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قبل التطرق لمفاهيم التسويق األخالقي علينا أوال ذكر أحدث تعريفات التسويق لرائد المدرسة 

يصال قيم من أجل "على أنه  2102الحديثة، فقد عرفه فيليب كوتلر في سنة  علم وفن اكتشاف، خلق، وا 
، هو يعرف، تلبية رغبات سوق محدد عند مستوى ربح ما، التسويق يحدد الحاجات والرغبات غير المشبعة

وسنعرض مختلف المفاهيم المتعلقة ". يقيس، ويحدد حجم السوق المستهدف، وأيضا يتنبأ باألرباح
بأخالقيات التسويق، باعتبارها امتداد للتوجهات االجتماعية الحديثة للمنظمات وتدخل ضمن مفاهيم 

 .المسؤولية االجتماعية
الفلسفة التسويقية المعبر عنها : "قوفي سياق متصل، يقصد بالمسؤولية األخالقية للتسوي

ميوالت "، وأيضا "بالسياسات واإلجراءات واألفعال التي تحقق بمجملها رفاهية المجتمع كهدف أساسي
المسوقين بااللتزامات التي يضعونها على أنفسهم آخذين بعين االعتبار تحقيق األرباح، رضا 

وعليه يمكن أن نستشف ". ء المتحقق للمنظمةوبها يقاس مستوى األدا. المستهلك، ورفاهية المجتمع
 :ونستخلص اآلتي

  اإلدارة التسويقية األخالقية هي جزء ال يتجزأ من نسيج المسؤولية االجتماعية للنشاط التسويقي
تحديدا والمؤسسة على وجه العموم، فلسفتها تعكس السلوكيات الحسنة والمنضبطة والمستدامة، 

شرط مقابلة التوقعات األخالقية واآلداب العامة للمجتمع، وهذا التي تقوم على ضرورة استيفاء 
تجدر اإلشارة إلى أن انعدام وغياب اإلدارة بدوره يعطي للمهنة التسويقية طابع االحترافية، و 

الرشيدة التي تشتغل بمعزل عن األخالقيات والضوابط التسويقية سيؤدي كنتيجة منطقية ومصير 
 ؛حتمي إلى االنهيار والزوال

  أخالقيات المهنة التسويقية هي عبارة عن دستور تنظيمي ودليل داخلي يحوي ممارسات
وتصرفات وأفعال ترتبط بشبكة عالقات المؤسسة مع األطراف ذوي العالقة وأصحاب المصالح، 

تعتمد على المبادرات الطيبة دون وجود إجراءات وتدابير ملزمة تنطلق من االعتبار األخالقي و 
تلقائية وعفوية بمعزل عن لغة االجبار واالذعان والتعسف، فجوهر مهمة أخالقيات  قانونيا، فهي

 األعمال هي منع وتفادي تعارض المصالح وتصادمها قدر اإلمكان؛



 إنماء ثروة المؤسسة، : الميزة التنافسية األخالقية تأخذ في حساباتها واعتباراتها ثالث قيود هي
رضاء انتظارات الزبائن، رق نظرا لحيوية مفهوم أخالقيات التسويق . ي وازدهار المجتمعإشباع وا 

وال ريب يتفتق  .ودخوله في جوانب تتعلق برضا الزبون ومحاولة االحتفاظ بوالئه أطول فترة ممكنة
زيادة رقم : عن تبني أخالقيات التسويق العديد من المزايا التنافسية المادية والمعنوية تشمل

عائد على االستثمار وتنمية حصة السوق المستهدف وتحسين المركز األعمال وتعظيم الربحية وال
 إلخ؛... التنافسي وبناء الوالء وتدعيم الصورة الذهنية والشهرة والسمعة 

  المزيج التسويقي األخالقي أو ما يعرف بالتسويق التكتيكي القيمي ظهر كرد فعل للتصرفات
بحيث تعرضت العديد  ك األخالقي والمهني،عدم التمسك بقواعد السلو الالمسؤولة، الناجمة عن 

من منظمات األعمال النتقادات الذعة بسبب الخداع والتضليل في الفّعاليات التسويقية المختلفة 
العالمة التجارية، خدمات ما بعد البيع، السياسة السعرية، االتصاالت الترويجية، إدارة قنوات )

 ؛  (التوزيع

 مواطنة التسويقية قية تتضمن مفهوم الاالستراتيجية التسويقية األخالMarketing 

Citizenship  والتي ترتقي بالنشاط التسويقي من األبعاد االقتصادية واالجتماعية والقانونية إلى
وهو البعد األكثر حداثة معاصرة في خوض غمار . البعد االنساني، وذلك مثل األعمال الخيرية

