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  التأمين المصرفي كنموذج لالبتكار في الخدمات

  جامعة المدية - شراطي نسيمة.أ

 -------------------------  

  

  :الملخص         

التحديات اليت يهدف البحث إىل تقدمي مفهوم االبتكار يف اخلدمات املصرفية باعتباره من أهم 

السريعة اليت تشهدها الصناعة املصرفية، األمر  تواجه العمل املصريف خاصة يف ضوء التحوالت

لتقدمي بعض املنتجات  فيما بينها الذي أوجب على املصارف وشركات التأمني التكامل واالشرتاك

 . واخلدمات التأمينية، وهنا برز مفهوم التأمني املصريف

البحث مفهوم االبتكار ونركز على االبتكار يف اخلدمات املصرفية، كما  هذا يف نتناول وسوف

 .  سنتطرق إىل نشاط التأمني املصريف، وأخريا نسلط الضوء على واقع هذا األخري يف اجلزائر

التأمني املصريف، بنك  ،اإلبداع، االبتكار، االبتكار يف اخلدمات املصرفية: الكلمات المفتاحية

  .التأمني

Abstract: 
            

The research aims to introduce the concept of innovation in banking services 
as one of the most important challenges facing the banking business, 
especially in light of the rapid changes taking place in the banking industry, 
which is obligatory for banks, insurance companies, integration and 
participation among themselves to provide some insurance products and 
services, and here emerged the concept of bancassurance.                                
                   
We will address in this paper the concept of innovation and focus on 
innovation in banking services, and we will look into banking activity 
insurance, and finally shed light on the reality of the latter in Algeria.            
                                                                                               
Key words: Creativity, Innovation, Innovation in banking services 
،Bancassurance, Insurance Bank. 
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  مقدمة 

 التكنولوجي، عوملة كالتسارع املتغريات من جمموعة تفرضها اليت السريعة التحوالت ظل يف 

 ....املعرفة حجم يف اهلائلة الزيادة املستهلكني، أذواق تغري سرعة املنافسة، اشتداد األسواق،

أصبح التحدي الرئيس الذي يواجه املنظمات هو كيفية زيادة قدرا�ا التنافسية واحملافظة عليها 

 مكانة اإلبداع واالبتكار، هذا األخري أخذ إىل حاجة فأصبحت يف أكثرملواكبة تلك التغريات، 

مورد  اإلبداع أضحى املنطلق هذا ومن تنافسية هلا، ميزة ميثل وأصبح املنظمة سياسات يف معتربة

  .وإدارته تنظيمه حسن إىل املنظمات تسعى

 الودائع على أساسا القائمة التقليدية أنشطتها يف املصارف تضرر إىل التطورات هذه أدت وقد  

 البنوك بدأت هلذا ونتيجة املباشر، التمويل سبل وانتشار ومنو التنافسي الضغط بسبب والقروض

إسرتاتيجية تنمية جديدة للتكيف مع التغريات اليت تشهدها البيئة املالية العاملية، حيث  تنفيذ يف

 توزيع يف تحاولت هي األخرى الدخول يف أنشطة مالية أخرى لضمان البقاء يف السوق، فوجد

 نوعني تقدم املصارف أصبحت حيث االسرتاتيجيات هذه إحدى شبابيكها عرب التأمني منتجات

 الودائع قبول يف أساسا املتمثلة املصرفية املنتجات تقدم فهي واحد، آن يف املالية املنتجات من

 أصبح إذ أخرى، جهة من تأمينية خدمات وتقدمي جهة، من االئتمان وبطاقات القروض وتقدمي

 هذا عرف وقد الشباك نفس من ومصرفية تأمينية منتجات على احلصول املصرف زبائن بإمكان

  ".املصريف التأمني "ب األنشطة من النوع

وحىت تستطيع االرتقاء إىل مستوى التحديات املتباينة اليت تواجه العمل املصريف، سعت البنوك   

اجلزائرية خبطوات متسارعة حنو ابتكار وتطوير جودة اخلدمات املصرفية املقدمة، وذلك بغرض 

  .  زيادة قدر�ا التنافسية

بتكار يف اخلدمات املصرفية وعلى ضوء ما سبق، جاء هذا البحث كمحاولة لتوضيح أمهية اال  

باعتباره أحد أهم السبل اليت تساهم يف الرفع من تنافسية املصارف، مع إلقاء الضوء على صناعة 

مل تدرجها املصارف ضمن نشاطا�ا التقليدية وهي التأمني املصريف، باإلضافة إىل إبراز واقع 

  .املصريف باجلزائر التأمني

  : ةومنه ميكن طرح اإلشكالية التالي

  ماهو نشاط التأمين المصرفي، وما واقع هذا األخير في الجزائر؟    

 :وملعاجلة هذه اإلشكالية يتم تقسيم البحث إىل احملاور التالية
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 .في الخدمات المصرفية واإلبداع االبتكار:المحور األول

  .اإلطار المفاهيمي للتأمين المصرفي :المحور الثاني

 .المصرفي في الجزائرواقع التأمين : المحور الثالث

  

 واإلبداع في الخدمات المصرفية  االبتكار:المحور األول                                     

  :مدخل لالبتكار والمفاهيم المتعلقة به:أوال

 عن الناتج الغموض بعض إزالة من البد االبتكار، مبفهوم يتعلق ما كل عرض يف الشروع قبل  

   .والتغيري واالبتكار اإلبداع بني منيز سوف وهكذا ذا املوضوع،به املتعلقة املصطلحات كثرة

 :اإلبداع و االبتكار -1

 هلم(créativité) واإلبداع  (innovation)االبتكار مصطلح أن على األدبيات تدل  

 بني التفريق إىل مييلون املتخصصني الكتاب بعض أن إال األحيان، غالبية يف املعىن نفس

 هذه بوضع اإلبداع فيتعلق أما مميزة، جديدة فكرة باستكشاف يتعلق فاالبتكار املصطلحني،

 إذا ،وعليه.لزبائنها املنظمة تقدمها خدمة أو سلعة أو عملية شكل على التنفيذ موضع الفكرة

والتسويقي،  اإلنتاجي وبنشاطها باملنظمة يتعلق اإلبداع فإن متعلق باألشخاص عام االبتكار كان

 ويقف اإلبداع يسبق عامة بصفة وهو عليه والتدريب اإلبتكاري ميكن تعلمه كما أن التفكري

  .1جناحه شروط كأحد

ومن هذا املنطلق ميكن القول أن االبتكار هو عملية خلق أو تقدمي فكرة جديدة لغرض تطوير 

ع فيشري إىل أما اإلبدا . سلعة أو خدمة أو طريقة عمل معينة بغض النظر عن تطبيق هذه الفكرة

العملية اليت يتم فيها نقل الفكرة اجلديدة إىل الواقع العملي حبيث يؤدي ذلك إىل إنتاج سلعة أو 

   .2تقدمي خدمة أو أي نشاط وبشكل فعلي، أي اإلبداع هو املرحلة الالحقة لالبتكار

 انه ونعترب متالزمان مانهأ نعتقد فإننا اخلاص، مدلوله مصطلح لكل كان مما سبق، حىت ولو    

