وتدريب •

https://www.facebook.com/OrfahliConsulting

•Nielsenتحدة وهي من أكبر الشركات الخاصة باالبحاث في الواليات الم

 Nielsenشركة و توفر مؤسسة دولية100وتقدم خدماتها ل أكثر من 

الذي ا وملعمالئها بيانات حول ما يراه المستهلكون في جميع أنحاء العالم 

(  الفئات ، العالمات التجارية ، المنتجات)يشترونه 

https://www.nielsen.com/

https://www.facebook.com/OrfahliConsulting
https://www.nielsen.com/


 Market research coporation of Americaشركة •

م ، تبيع التقارير حول التحركات االسبوعية لحصص العالمات التجارية ، الحج

االسعار ، الصفقات التجارية

https://www.researchamericainc.com

تقارير فصلية تغطي اسواق تبيع لبحوث السوق  Simmonsشركة   •

عمر التلفزيونات وأدوات الرياضة واألدوية مع بيانات ديموغرافية تتعلق بال

.العالمات التجاريةوالجنس والدخل وتفصيالت 

http://simmonssurvey.com/

ة بيانات تتعلق بالمشتريات االسبوعيوتقدم  MRCAمعلومات وخدمات شركة •

الغذاءللعائلة من المنتجات االستهالكية وبيانات تتعلق باستهالك 

https://www.researchamericainc.com/
http://simmonssurvey.com/


عبر خالل تعليقات ومراجعات العمالء الحصول على المعلومات من -7

: اإلنترنت أو اجهزة التغذية العكسية أو االتصال هاتفياً بالعميل 

فالعميل هو . إن رأي العميل في المنتج هو أهم شيء بالنسبة ألية شركةحيث 

. يلومن ثمَّ يجب الحصول على تعليق العم. من يشتري المنتج في النهاية

ويمكن استخدام البرامج المتاحة عبر اإلنترنت مثل غرف الدردشة 

و صفحة الفيس بوك الخاصة بالشركة والمدونات ومنتديات النقاش 

فذلك يتيح. مراجعات العمالء في الحصول على رد فعل العميلومنتديات 

كات ويَسُهل أكثر على الشر. للشركة استيعاب تجارب العمالء وانطباعاتهم

ت فحص الرسائل ذايمكنها للقيام بذلك ثم هيكلي الكتروني تطبيق نظام 

.الصلة دون معاناة



كيفية دعم نظام االستخبارات التسويقية لعملية 
إتخاذ القرارات التسويقية   

.الشركة بتقارير مستمرة ودقيقةتزويد أصحاب القرار في •

.الشركةالتسويقية فياالستخبارات أعضاء سلسلة تحفيز وتشجيع • 

.إظهار التقارير بشكل منتظم وجيد بحيث تستفيد منه الشركة• 

.ةبالشركة بطريقة إلكترونيتنظيم الوثائق والسجالت الخاصة • 

.متعددة وشرحها من خالل رسوم بيانيةأجراء تحليالت • 

.أن يكون التداول عاجال وسريعا• 