 ؛المسؤولية االجتماعيةقمة الهرم في المنافسة الراهنة، وهي 

  ،النظام التسويقي األخالقي أو القيمي يتشكل من مدخالت ومعالجة ومخرجات وتغذية مرتدة
فمدخالت هذه المنظومة هي تلك الطقوس والقيم واألعراف والمعتقدات االجتماعية التي يتخلق 

الوظيفي يتفشى فيه بها رجال التسويق، بحيث يكون المناخ التنظيمي السائد داخل مفاصل الهيكل 
المصداقية في الوفاء بالوعود والموثوقية في المعاملة اتجاه الجماهير المستهدفة، بحيث يؤدي هذا 
التفاعل المتبادل إلى نواتج إيجابية ملموسة كالجودة والتنافسية والتميز، وتظهر التغذية العكسية 

لمعايير والتعليمات والمدونات في إثراء وتقويم السلوكيات بحيث تراعي عدم خرق القواعد وا
 . األخالقية المعمول بها
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عرف المشرع الجزائري جريمة االحتيال كجنحة قابلة للتشديد، وذلك في قانون العقوبات في المادة 

أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو  كل من توصل إلى استالم أو تلقي أموال أو منقوالت: "272
وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات، أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك، وكان ذلك 
باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو 

ث األمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحدا
واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على األقل إلى خمس 



والمشرع لما جرم االحتيال فهو يرمي إلى ". دج 250555إلى  055سنوات على األكثر وبغرامة من 
 .حماية أمالك الغير

التأميني هو امتداد لجرائم االحتيال يستمد منه مضمونه وأصوله، ولألصل إن موضوع االحتيال 
وفي هذا اإلطار، يعد االحتيال من المخاطر األساسية التي تواجه شركات التأمين خاصة في . حكم الفرع

ظل ما ينتج عنه من خسائر في نشاط يعتمد أساسا على التعامل مع األخطار، وترتبط أرباحه وخسائره 
ودون إطالة يقصد بظاهرة االحتيال . درته على التقليل من حجم هذه األخطار والسيطرة عليهابمدى ق
أي عمل يقصد منه تحقيق كسب غير شريف أو غير شرعي أو غير قانوني للطرف الذي : "التأميني

و أو ألطراف أخرى، ويمكن تحقيق ذلك من خالل التعمد في تقديم أ –المحتال –يرتكب جريمة االحتيال 
إخفاء أو كتم أو عدم الكشف عن إحدى أو كل الحقائق المادية المتصلة بقرار مالي، أو عملية أو 

 :وعليه يمكن أن نكتشف ونستنبط اآلتي". تصور لوضع شركة التأمين
  االحتيال التأميني هو نوع من أنواع الجرائم المالية له مفهومه وخصائصه وعقوبته، بحيث يتجه

اني بالتدليس والخداع ثم االستيالء على مال منقول أو غير منقول مملوك مقصوده إلى قيام الج
، وذلك بنية ضم وتحويل ملكية هذه الثروة إلى ملكيته الخاصة، وهذا الكسب -الضحية–للغير 

فقد يّدعي شخص . غير مشروع تحقق بغير وجه حق، وهنا يكون قد ارتكب جريمة خيانة األمانة
غير ( إلخ... سرقة، حريق، كارثة طبيعية، : حادث)خطر ما  مؤمن له وقوع أذى أو تحقق

 موجود أصال أو االدعاء بقيامه بأداء خدمة لم تؤدى؛

  ال بد أن يتوفر بوضوح في االحتيال التأميني ركنين أساسيين هما الركن المادي والمعنوي، وهذا
 :حتى يكتسب صفة الجريمة ويثبت ذلك بالدليل والبرهان

  بإتيان فعل التدليس، الذي تترتب عليه نتيجته  ادي لالحتيال التأمينيالركن الميتحقق
، والتدليس هو تغيير حقيقة واقعة معينة، وجوهره هو -االستيالء–وهي تسليم المال 

أما . الكذب والخداع والتضليل في المعلومات التي يدلي ويصرح بها لتغليط الضحية
عليه إلى الجاني تسليما ناقال للحيازة  االستيالء فهو سلوك تسليم المال من المجني

ويجب أن تتوافر عالقة سببية بين التدليس واالستيالء، بحيث ينتشر ذلك في . الكاملة
 معاينة األضرار وسداد التعويضات وتسوية المطالبات والحوادث؛