  .فصلهما اخلطأ من

 :3والتغيير اإلبداع-2

 من كشكل التنظيمي التغيري خاصة التغيري، يظهر اإلبداع، تتناول اليت الكتب من كثري يف

 اإلدارية التغيريات به نقصد التنظيمي فالتغيري بينهما، من التمييز البد لكن اإلبداع، أشكال
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 عكس على التغيري أقسامها، فاملالحظ أن بعض أو ككل املنظمة ومتس رمسي بشكل املخططة

 .العمل جمموعة أو بالفرد يهتم ال اإلبداع

 :اإلبداع تعريف -3

 ومن احلدود هذه يتجاوز اإلبداع مفهوم أن إال التكنولوجي، جانبه من اإلبداع تناول يتم ما غالًبا

 .لإلبداع خمتلفة تعاريف يلي فيما نورد خمتلف املفاهيم على التعرف أجل

 سواء املنظمة خارج من اتهاستعار متت أو املنظمة داخل طورت فكرة تطبيق هو اإلبداع" -

 وهذه اخلدمة، أو الربنامج أو السياسة أو العملية النظام أو أو الوسيلة أو باملنتوج تتعلق كانت

 . "4طبقتها حينما للمنظمة بالنسبة جديدة الفكرة

 عملية يف التجديد أو خدمة أو سلعة شكل على جديد منتج تقدمي هو املنظمة يف اإلبداع " -

 املنظمة وظائف خالل من متنوعة أشكاال اإلبداع اخلدمة، ويأخذ أو السلعة هذه أو توزيع اإلنتاج

 املستهلكني، حباجة تفي أكثر خدمة أو سلعة تطوير أو إنتاج يتم فقد ،وأفراد وتسويق إنتاج من

 أو احملتوى، أو احلجم أو اخلدمة أو السلعة شكل يف اإلبداع يكون أقل، وقد بتكلفة تنتج أو

 يكون أو أدائها، كفاءة حتسني أو عمرها، إطالة أو ا،تهاستخداما تنويع أو وموعد تقدميها، طريقة

 أو املنافسني أو املوردين مع للتعامل جديدة أجياد طرق أو والتوزيع النقل أو اإلنتاج طرق يف التغيري

  5.فيها األفراد إدارة أو املنظمة تنظيم طرق تطوير

 جديدة وعالقات مبنظور واملشكالت واألشياء الظواهر إىل النظر تتضمن عملية هو اإلبداع" -

 أو اجلماعة أو الفرد ويقود العامة والبيئة املنظمة والعمل وبيئة الفرد فيها يتفاعل مألوفة، غري

 جديدة أداة جديد أو شيء إنتاج إىل يؤدي مبا األشياء بني والربط واالستقصاء بالبحث املنظمة

 جديدة طرق أو القرارات واختاذ واالسرتاتيجيات واإلشراف القيادة يف جديدة أفكار مثل عملية أو

   "6.وغريها التنظيمي اهليكل أو تصميم العمل تصميم يف

 :اإلبداع خصائص-4

 من موعةلمج االحتكام الضروري من يصبح والتعاريف، املصطلحات من اهلائل احلجم هذا أمام

  :، وتتمثل يفدونه من ومتييزه اإلبداع على على التعرف تساعد اخلصائص

 .املنظمة داخل إجراء أو عملية أو ملموس، منتوج عن عبارة اإلبداع -
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 أو معينة إدارة عمل، مجاعة( تطبيقه حمل للمجتمع بالنسبة جديًدا شًيئا اإلبداع ميثل أن بد ال -

 .باجنازه يقومون الذين لألفراد جديًدا بالنسبة يكن ومل حىت )ككل املنظمة

  .7روتيين يكون ال أن االبتكار صفات من-

 .عارًضا وليس مقصوًدا يكون أن اإلبداع على جيب-

 .ككل للمجتمع حىت أو فروعها بعض أو للمنظمة، فائدة حتقيق إىل حتًما االبتكار يهدف -

 طريقة يف تغيري بعمل األشخاص احد قام فإذا .فوائده و آثاره بعمومية يتسم أن لالبتكار بد ال -

 قبيل من ذلك يعترب فال املنظمة، يف األفراد باقي ملحوظا على أثرًا له يكن ومل عمله، أداء

  .8االبتكار

 :اإلبداع أنواع-5

املعايري، ويتم تقسيم  تعدد بسبب خمتلفة تصنيفات يف اإلبداع أنواع حلصر حماوالت عدة توجد

  :9أنواع اإلبداع يف الفئات التالية

 اإلبداع بني التمييز يتم وهكذا ،لطبيعته اعتبارًا اإلبداع تصنيفات على حتتوي األوىل الفئة -

 التصنيف اعتماد ميكن كما املؤسسايت، واإلبداع اإلبداع التكنولوجي التنظيمي، اإلبداع التجاري،

 يف تغيريات على اإلداري اإلبداع التكنولوجي، حبيث حيتوي واإلبداع اإلداري اإلبداع :التايل

 يشمل اإلبداع بينما ...جديدة واسرتاتيجيات سياسات الوظائف، وتصميم التنظيمي، اهليكل

 تستخدمها اليت التقنيات يف تغيريات أو جديدة خدمات أو منتجات تطوير الفين أو التكنولوجي

 .اإلنتاج فنون وأساليب يف وتغيريات املنظمة،

 خاص إبداع إىل اإلبداع يقسم الذي ذلك هو الفئة هذه يف استعماال األكثر التصنيف أما

 .بالعمليات خاص وإبداع )املنتجات كلي يف أو جزئي سواء وتطوير حبث( باملنتوج

 التمييز يتم وهكذا ،لإلبداع التخطيط معيار على القائمة التصنيفات فيها جتمع الثانية الفئة -

 تكون ما وغالًبا املنظمة طرف من وختطيطها هلا اإلعداد اليت مت تلك أي املربجمة، اإلبداعات بني

 .الضرورة فقط وعند آخر إىل حني من حتدث واليت مربجمة غري وأخرى مستمرة،

 درجة االعتبار يف فتأخذ اإلبداع نتائج معيار على تعتمد اليت التصنيفات ختص الثالثة الفئة -

 وملموسة مهمة تغريات حتدث اإلبداعات فبعض يف املنظمة، اإلبداع حيدثها اليت التغريات وعمق
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 على(innovations routinières) باجلذرية، فتدعى للمؤسسة التنظيمية املمارسات يف

 . (innovations radicales)بالروتينية  تسمى اليت السطحية اإلبداعات عكس

 .المصرفية والعوامل المؤثرة فيه الخدمات في واالبتكار اإلبداع :ثانيا

مل يعد اإلبداع املؤسسي ترفاً بل أصبح عنصراً رئيساً لالستمرار، ألن احلاجة باتت ملحة للتغيري    

وإلعادة صياغة أدوات العمل لضمان حتقيق أفضل نتيجة، كما أصبح اإلبداع مدخًال رئيسياً 

  .10على جناح املصارف وبقائها واستمرارها  للمنافسة وأحد املقاييس للحكم

   :مفهوم االبتكار المصرفي -1

وهو تقدمي خدمات مصرفية , إن مفهوم االبتكار املصريف ال خيتلف عن املفهوم العام لالبتكار 

وميكن لإلبداع املصريف أن يتجسد يف , والتألق يف تقدمي اخلدمات احلالية, مبتكرة وجديدة

مزيج مناسب من اخلدمات املصرفية تليب احتياجات العمالء وجتعلهم أكثر والءا للبنك،   تكوين

و يعين بل ويتطلب البحث املتواصل عن تطوير املنتجات املصرفية بشكل حيقق فوائد كبرية وه

  11.للعمالء وجيعل املؤسسة املصرفية متميزة لدى هؤالء العمالء

 و منتجات جديدة ابتكار على املصرف قدرة يف يتمثل املصرفية املنتجات يف واالبتكار اإلبداع-

باستخدام  وذلك الزبائن حاجات إشباع �دفأصال  موجودة تطوير منتجات تقدميها، أو

 تقليد إىل اجلديد باملنتج املقصود يعود أو واالتصال، املعلومات وتكنولوجيا احلديثة التكنولوجيا

 .12للمصرف بالنسبة جديدة السوق ولكنها يف منتوجات موجودة

 المصرفية الخدمات ابتكار خطوات-2

  :13كاآليت إجيازها ميكن اجلديدة اخلدمات بابتكار تقرتن إجراءات أو خطوات هناك

 خارجية؛ أو داخلية مصادر من هذه كانت سواء اجلديدة، األفكار توليد -

 البنك؛ إمكانيات ضوء يف أفضلها واستخالص األفكار غربلة -

 والتوزيعية اإلنتاجية والقدرات املتوقع والطلب كلفتها نواحي من لألفكار االقتصادي التقييم -

 واخلدمات املنافسة؛

 وحماولة حمدود نطاق يف جتربته اجل من السوق يف طرحه خالل من ذلك ويتم :اخلدمة اختيار -

 إزاءه؛ املستهلكني أفعال ردود احلصول على
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 تنافسية كبرية بكميات ويطرح االختبار يف اجلديدة اخلدمة جناح بعد ذلك يتم : النهائي التقييم -

 يف السوق؛

 بينها فيما تتفاعل العوامل من جمموعة يتطلب أمرا جديدة خدمة طرح يف البنك جناح ويعترب

 :أمهها

 الكفاءة؛ حتقيق -

 التنافسية؛ األسبقيات حيقق مبا التصميم عن التبسيط و االجناز وسرعة الدقة حتري -

 اجلودة؛ مستوى رفع -

 المصرفية الخدمات في واالبتكار اإلبداع أهداف-3

 حيث ، وتوسعها اخلدمات هذه تطوير إىل املصرفية اخلدمات يف واإلبداع االبتكار عملية�دف 

 الضروريات وهي من املصرف، لدى والتطوير البحث بنشاط ترتبط ومتكاملة شاملة عملية�ا أ

 تزايد حدة ظل يف واالستمرار خاصة التنافسية امليزة حتقق للمنظمة اإلسرتاتيجية واحليوية اليت

 حاجات إشباع أجل من املصرفية وتطويرها خدماته يف االبتكار إىل املصرف تدفع اليت املنافسة

 تعزيز وبالتايل احلاليني، الزبائن على احملافظة مع اجلدد، الزبائن من مزيد وجذب الزبائن اجلديدة،

 .14الطويل املدى على رحبيته زيادة شأنه من الذي التنافسي املصرف التجاري وضع

البنوك  عن لتمييزها احلاجة تربز لذلك البنوك، أ�ا متشا�ة بني هي املصرفية اخلدمات مييز ما إن 

 مصرفية مؤسسة بأنه زبائنه إقناع املصرف يستطيع عندما حتقيقه يتم التمييز وهذا األخرى، املنافسة

  .15املقدمة وكميتها خدماته بنوعية متميزة، لتميزها

 المصرفية الخدمات في واالبتكار اإلبداع على المؤثرة العوامل :4

 من للعديد خيضع جيعله مما واضحة خبصوصية املصرفية املؤسسات يف واالبتكار اإلبداع ميتاز  

 .املصرفية للمؤسسة املالئم االبتكار حتديد عملية يف العوامل املؤثرة

 والكيف، الكم ناحية االبتكار من على املؤثرة العوامل هذه جماميع يف التباين من الرغم وعلى  

 : هي عوامل بثالثة حتديدها أنه باإلمكان إال

 املؤسسة تتمتع �ا اليت والبشرية املادية بالقدرات تتعلق العوامل هذه إن :الداخلية العوامل .أ

 عدد من البنك وحجم السائد، اإلداري التنظيمية، والنمط والثقافة التنظيمي، ،واهليكل املصرفية
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 القوة نقاط متثل نقاط وهي واالبتكار، لإلبداع العليا اإلدارة ودعم املصرفية وتنوع األنشطة الفروع

 . 16املصرفية املؤسسة يف االبتكارية العملية بناء يتم على أساسها اليت والضعف

 كاملنافسة املهمة، والبيئية اخلارجية البيئية واملؤثرات العوامل جممل وهي :الخارجية العوامل .ب

  .والسياسية والتشريعية والثقافية االجتماعية واملالية، االقتصادية البنوك، والظروف بني

 الشخصية العوامل مثل االبتكار يف تؤثر اليت العوامل من جمموعة وهي : الخاصة العوامل .ج

 متثل واليت واالبتكار، اإلبداع حنو اجتاه لديهم الذين واملوظفني باملدراء اخلاصة واإلدارية والسلوكية

 و اإلبداع عملية يف للمؤسسة التنظيمية الثقافة دور يربز وهنا االبتكار حنو عوامل االجتاه حمددات

 . 17التنظيمية املخرجات على مباشر غري أو تأثري مباشر له يكون الذي االبتكار

 :المصرفية الخدمات في واالبتكار اإلبداع لدفع الرئيسية المداخل-5

 :18وهي املصرفية اخلدمات يف واالبتكار اإلبداع أجل من أساسية مداخل ثالثة هناك

 القرارات اختاذ يكون أن بالضرورة ليس أنه أي اهلرمية تكسري يف يتمثل الذي :األول المدخل .أ

 جيب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطور ضوء ففي املنفذين، املوظفني إىل اإلدارة العليا من

 خاصة املصرفية اخلدمات تطوير أجل من أفقية البنكية اإلدارة مستويات العالقات بني تكون أن

 يف الرئيسية الداخلية املصادر بني من الزبائن مع مباشرة له عالقة الذي "البنكي" أن علمنا إذا

 . جديدة مصرفية خدمات إبداع وابتكار بإمكانه الذي املصرفية اخلدمات تطوير

 خدمة بتقدمي البنك يقوم حيث جديدة مصرفية خدمة إضافة يف يتمثل :الثاني المدخل .ب

 إسرتاتيجية اعتماد يتم أي اجلديدة، لألسواق أم احلالية لألسواق كانت جديدة سواء مصرفية

 .اخلدمات يف اطار ما يسمى بالبنوك الشاملة تنويع

 حاليا القائمة البنكية للخدمة الضمنية اخلصائص يف تعديالت إجراء وهو :الثالث المدخل .ج

 واملنافع عناصرها، خصائصها حيث من اخلدمة من للمستفيدين اخلدمة خالل إعادة تصميم من

 التعديل جديدة مبتكرة خدمة وتعترب اخلدمة، مكان يدرك املستفيد وجعل حيصل عليها سوف اليت