  من الجرائم العمدية التي  الركن المعنوي لالحتيال التأميني على اعتبار أنه يعديتحقق
رادته في تحقيق العناصر المادية ت دراك المحتال وا  تطلب القصد الجنائي، أي علم وا 

، ويتم إثبات القصد الجنائي وبيان -نية التدليس ثم االستيالء على الترتيب –للجريمة 
 .الواقعة المسندة إلى الجاني من قبل سلطة االتهام ببيان وتوضيح طريقة االحتيال

 من جرائم األموال، ذات طابع : أنهايني بطائفة من الخصائص وهي تتسم جريمة االحتيال التأم
ذهني خاص، تقوم على تزييف الحقيقة وبمشاركة الضحية نفسه، تستلزم التخصص والدراية، 



بحيث يكون الغرض منه قيام المحتال بتعظيم أو زيادة مستحقاته من شركة . متجددة ومركبة
 التأمين زورا؛

  يمكن أن ارتكابه من خالل عملية بسيطة تتعلق بشخص واحد  التأميناالحتيال في عقود
، كما يمكن أن يتم في إطار عملية معقدة تتعلق بعدد كبير من األشخاص (موظف، وكيل، زبون)

 :يتخذ عدة أشكال نوضحها كالتالي أو المصادر من داخل وخارج شركة التأمين، وعموما

 وهنا تقع شركة التأمين : -شركة التأمين–ين االحتيال من طرف مجلس اإلدارة والموظف
كضحية لالحتيال الداخلي، ويكون الموظف هو الشخص المحتال، بحيث توجد عدة 

الهياكل التنظيمية : مسببات ودوافع تزيد من احتماالت حدوث خطر هذه الجريمة مثل
اذ، ضعف المعقدة، هشاشة نظم الرقابة الداخلية، مركزية القرارات، االندماج واالستحو 

 إلخ؛.. .الرواتب واألجور، 

  تؤدي الشبكة التجارية دورا : -الوكالء والسماسرة–االحتيال من طرف وسطاء التأمين
بارزا ومفصليا ومحوريا مجسدا في أهم العمليات التي تقوم بها شركات التأمين، وهي 

يط موضع الثقة الوفاء بااللتزامات والتعهدات اتجاه المتعاقدين والمكتتبين، ويحتل الوس
بين المشتركين والمؤّمنين، وعليه فإن سوء استخدام هذا العنصر يؤدي إلى التورط في 

حجز أقساط مدفوعة من الزبون على أن يتم دفع المطالبة، : العمليات االحتيالية مثل
تأمين حاملي وثائق التأمين غير موجودين أثناء دفع أول قسط، تحصيل عمولة، إبطال 

تالعب من خالل وضع أحد يقاف دفع مزيد من األقساط، وقد يظهر التأمين عبر إ
المؤمن لهم مكانه في الحادث بدال عن مرتكب الحادثة األصلي، إن لم يكن مؤمنا كي 

 ؛تتكفل شركة التأمين بدفع التكاليف عنه

  يعتبر العاملون في المهن التأمينية : -الخبراء–االحتيال من طرف مهنيو التأمين
تواطأ مهمين لتوزيع ودفع وتسوية المطالبات، فمثال قد ي –المستقلون أو غيرهم– المساعدة

خبراء السيارات مع وكاالت التأمين، بإعداد محاضر خبرة تتضمن مبالغ تعويضية أقل 
 ؛بكثير من األضرار الحاصلة للمركبة

  من قبل بعض مصدره ناشئ : -الزبائن–االحتيال من طرف حاملي وثائق التأمين

قد يتم عند إبرام عقد التأمين، أو عند طلب و  ،ريي التأمين بكافة طبقاتهم االجتماعيةمشت
التعويض، كما يمكن لالحتيال في المطالبات المالية أن يتم من قبل طرف ثالث له 
عالقة بتسوية المطالبة، فعلى سبيل المثال، يمكن للعاملين في المجال الطبي أن يطالبوا 

لعالج لم يتم تقديمها للمرضى، كما يمكن للمهندسين أن يضخموا بتسديد مقابل خدمات ا
تكاليف اإلصالحات، أو يطالبوا بتسديد قيمة إصالحات وهمية لم تتم، أو يزورا فواتير 
بقيمة مالية تفوق القيمة الحقيقية للمواد المستخدمة في الترميمات، ويمكن لحامل الوثيقة 



ويمكن . فيات غير صحيحة أو معلومات أخرىأن يقوم بحجب أو تقديم معلومات أو خل
مطالبة بأضرار أو خسائر : لالحتيال في المطالبات أن يتسم بأي من الخصائص التالية