  .عليها واضح والتحسني
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  للتأمين المصرفي ألمفاهيمي اإلطار: المحور الثاني

عرفت املعامالت املالية واملصرفية عدة مستجدات وتطورات متسارعة، حتمت على املصارف 

وشركات التأمني التكامل واالشرتاك يف تقدمي بعض املنتجات واخلدمات التأمينية، أي اشرتاك 

وهي هذين القطاعني يف صناعة خدمة مل تكن موجود من قبل ضمن اخلدمات التقليدية، أال 

  .صريفة التأمني أو خدمة التأمني املصريف

   (bancassurance) :المصرفي التأمين مفهوم-1

 يف ذلك وانتشر بعد األوىل العاملية احلرب بعد أملانيا يف املصريف للتأمني الظهور بداية كانت  

يف فرنسا  ستعملاونشري إىل أن مصطلح التأمني املصريف , العريب العامل مث ومن أوروبا دول خمتلف

للتعبري عن بيع منتجات تأمينية عن طريق وساطة شبكة بنكية، واقتصر هذا املفهوم  1980عام 

على التوزيع فقط، أي قيام املصارف بدور املوزع واملسوق للخدمات التأمينية لصاحل شركات 

 نظر وجهات وبتعدد اإلسرتاتيجية مناذجه بتعدد املصريف التأمني تعاريف تعددت وقد .التأمني

 .19االقتصاديني له

 واجنازها يتم تصميمها تأمينية منتجات وتسويق ببيع البنوك قيام عن املصريف التأمني يعرب-

 بأي أو جبميع شركة التأمني نيابة عن البنك يقوم حبيث التأمني، وشركة البنك قبل من وتطويرها

 التأمني شركات أعمال وفروع بنوعيتعلق  فيما وذلك التعليمات عليها تنص اليت األعمال من

  20..االتفاقية حدود وضمن مبمارستها له املرخص

التأمني  وشركات البنوك بني املربمة االتفاقيات من كبرية جمموعة يغطي مصطلح التأمني املصريف -

 املصدر نفس من والتأمينية املصرفية واخلدمات املنتجات توفري تضمن احلاالت مجيع يف واليت

  .التأمني سوق الخرتاق البنوك اليت تبذهلا اجلهود إىل يشري كما العميل، لنفس

 The Life Insurance Marketing and)(للتأمني LIMRAقاموس  أن كما-

Research Assocition  من احلياة على التأمني وخدمات منتجات تقدمي "أنه يعرفه على 

  .21االجياري االئتمان ووكاالت البنوك قبل

ويوجد تعريف آخر للتأمني املصريف، حيث يعرف هذا األخري على أنه درجة التكامل ما بني   -

و شركة التأمني، فيطرح ويسوق منتجات تأمينية بصورة مشرتكة، هذا النوع من األنشطة   املصرف

بدأ يف شكل تعاون ما بني املصارف وشركات التأمني من خالل تقدمي منتجات التأمني على 
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 تطورت لتشمل تأمني احلوادث و عممت على كافة ا�تمعات خاصة بعد حدوث احلياة، مث

مع اإلشارة إىل أن هذه األنشطة ما كانت  ،موجة من التكامالت بني املصارف وشركات التأمني

لتحدث لو مل يسبقها عملية تكامل ما بني املصرف وشركة التأمني، وما سهل للمصارف ممارسة 

ج ما بني عمل كل من املصارف وشركات التأمني هو استحداث ترسانة هامة أعمال التأمني بالتزاو 

الذي أصدر يف الواليات )  glass steagall act(من التشريعات والتنظيمات مثل قانون 

، والذي أتاح للبنوك األمريكية هامشا من احلرية ومكنها من 2001املتحدة األمريكية يف عام 

زاولتها من طرف البنوك من قبل، ويندرج ذلك يف إطار التحرر اقتحام أنشطة مل يكن مسموحا مب

  .22املايل واملصريف الذي أصبح مسة معظم األنظمة املصرفية يف خمتلف دول العامل

التأمني املصريف يف أبسط : وكتعريف شامل ومبسط للتأمني املصريف ميكن تقدمي التعريف التايل-

خالل قنوات التوزيع املتوفرة لدى البنك، والذي يصف أشكاله هو توزيع منتجات التأمني من 

باقة من اخلدمات املالية اليت تغطي احتياجات العمالء من املنتجات واخلدمات املصرفية 

  .والتأمينية، ويف هذه احلالة يسمى البنك ببنك التأمني

  :المصرفي التأمين مزايا-2

 :ق القنوات التاليةالتأمني يتحقق عن طري وشركات البنوك بني إن التعاون

 .جديدة تابعة شركات إنشاء-

 .املشرتكة املشاريع-

 .تأمني لشركات البنوك متلك-

 .التوزيع اتفاقيات-

 باجلهات املعنية، تتعلق خمتلفة بعوامل مرتبط أخرى دون طريقة أية اختيار أن بالذكر واجلدير  

التعاون يعود بالفائدة على كليهما ، كما أن هذا 23وميزاته خصوصياته له تعاون نوع كل أن ذلك

  :وعلى العمالء كذلك، ونورد هذه االجيابيات يف النقاط التالية

 :التأمين لشركات بالنسبة -أ

 التأمني شركات على بالنفع يعود التأمينية للمنتجات جديد توزيع مصدر توفري. 

 يف تسويق جديدة قنوات إتباع خالل من التأمينية اخلدمات تكلفة ويف الوقت يف التوفري 

 .املنتجات
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  ختفيض تكلفة اخلدمات التأمينية مما ينعكس على أسعار التأمني اليت تصبح أسعار

  .تنافسية

 التأمني ممكن  يف حالة تكوين املشروعات املشرتكة واالندماج بني املصارف وشركات

 . لشركات التأمني احلصول على مساندة املصرف ملركزها املايل

  لشركات التأمني يف شبكة نقاط البيع من خالل شبكة فروع املصرف وقر�ا توسع فوري

  .24الوسطاء من واسعة لشبكة احلاجة من العمالء دون

  دخول شركات التأمني يف صناعة صريفة التأمني يعترب مصدر جديد لألعمال، فمعظم

ستقطا�م العمالء الذين يتم استقطا�م من خالل املصرف قد ال ميكن لشركة التأمني ا

من دون املصرف، ضف إىل ذلك أن شركات التأمني عادة ما تسعى الستقطاب 

  .امليسورين وال تقوم بالرتكيز على الطبقات الوسطى

  ،تعود ثقة العميل باملصرف الذي يتعامل معه إجيابيا على مسعة شركة التأمني وانتشارها

  .هورمما يسمح لشركة التأمني الوصول إىل شرحية جديدة من اجلم

  ،ميكن لشركات التأمني بيع منتجات مل يكن من ا�دي تسويقها لوال صريفة التأمني

  ).تكلفة البيع، إعادة التأمني( وهذا راجع العتبارات التكلفة اإلنتاجية للوحدة 

 25.حتديث التغطية التأمينية مبا يتوافق مع احتياجات العمالء  

إن دخول املصرف إىل جانب شركات التأمني لتقدمي بعض اخلدمات  :للمصرف بالنسبة -ب

  :التأمينية هلا مزايا بالنسبة له، تتمثل يف

 للعمالء املمنوحة القروض على املخاطر حجم من التقليل. 

 البنوك خاصة يف ظل تدين عوائد العمل  تقدمها اليت املالية اخلدمات نطاق توسيع

  .الرحبيةاملصريف التقليدي و تقلص هوامش 

 بيع  نشاط من حتصيلها يتم اليت واألجور العموالت خالل من البنك دخل زيادة

 .التأمينية املنتجات

 ثقتهم بالبنك تعزيز وبالتايل والوقت اجلهد وتوفري البنك لعمالء شاملة خدمة توفري. 

 القرض، مثال يقوم  إلعطاء التأمني ملنتجات الرتويج عند أكثر قروض منح على القدرة

  .26املصرف بتسويق التأمني على املسكن مع منح التسليفات العقارية



www.manaraa.com

 

  شراطي نسيمة       /أ       ت                                               مصرفي كنموذج لالبتكار في الخدماالتأمين ال 

  

  2015سبتمبر -04:العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               
81 

  استخدام أفضل وأكثر فاعلية لشبكات الفروع وزيادة اإلنتاجية، حيث يقوم املصرف

بتقدمي خدمات جديدة للعميل دون زيادة كبرية يف املصارف القائمة، وبالتايل يتم توزيع 

  .ت اليت يستخدمها العميلالتكلفة الثابتة على عدد أكرب من املنتجا

  زيادة حصة املصرف من السوق واستقطاب العمالء، واحلفاظ عليهم من خالل عرض

منتجات أكثر تنوعا، وبالتايل زيادة والء العمالء للبنك من خالل زيادة عدد املنتجات 

  .اليت يستخدمها العميل

 ا�ا مهارات حتسني القدرات التنافسية للمصارف يف سوق اخلدمات املالية واكتس

  .27جديدة

  عرض منتجات متنوعة وحلول أكثر تكامال على العميل بالنسبة الستثماراته املتوسطة

وطويلة األجل، حيث يتجه العمالء إىل االبتعاد عن الودائع لصاحل منتجات التأمني 

وصناديق االستثمار ذات املردود األعلى، مما يؤدي إىل احلفاظ على هذه الشرحية من 

 .ءالعمال

  تعترب شكل إلدارة املخاطر، إذ أن الزيادة يف الرسوم احملصلة من بيع التأمني ممكن

  .28استخدامها لتعويض اخلسارة النامجة عن القروض املعدومة

  :29يعود التأمني املصريف على العمالء باملزايا التالية:بالنسبة للعمالء -

 اخنفاض التكلفة التأمينية واخنفاض أسعار التأمني.  

 تطوير املنتجات التأمينية مبا يتناسب مع احتياجات العمالء.  

 االستفادة من حزمة متكاملة من اخلدمات املالية، التأمينية واملصرفية.  

  إتاحة فرص التسوق للعمالء من خالل ختفيف العناء وإمكانية االستفادة من اخلدمات

  .البنكية والتأمينية يف أن واحد

  :التأمين المصرفي حمتطلبات نجا أسباب ظهور و -3

من أهم األسباب اليت دفعت البنوك إىل االستثمار يف :التأمين المصرفي أسباب ظهور-3-1

          :30السوق التأميين ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

 الطبيعة التكاملية للمنتجات املالية للبنك والشركة التأمينية.  
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  تكاليف التوزيع، التكاليف ( أشكاهلا البحث عن التخفيض يف التكاليف مبختلف

        ).التقنية، بنك املعطيات

   عن طريق إدخال وتوسيع حجم املنتجات : االستفادة من اقتصاديات احلجم

املعروضة، وهنا تستطيع البنوك وشركات التأمني جمتمعة إنتاج منتجات بسعر تنافسي 

  .مقارنة مبنتج مقدم من طرف عدة عارضني

  يف هو إطار مساعد للتقارب بني البنوك والشركات التأمينية وتطور مفهوم التأمني املصر

  .ما يعرف بالبنوك الشاملة

 أن درجة التطور التكنولوجي للبنوك أكرب منها يف الشركات التأمينية.  

 متكني البنوك من زيادة والء عمالئها عن طريق تقدمي خدمة كاملة هلم.  

  :التأمين المصرفي متطلبات نجاح -3-2

دولة ألخرى،  من الدرجة بنفس التأمين المصرفي ويتطور ينمو ال ملاذا معرفة السهل من ليس  

جناح البنك التأميين لعوامل خارجية متعلقة ببيئة البلد الذي يعمل إال أن اخلرباء واحملللني يرجعون 

 .فيه بنك التأمني، وعوامل داخلية متعلقة بنموذج البنك التأميين يف حد ذاته

  :العوامل الخارجية - أ

 التأمني بعملية املتعلقة التنظيمية اللوائح وكذا والتشريعات القوانني إن :.اإلطار التشريعي للبلد -

 من حتد ال مالئمة قانونية بيئة مع وجود النشاط، هذا تنمية من السلطات وموقف املصريف

 أهم العوامل تعترب منحصص واملشاركة يف شركات التأمني اخلاصة �ا،  شراء يف البنك إمكانيات

 قانون لصدور فمثال كان .أكرب وبسرعة أكرب بسهولة بالتوسع املصريف التأمني لنشاط تسمح اليت

AMATO التأمني، بينما كان  شركات يف لالستثمار حافزا للبنوك 1990ايطاليا عام يف

 صريفة تطور عائقا أمام 1933عام   LE GLASS STREAGALL ACTقانون 

  . األمريكية املتحدة الواليات يف التأمني

 التأمني منتج يف االستثمار على املستهلكني تشجيع الضريبية للمزايا ميكن :المزايا الضريبية -

 يف املصريف التأمني خدمة عرب املوزعة على احلياة التأمني أو التقاعد، فمثال بوليصات احلياة على

  .31الضريبية الكبرية املزايا خالل من تفسريه ميكن والذي كبريا منوا عرفت واسبانيا وايطاليا فرنسا
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وصورة طيبة ويكون  فاملصارف اليت تتمتع بسمعة: العمالء لدى للمصارف الجيدة الصورة-

 املالية املشاكل مع التعامل على قدرة مسرييها، تكون أكثر مع وجيدة خاصة لعمالئها عالقات

 لقاءات طريق عن أي مباشرة بطريقة يكون وعمالئها البنوك االتصال بني هذه للمؤمن، كون أن

وبلجيكا واليت عرفت منوا هائال يف التأمني  واسبانيا ايطاليا، شخصية، وهذا ما لوحظ يف فرنسا،

 . املصريف

 أن البيع ميكن نقاط من كبري عدد ن وجودإ :الشبكة التوزيعية الكبيرة والمتقاربة للبنك -

 املصرفيني بني اللقاءات تسهيل شأنه من والذي وبشريا جغرافيا تقاربا والزبائن للعمالء يقدم

  .منتجات بنك التأمني وتسويق بيع زيادة حظوظ وبالتايل واملستهلكني،

 اخنفاض استغالل إىل الكربى الدولية البنوك لقد سعت بعض: التأمين انتشار معدل انخفاض -