، المبالغة في األضرار أو الخسائر التي يغطيها التامين (وهمية)من نسج الخيال 
لتأمين ، تزوير الحقيقة من أجل إيجاد شكل حادث تغطية وثيقة ا(مضاعفة التكلفة)
، تلفيق وقوع حوادث تتسبب (التضليل)، تزوير طريقة عرض الجانب المتضرر (التدليس)

 (.اصطناع حادث حريق مثال)بأضرار أو خسائر تغطيها الوثيقة 
  هناك الكثير من اآلثار السلبية لجرائم االحتيال تقع على شركات التأمين نفسها، سوف نجملها

 :على النحو التالي

  لية معتبرة نتيجة دفع تعويضات لمطالبات تتعلق بحوادث وهمية، ومالحقة خسائر ماتكبد
ومتابعة المحتالين أمام المحاكم والجهات القضائية وتعيين المحامين، وتعيين المحاسبين 
ثبات المطالبات لتقديم التقارير المطلوبة لمجلس  والمدققين والخبراء في كشف المبالغات وا 

وتقدر تكلفة جرائم االحتيال على . سائر لتقدير هاته األخيرةاإلدارة، وتعيين مسوي الخ
من التعويضات المسددة عالميا بمبالغ مالية % 01-5شركات التأمين بنسبة تتراوح بين 

 بمليارات الدوالرات؛

  تكبد خسائر معنوية فادحة للشك واالرتياب وتوجيه اللوم والعتاب لبعض الموظفين دون
بب اهتزاز والء الموظفين وطموحهم وراحتهم النفسية، إضافة غيرهم، األمر الذي قد يس

إلى اهتزاز صورة وسمعة الشركة أمام المستأمنين نتيجة اختراق المحتالين للشركة 
وأنظمتها، األمر الذي يدفعهم للبحث عن عارضين آخرين يوفرون لهم حماية أكبر 

 وتغطيات أجود؛

 مؤمن لهم من األفراد أو المؤسسات لتعويض االضطرار لرفع أقساط وثائق التأمين على ال
الخسائر وزيادة نسبة االحتياطات المالية، األمر الذي يسبب خسارة بعض الزبائن نتيجة 

 فقدان التنافسية القائمة على األسعار؛ 

  التوقف عن إصدار وبيع بعض أنواع التأمين نتيجة الرتفاع تكلفة التعويضات، وذلك
 عن تفوق التعويضات عن العالوات؛ بسبب العجز المالي الناتج

  كيفية تقليل الخسائر المالية عوض التوجه انشغال أصحاب القرار االداري بالبحث في
   نحو زيادة األقساط المكتتبة؛

  هناك الكثير من اآلثار السلبية لجرائم االحتيال تقع على المجتمع ككل، سوف نجملها على النحو
 :التالي
  ازدياد مظاهر الفساد اإلداري في بعض الهيئات والدوائر كالمجالس الشعبية الوالئية

والبلدية، فكثير من معامالت االحتيال تحتاج لإلثبات ببعض الوثائق الحكومية، فيلجأ 



المحتال لرشوة بعض الموظفين ممن يتصف بنفس األخالق الدنيئة لمساعدته في 
تقارير المزورة، وهذا في حد ذاته اعتداء صارخ الحصول على بعض المستندات أو ال

 على المال العام؛

  اتساع دائرة ورقعة الجريمة، ألن االحتيال من الجرائم المركبة التي يعمل من خاللها
 الجاني على اقتراف بعض الجرائم األخرى كالرشوة والتزوير وغيرها؛

 خدمات التأمينية نتيجة حرمان الطبقات محدودة الدخل في المجتمع من الحصول على ال
 الرتفاع أسعارها، وبالتالي توسيع الفجوة ما بين الفقراء واألغنياء؛

  فقدان بعض الموظفين لمناصبهم ومصادر رزقهم وقوتهم نتيجة تسريحهم بعد ثبوت
 تورطهم جرائم االحتيال األمر الذي ينعكس سلبيا على أسرهم؛

 م على المكر ونجاحهم في الخداع، صعوبة الكشف عن هؤالء المحتالين نتيجة تمرسه
 األمر الذي يعمل على تماديهم وتنوع جرائمهم الشنيعة؛

  تشويه أفكار الشباب في نظرتهم إلى التجارة والربح، بالبحث عن الثراء السريع المبني
 على النصب والتدليس والجشع، ويكون همهم األكبر الكسب غير المشروع؛  

  خالل تحويل األموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة من زيادة جرائم غسيل األموال من
 تعويضات ضخمة إلى مشاريع أخرى من أجل تحريف الحقيقة؛