 التأمني شركات مع شراكات أو حتالفات بعقد وقامت بعض الدول، يف التأمني انتشار معدل

 التأمني يف نشاط كبري املستهلكني للتأمني،مما أدى لنجاح باحتياجات أكثر وهذا لدرايتها احمللية

   .32الالتينية أمريكا دول بعض وحىت إسبانيا يف حدث ما ذلك على مثال املصريف، وأفضل

  :وتتمثل فيما يلي: العوامل الداخلية المرتبطة بنموذج البنك التأميني - ب

فاملنتج جيب أن يكون معّرف من طرف البنك الذي ميّيز جيدا : تعريف المنتج وطرق توزيعه -

 بسهولة وتقدميهاحاجات عمالئه، كما جيب أن تكون هذه املنتجات بسيطة لتسهيل فهمها 

 املطروحة اخليارات تكون أن جيب ،كماة توزيعية مكونة من عمال غري متخّصصنيبالنسبة لشبك

  .حمددة فيها

 العمالء، يقدمها اليت والرغبات باالهتمامات الرقي أجل من:للبائعين الموجه الحوافز نظام-

 املعقدة املنتجات بيع حالة البائعني، خاصة يف لتحفيز تعويضات نظام وضع الضروري من

 كبريا تأمني األضرار مثال، واليت تتطلب جهدا ومنتجات املالية، الطبيعة ذات االدخاركمنتجات 

 كأن أشكال، عدة للبائعني املوجهة احلوافز هذه تأخذ أن وميكن التأهيل، من عال ومستوى للبيع

 على توزع هدايا شكل على أو جديدة، تأمني بوليصة كل على تدفع عموالت على شكل تكون

  .33...)نقاله، حواسيب هواتف رحالت،(البائعني  أحسن

 جمال يف تدريب املوظفني إن :األهمية الالزمة لتكوين شبكة البيع للمنتجات التأمينية إعطاء -

 جيدة خدمة تقدمي على قادرين يكونوا حىت التأمني أساسيات إتقان من لتمكينهم ضروري التأمني
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 على سلبية انعكاسات له تكون أن كفء غري موظف اليت يرتكبها لألخطاء ميكن إذ للعمالء،

 وجود جيعل ما وهذا والزبون، البنك بني املوجودة الثقة على يؤثر قد ما عمالئه، البنك مع صورة

، كما أنه من منه البد أمرا التأمني بنك إطالق عملية قبل البنك ملوظفي وتقنيا زمنيا تام تكوين

التأميين وإدراجهم يف خمتلف املستويات واهلياكل وهذا لدعم املهم العودة للمتخصصني يف امليدان 

  .نشاط البنك

 تصرف حتت فعال ومرن موضوع آيل معلومات نظام إن توفري:متكامل إداري نموذج توفر-

 تعترب الشباك مستوى على الزبون على الرد سرعة التأمني، ألن بنك البيع يساعد على جناح قوى

 البنكية يف الشبكة البيانات ملعاجلة الكامل اإلدماج فإن ولذلك البيع، عملية يف حامسا عنصرا

 الدول كما أن بعض مباشرة، العقد وإصدار التأمني قسط املكان عني يف احلساب من متكنهم

 نظام عرب التأمني عقود اكتتاب إطالق منذ أنشطته جمموع يف كبريا التأمني فيها جناحا بنك عرف

   .البنكية للوكاالت اآليل املعلومات

إضافة إىل ذلك ال بد من وجود فريق عمل لديه الصالحيات والقدرة على اختاذ القرارات   

وتنفيذها، ألن صناعة التأمني تستدعي ختطيطا متزامنا بني أقسام املصرف وشركة التأمني لضمان 

  .جناحه

 شركة التأمني، وكل تكلمنا سابقا عن طرق تعاون البنك مع: المتبع التأمين بنك نموذج -

 البيئة إىل باإلضافة ألوضاعه، مالئمة األكثر والنموذج الصيغة عن يبحث بنك وكل تأمني شركة

 منوذج بينهما،وعليه فوجود التكامل قدرة وعلى منهما، واحد بكل اخلاصة والتنظيمية الثقافية

 الوصول خالل من الكفاءة من مزيد بتحقيق سيسمح قوية هياكل يتضمن كليا أو جزئيا متكامل

   .34اإلنتاج لتكاليف مثلى نقطة إىل

تقتضي صريفة التأمني : ضرورة تفهم واحترام االختالف بين ثقافتي البيع المصرفية والتأمينية-

تفهم واحرتام االختالف بني ثقافيت البيع املصرفية والتأمينية، وحتديد نظام عموالت ومكافآت 

بالوضوح والشفافية، تفاديا ألي تعارض واحتكاك بني موظفي املصرف عادل ومدروس، يتمتع 

وبائعي شركة التأمني وهذا يف ما خيص رواتب موظفي املصرف وعموالت البائعني للخدمات 

التأمينية، وكذلك خمافة البنك من أن يأيت االكتتاب يف التأمينات االستثمارية على حساب الودائع 

  .35األخرى املصرفية أو منتجات املصرف
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  واقع التأمين المصرفي في الجزائر: المحور الثالث
  

يعد قطاع التأمني من أهم القطاعات املالية يف اجلزائر بعد املصارف، لكن التشريع اجلزائري كان   

املصريف القيام باخلدمات واألعمال املصرفية، أو منح االئتمان إال  حيضر على غري وحدات القطاع

املادتني  كما حيضر على البنوك التجارية ممارسة أنشطة التأمني كما هو حمدد يفيف حدود ضيقة،  

من قانون النقد والقرض، حبيث هناك فصل واضح يف التشريع اجلزائري بني مهام  114و  110

  .ووظائف البنوك التجارية ومهام ووظائف املؤسسات املالية األخرى وعلى رأسها شركات التأمني

  :التأمينات الجديد وتدعيمه للعالقة بين قطاع التأمين والبنوكقانون -1

لدعم تطوير التأمني ليكون أداة للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف البالد، باعتبار أن التأمني   

يسمح بتعبئة موارد التمويل الالزمة لتحقيق الّنمو على املدى الطّويل، وبالنظر إىل الوضع احلايل 

وملة والتكّتالت واالندماج الّسريع يف السوق العاملية، وجب تقييم جيد لألخطار لتقوية املّتسم بالع

الوضعية املالية لشركات التأمني، األمر الذي يدعم ثقة املؤّمنني، ويف هذا اإلطار ولتدارك النقائص 

ركات واإلختالالت اليت عرفها القطاع وسعيا من السلطات اجلزائرية لتثمني وتنظيم موارد الش

 2006فيفري  20املؤرخ يف 04/06التأمينية، ّمتت مراجعة قانون التأمينات من خالل القانون 

والذي يتمحور حول النقاط التالية  1995 جانفي 25 يف املؤرخ 07/95املعدل واملتمم لألمر 

  :لتطوير سوق التأمني يف اجلزائر

ستجابة لتطّلعات املتعاملني وضمان عن طريق تنويع املنتجات التأمينية واال: حتفيز النشاط - أ

  .محاية أكرب حلقوق املؤّمنني وشفافية أكرب يف التسيري

من خالل وجوب توفّر هذه األخرية على صالبة مالية : تدعيم األمن املايل لشركات التأمني -ب