  تأثر المناخ العام لالستثمار التي تلحق بالبلد الذي تنتشر فيه جرائم االحتيال، مما يؤدي
تكلفة إلى عدم استقرار بيئة األعمال وعزوف المستثمرين األجانب نتيجة للزيادة في 

المشاريع التي تستوجب عادة تغطيتها وحمايتها من األخطار المحتملة، وهذا يعني تراجع 
 .جاذبية البلد في االستقطاب
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جذب موضوع االحتيال اهتمام الفاعلين في الصناعة التأمينية، إذ شهدت العقود األخيرة اشتغاال 
متزايدا لهذه الجريمة، ألنها تمثل خطر داهم يؤرق أصحاب المصالح، وتسعى هاته األطراف لمكافحة هذا 

ية بعد التهرب الضريبي، الشر المتنامي، والذي يعتبر وصيف الجرائم المالية في الواليات المتحدة األمريك
وقد تعددت األساليب والطرائق التي انتهجتها المنظمات للتخفيف من حدته والتقليل من أضراره، ومن هذه 
الوسائل والمناهج أخالقيات األعمال عموما وأخالقيات التسويق خصوصا، وهي طائفة من المبادئ التي 

ع من الممارسات غير األدبية التي ينجر عنها نتائج من شأنها العمل على التصدي له وحصاره باعتباره نو 
ومن خالل هذا المحور نحاول قياس . خطيرة تهدد أمن واستقرار المجتمع وتصيب االقتصاد الوطني

العالقة التأثيرية بين أخالقيات الممارسة التسويقية كمتغير تفسيري ومكافحة جريمة االحتيال في شركات 
 .التأمين كمتغير معتمد



لمفاهيم التسويقية األدبيات النظرية بشيء من التفصيل والبيان والشرح إلى وجود عالقة بين ا تشير
دارة التعويضات على اعتبار أن التأمين يحوي في تضاعيفه  ذات النهاية األخالقية ونشاط االكتتاب وا 

هي فلسفة إدارية انسدلت  يمكن القول بأن األخالقيات التسويقيةالعديد من الجهود والفّعاليات التجارية، إذ 
تحت التوجهات االجتماعية الحديثة لمنظمات األعمال، وهاته األخيرة هي غاية ووسيلة في نفس الوقت 
لمكافحة الفساد المالي واإلداري بما فيه االحتيال التأميني، هذا األخير الذي يزداد خطره على المنظمات 

كل التنظيمية، بحيث أن االحتيال هو نتيجة حتمية والمجتمع على حد سواء كلما زادت تشعبات الهيا
لغياب الرادع األخالقي والزاجر األدبي، وهذا باعتباره نوع من الممارسات الالأخالقية ، فهو يتأثر 

 :بحضورها أو غيابها على النحو التالي
اد ثقافة أخالقيات التسويق صمام أمان يطبق مبدأ الوقاية خير من العالج فعوض تجريم األفر  -

، يتم بث روح التربية األخالقية وتوعية الموظفين (الحبس والغرامة)وتسليط العقوبات القاسية 
والعاملين بأهميتهم ودورهم في بقاء واستمرارية شركة التأمين، وعليه فإن احتماالت محاربة آفة 
االحتيال ستزداد بشكل آلي، ألن شعور المرؤوس واحساسه بالمسؤولية بسبب غرس معاني 

 االخالص والنزاهة والكفاءة واالستقامة؛    
أخالقيات التسويق مدخل من مداخل ادارة الخطر واحتوائه، وال شك أن شركات التأمين مهددة  -

باالنهيار والتعثر والتصفية  واالفالس والتسويق القضائية ووقوعها في مطب العجز المالي نتيجة 
نشاط االكتتاب في حد ذاته يقوم على األخطار جرائم االحتيال، خصوصا إذا علمنا بأن طبيعة 

المتعددة، لذلك فإن تبني واعتناق الفلسفة األخالقية للتسويق سيحول دون استفحال هذه الظاهرة 
المرضية، بل إن وجود وتفعيل منظومة القيم واألخالق هو الجهاز المناعي الذي يربك نشاط 

 المحتالين وسرعان ما يفتضح أمرهم؛ 

، تجمعها عدة قواسم -التدقيق والمراجعة والمتابعة–لتسويق نظام للرقابة الداخلي أخالقيات ا -
االفصاح والشفافية والمساءلة، وهذا : مشتركة مع مفهوم الحوكمة، بحيث تتقاطع معها في مسائل

 .دون شك سيفضي إلى التقليل من مخاطر االحتيال في شركات التأمين
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