  .جيدة ومسّريين أكفاء

مستقّلة لإلشراف على من خالل إنشاء جلنة  :إعادة تنظيم اجلهاز الرقايب على التأمينات - ج

  ).وزارة املالية –مديرية التأمينات (التأمينات حتل حمّل الّدولة 

من خالل عقود األداء للمسريين، ووضع آليات قانونية  :دعم احلكم الراشد لشركات التأمني -د

  .من شأ�ا ضمان تسيري فّعال �الس إدارة شركات التأمني

  .ركات التأمني األجنبيةتسريع عملية حترير السوق أمام ش -هـ
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لضمان التنويع يف القنوات التوزيع ميكن أن تباع املنتجات التأمينية من : تنويع قنوات التوزيع -و

  .36خالل قنوات أخرى غري شركات التأمني خاصة عن طريق الشبكة البنكية

 من 53 املادة مبوجب ممكنا ممارسته يف اجلزائر مما سبق جند أن نشاط التأمني املصريف أصبح   

 ميكن" : على أنه تنص واليت بالتأمني املتعلق 2006 فيفري 20 يف املؤرخ  04-06 القانون

وشبه املالية،  املالية واملؤسسات البنوك خالل من التأمني منتجات توزيع التأمني لشركات

  ."للتوزيع األخرى والشبكات

 153-07 باألمر األمر ويتعلق النشاط هذا لتنظيم تنفيذيان أمران القانون هذا بعد صدر وقد -

 من التأمني منتجات لتوزيع الالزمة والظروف الشروط والذي وضع 2007 ماي 22 يف الصادر 

 06 يف الصادر 60 واألمر .األخرى التوزيع وشبكات املالية وشبه املالية واملؤسسات البنوك قبل

 اجلديدة الرتتيبات هذه وتسمح توزيعها، ميكن اليت التأمني منتجات حيدد والذي 2007 أوت

 عمالء إىل الوصول وكذا التأمني سوق تغطية معدل وحتسني التأمني، توزيع بتكثيف شبكة

  .37البنك

  :اتفاقيات بنك التأمين المبرمة بين البنوك الجزائرية وشركات التأمين-2

دعم االتفاق متثل نقلة نوعية لقطاع التأمني يف اجلزائر، يف  2008البد من القول أن سنة 

الفرنسي يف قطاع التأمني والذي مسح لشركات التأمني الفرنسية بالدخول إىل السوق -اجلزائري

اجلزائري، فاهلدف وراء إصالح قطاع التأمني من خالل الرتويج  للتأمني املصريف هو الوصول إىل 

وفيما  ،ات التأمنيأفضل مردودية لشبكة الوكاالت وكذلك حتفيز النشاط وتقوية األمن املايل لشرك

  : يلي أهم االتفاقيات املوقعة بني البنوك الناشطة يف السوق اجلزائري وشركات التأمني

) CNEP-banque(اتفاقية الشراكة بين الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط   -  أ

  ):CARDIF-el djaziar(وشركة كارديف الجزائر 

سا لتنمية هذا القطاع مبا يف ذلك اخلدمات إن فتح سوق التأمني للشركات األجنبية، أظهر محا   

. األخرى مثل التأمني على احلياة والتأمني ضد الكوارث الطبيعية الذي ال يزال يف مراحله األوىل

 cardif-elويف هذا السياق وقع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مع شركة التأمني 

djazair   فرع جممعBNP paribas  اجلزائر العاصمة على يف 2008مارس  25يوم 

اتفاقية شراكة تدخل حتت إطار التأمني املصريف، يسمح مبوجبها ببيع منتجات التأمني اخلاصة 
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ويسعى الطرفان إىل متديد . بشركة كارديف عرب شبكات الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

ف التزمت ولكن كمرحلة أوىل، فإن شركة كاردي. شراكتهما من خالل إنشاء مشروع مشرتك

بتطوير منتجات مصممة خصيصا لعمالء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، واملتمثلة أساسا يف 

منتجات التقاعد ومنتجات االدخار و التأمني على احلياة، فقد مت حتديد العديد من املنتجات اليت 

ضد العجز عن تغطي تأمني القروض اخلاصة بالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط على احلياة و 

العمل أو البطالة، وسوف يتم التوسع إىل منتجات االحتياط والتوفري واليت تشمل خدمات التأمني 

على احلياة، محاية احلسابات، تأمني األضرار والتأمني ضد الكوارث الطبيعية واألخطار املتعددة 

وكالة، وعمالءه  206للسكن، كما وضع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط شبكة متكونة من 

ماليني عميل  حتت تصرف شركة كارديف اجلزائر، مقابل استفادته من  3الذين يقارب عددهم 

تكوين ملوظفيه وكذا من خربات الشركة الفرنسية مع احلصول على تعويض مزدوج من شريكها، 

متمثل يف عموالت حتسب على أساس نسب مئوية من عمليات حتصيل أقساط التأمني من 

وبالفعل فقد أطلق الصندوق . املشاركة يف األرباح احملققة من قبل الشركة من جهة أخرىجهة، و 

 CNEP total"منتج يسمى  2009جويلية  01الوطين للتوفري واالحتياط يف

prévoyance " الكلي أو اجلزئي"الذي يستهدف عمالء البنك يف حالة الوفاة أو العجز" ،

ساعة كحد أقصى، كما يضمن إضافة  72يف غضون يضمن للمستفيدين تلقي مبلغ الضمان 

  .38إىل ذلك يف حالة العجز املطلق الدائم أو املؤقت دفع رأس مال للمكتتب معفى من الضرائب

  :BDLوبنك التنمية المحليةSAA اتفاقية الشركة الوطنية للتأمين    -  ب

بني الشركة  2008أفريل  19لقد مت توقيع اتفاقية تدخل حتت إطار التأمني املصريف يوم     

الوطنية للتأمني وبنك التنمية احمللية، حيث كانت أول مرة تتمكن من خالهلا الشركة الوطنية 

للتأمني من توزيع منتجا�ا عرب شبابيك هذا البنك، وأنه حان الوقت للحاق �ا بتوقيع أكرب عدد 

وقد متحور االتفاق . طاعمكن من االتفاقيات بني البنوك وشركات التأمني من أجل النمو �ذا الق

   .39التأمني على األشخاص، تأمني السكن" حول توزيع املنتجات املعرفة جيدا 

  .BADRمع بنك الفالحة والتنمية الريفيةSAAاتفاقية الشركة الوطنية للتأمين -ج 

 20يوم  BADRمع بنك الفالحة والتنمية الريفية  SAAوقعت الشركة الوطنية للتأمني  

مبقر الشركة الوطنية للتأمني يف اجلزائر العاصمة على اتفاقية شراكة تسمح بتوفري  2008أفريل 
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املنتجات املقرتحة من قبل الشركة الوطنية للتأمني عرب شبابيك بنك الفالحة والتنمية الريفية، 

رتاق احملاصيل والربد وتشمل هذه االتفاقية توزيع منتجات التأمني املتعلقة باملخاطر الزراعية كاح

والزراعات الفتية، واألخطار املتعلقة جبين احملاصيل، كما تشمل أيضا توزيع منتجات التأمني على 

األشخاص ومنتجات التأمني املتعلقة بالسكن، من خالل عقود تأمني تباع على مستوى شبابيك 

يث يستفيد من خالل هذه بنك الفالحة والتنمية الريفية، املوزعة عرب كامل الرتاب الوطين، ح

االتفاقية بنك الفالحة والتنمية الريفية من مبالغ تقدمها الشركة الوطنية للتأمني كتعويض عن 

استعمال شبكته املصرفية يف توزيع منتجا�ا، وتدفع على شكل عموالت حمسوبة بنسب مئوية 

أعوان اكتتاب عقود ومن أجل ضمان أحسن تسويق ملنتجات التأمني فإن . على األقساط احملصلة

التأمني على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية خضعوا لدورات تكوينية تنقسم إىل قسم نظري 

يتم على مستوى مراكز التكوين التابعة للشركة الوطنية للتأمني، وقسم تطبيقي يتم على مستوى 

  .40وكاال�ا

مع البنك الوطني  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين   - د

  BNA:41الجزائري

والبنك الوطين اجلزائري  CAARلقد وقع كل من الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني

BNA  ،على مشروع شراكة يسمح بتوزيع منتجات التأمني التابعة هلذه الشركة عرب شبابيكه

أكتوبر  04جية يوم حيث عرف جتسيد هذه الفكرة تأخرا كبريا، لكن أطلقت أول جتربة منوذ

2010 .  

مع القرض الشعبي الجزائري  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين -ه

CPA  

 CPAوالقرض الشعيب اجلزائري  CAARقامت الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني 

، يسمح بإدخال وتسويق منتجات تأمني جديدة  2008باإلمضاء على اتفاق شراكة يف ماي 

إذ اتفق الطرفان على أن يكون . إىل السوق وذلك يف إطار تنمية وتطوير التأمني املصريف يف اجلزائر

يف اجلزائر العاصمة تاريخ إطالق هذه املنتجات على مستوى ثالث وكاالت  2009جويلية  01

وكاالت حيدرة، ديدوش مراد، ووكالة : ية تابعة للقرض الشعيب اجلزائري واملتمثلة يف وكاالتمنوذج

التأمني :" ومبوجب هذه االتفاقية سيتم تسويق أربع منتجات كخطوة أوىل واملتمثلة يف. باب الزوار
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ملؤقت، ضد األخطار املتعددة للسكن، والتأمني ضد الكوارث الطبيعية، والتأمني ضد خطر الوفاة ا

، ليتم توسيع جمموعة هذه املنتجات يف مرحلة ثانية بإضافة منتج تأمني السفر إىل "وتأمني القروض

ووفقا ملمثلي املؤسستني، فإنه ". اخلارج، تأمني اجلماعات، وتأمني احلوادث الفردية واجلماعية

ة، مما يتيح وكال 54سوف يتم توسيع نطاق العمل وفق جدول زمين إىل وكاالت أخرى ليصل إىل 

  42.تغطية أفضل يف أحناء الرتاب الوطين

والشركة الجزائرية للتأمين  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -و

  BEA : 43وبنك الجزائر الخارجي  CAATالشامل 

باجلزائر العاصمة على اتفاقية مع  2008ماي  11يف" BEA"لقد وقع بنك اجلزائر اخلارجي   

والشركة اجلزائرية للتأمني الشامل " CAAR"لشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمنيا

"CAAT" واليت تسمح بالوصول إىل جمموعة كبرية من املنتجات، وقد حدد كمرحلة أوىل  ،

التأمني ضد الكوارث :" تسويق منتجات التأمني الكالسيكية فقط عرب شبابيك البنك واملتمثلة يف

وكمرحلة ثانية سيتم تسويق منتجات التأمني على السيارات، ". اخل..مني القروضالطبيعية، وتأ

التأمني على احلريق وعلى األخطار املختلفة األخرى، كما ميكن للبنك تسويق منتجات التأمني 

على األشخاص وتسمح هذه االتفاقية لشركيت التأمني بتوزيع منتجا�ما عرب شبابيك البنك ما 

  . من األرباح الستخدامها يف تطوير مشاريع أخرى يوفر هلما مزيدا

أعلن مدير التسويق  2011أكتوبر  4بتاريخ : اتفاقية بنك البركة مع شركة السالمة للتأمين- ن

على مستوى بنك الربكة عن بداية تسويق بعض املنتجات التأمينية اخلاصة بشركة السالمة على 

وذجية كخطوة أوىل لتجسيد االتفاقية املوقعة مستوى شبابيك البنك على مستوى مخس وكاالت من

  . 2012وكالة مع �اية سنة  38بني الطرفني لتسويق منتجات تأمني إسالمية، ومت الوصول إىل 

  :الخاتمة

خلصنا من خالل معاجلة خمتلف النقاط املتضمنة يف ورقة البحث أن اإلبداع واالبتكار ضرورة    

التحوالت االقتصادية الراهنة، وعليه البد من توفري  حتمية ملنظمات األعمال خاصة يف ظل

الظروف املالئمة الستغالل الطاقات اإلبداعية املتاحة، كما أن املستجدات والتطورات اليت 

تشهدها األنشطة املالية واملصرفية، دفعت باملصارف واملؤسسات املالية إىل استحـداث خدمات 

التقليدية، �دف زيادة قدرا�ا التنافسية وجذب  جديدة مل تكن من صميم أنشطتها وخدما�ا
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عمالء جدد، وقد مسح ذلك بتطور ما يعرف بالتأمني املصريف، هذا األخري يتوقف جناحه على 

 .عدد من العوامل املرتابطة، ويتطلب تظافر اجلهود ما بني املصرف وشركة التأمني

الشبابيك البنكية  عرب التأمني منتجات وتوزيع املصريف التأمني نشاط ويف اجلزائر وجدنا  أن ممارسة

 للمرسوم واملتمم املعدل 2006 فيفري 20 يف املؤرخ 04-06القانون مبوجب أصبح متاحا

 تسيري ينظم الذي واإلطار القانوين بالتأمينات املتعلق 1995 جانفي 25 يف املؤرخ 95-07

  .التأمني وشركات لبنوكا بني جتمع اتفاقيات سبع على البنوك، والذي مسح بالتوقيع

  :الهوامش

1C. Carrier & D.J. Garand : « Le concept d’innovation : débats et 
ambiguïtés » in 
5ème Conférence Internationale de Management Stratégique, Lille du 
13 au 15 mai 
1996, p.3 

والتجارب احلديثة، دار وائل للنشر، عمان، جنم عبود جنم، إدارة اإلبتكار، املفاهيم واخلصائص  2

 .137، ص 2003
البشرية،  املوارد إدارة منظور من املنظمة يف االبتكار الوهاب، إدارة عبد بروش زين الدين، بلمهدي 3

،  2005مارس  9-8مداخلة مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،

  .260االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، صكلية احلقوق والعلوم 

  .303 ص 2003 والتوزيع، للنشر احلامد املنظمات، حرمي، إدارة حسني 4

 .ص ، 1985مشس، عني مكتبة القاهرة، واخلدمات، اإلنتاج يف اإلنسانية عبد الوهاب، العالقات علي5
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  .304حرمي، مرجع سابق، ص حسني 6
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  9ص
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