
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (240) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 ( التوجه الجديد للمصارف الجزائرية) بنـــــوك  التأمين 

 عبد الرحيـــم نــادية / الباحثة

 انغستوالية تم

 مقدمة

اجلزائرية  مصارفتبين مفهوم العمل املصريف الشامل بالنسبة لل إن

يف إعطاء  ، وشرط هامصرفيةخل أساسي يف إصالح املنظومة املمد

حركية كبرية للقطاع املصريف واالقتصاد بشكل عام، وتعضمن قانون 

الذي ألغى مبدأ التخصص " الشامل صرفامل" النقد والقرض مفهوم

دفعا جديدا حنو التنوي  يف األنشطة  مصارفالوظيفي، وأعطى لل

أثبت استمرارها  صارفلي لنشاط هذه املاملصرفية، غري أن الواق  العم

يف إتباع نفس السياسات والتوجهات السابقة وهو ما حال دون تطورها 

  .ومواكبتها ملفهوم الصريفة الشاملة

لكن يف املقابل مت فتح اجملال أمام نوع آخر من أعمال املصارف 

 يةصرفاخلدمات امل إحدىتعترب  ، واليت"بنوك التأمني"الشاملة، أال وهو 

التجارية  مصارفاليت تدخل ضمن منظومة اخلدمات املتطورة لل

 .كل القطاعاتشاملة ختدم  مصرفيةمبفهومها احلديث، وهى خدمات 

أحد  وهو، ظاهرة عاملية حعضارية صارفيعترب التأمني عرب املو

االسرتاتيجيات اهلامة اليت تسعي إلي تطبيقها كافة أسواق التأمني يف 

جم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق العامل بهدف زيادة ح

 .باإلضافة إلي خفض التكلفة التسويقية وأسعار املنتجات التأمينية

ويف املقابل فإن املصارف وعن طريق هذه اخلدمة اجلديدة سيكون هلا 

من االستفادة الشيء الكثري، لذا جاء مقالنا هذا لتسليط العضوء على 

هذا املوضوع ى املصارف تقدميها، ولإلحاطة بهذه اخلدمة واليت مل يعهد عل

 :يةسنتطرق للمحاور اآلت



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (241) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .ماهية بنوك التأمني ومربرات ظهورها -أ

 .املزايا، عوامل النجاح والعوائق أمام بنوك التأمني -ب

 .واق  بنوك التأمني يف اجلزائر -ج

 .آفاق بنوك التأمني يف اجلزائر -د

 .هاماهية بنوك التأمني ومربرات ظهور -أ

إن الصورة العملية الندماج املصارف م  شركات التأمني، هو 

أال وهو صريفة التأمني  ؛احلصول على منتج جديد يف األسواق

"Bancassurance" ا بــــــأو ما يطلق عليه أيعض: 

"l'assurbanque"بي  "تهدف اىل  ، وهي إسرتاتيجية مصرفية

 ".ملصارفالتأمني من خالل قنوات التوزي  يف ا

، هو "التأمني املصريف"كما يعرف أحيانا باسم ولتأمني، ا وبنك

وشركة  صرفأو العالقة بني امل مصطلح يستخدم لوصف الشراكة

قناة مبيعات من أجل كستخدم شركة التأمني املصرف ت ، أينالتأمني

 .يةالتأمين هابي  منتجات

و شركة تابعة إن عملية التأمني هذه تقدم من طرف شركة تأمني أ

   .، لصاحل عمالء هم يف األصل عمالء املصرف(Filiale)ملصرف 

وبصفة عامة، يتفق على أن بنوك التأمني ولدت يف فرنسا، عندما 

 Banque de crédit)قام مصرف القروض التعاونية للشرق 

mutuelle de l'est ) 0270بتطبيق هذه الفكرة يف الفرتة مابني-

0275.  

أن لبعض الدول جتارب يف هذا اجملال، حيث انتشرت هذه  دلذا جن

اخلدمة يف فرنسا يف الثمانينات، إذ تصل نسبة تسويق وثائق التأمني على 

من إمجالي السوق الفرنسية % 21احلياة عرب املصارف يف فرنسا إىل 

للتأمني على احلياة، كما انتشرت هذه اخلدمة يف الواليات املتحدة 

يف التسعينات، إذ أصبح بإمكان املصارف بي  وثائق التأمني األمريكية، 

على احلياة، ويف كندا كذلك، إذ مسح للمصارف بامتالك شركات للتأمني يف 
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

م، والشكل املوالي يبني لنا مدى اتساع بنوك التأمني يف بعض 0225عام 

 :الدول األوربية، أين وجدت هذه اخلدمة رواجا كبريا

 

سيتعضح له أنها ال تنحصر يف " مصرف التأمني"واملتمعن يف ظاهرة 

ىل عرب املصارف فقط، بل تتعدى ذلك إ قعضية توزي  للمنتجات التأمينية

كونها وسيلة عن طريقها يقوم املصرف بتحقيق مبيعات متقاطعة، أي 

 .بي  التأمينات وملا ال خدمات مصرفية أخرى

ارف وشركات ونستطي  أن منيز عدة مستويات من العالقة بني املص

 :التأمني ومنها

املستوى األدنى، وهو أن تقوم املصارف وببساطة ببي  منتجات  -أوال

التأمني نيابة عن شركات التأمني، وبالتالي يلعب املصرف دور الوكيل 

 .لشركة التأمني، ويف هذه احلالة تكون املخاطرة حمدودة جدا

 شركة تأمني أن يتملك املصرف شركة التأمني، أو حصة يف -ثانيا

 .دون ممارسة رقابة أو سيطرة

، ةالدمج بشكل أكثر وثاقة بني أنشطة التأمني املصرفي -ثالثا

فتقوم املصارف بإصدار بواليص التأمني، وحتظى حبصة يف عمليات 

 .شركة التأمني بشكل مباشر



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (248) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

العامل من خالل عدة  ىمستو ىيزاول التأمني املصريف علوباختصار 

يات التعاون اليت تربم بني الطرفني واملشروعات برؤوس أشكال منها اتفاق

 .وشركات التأمني صارفأموال مشرتكة وحاالت االندماج بني امل

اليت تنشط فيها ، املبتكرة مني من األنشطة غري املصرفيةأيعد التو

من خالل شكل تنظيمي لشركة شقيقة  ، خاصةالشاملة صارفامل

خدمات تأمينية على  تعضمها شركة قابعضة، حيث تقوم بتقديم

املمتلكات وعلى األشخاص كالتأمني على العمالء الذين حيصلون على 

مني بسداد أقساط القروض يف ألتزام شركة التاقرض ائتماني يف مقابل 

حالة وفاة املقرض، وذلك مقابل حصول املصرف على عمولة من 

 .ةشركة التأمني الشقيقة نظري هذه األنشط

 :لتأمينية اليت تقوم املصارف بتوزيعها جندا تإن من بني املنتجا

التأمينات اخلاصة بالسيارات، تأمني  :ادرمنتجات لألف -أوال

السكنات، تأمينات على احلياة، التأمينات القانونية، تأمني القروض، 

 .تأمينات احلرائق، احلوادث واألخطار املختلفة، وغريها

ية املدنية، تأمني تأمينات املسؤول: سساتؤتأمينات للم -ثانيا

 .  الصادرات، تأمينات احلسابات، وغريها

وبأخذ املثال الفرنسي، فإننا جند أن التأمني على احلياة يعترب أوس  

املنتجات التأمينية املوزعة من قبل املصارف، وهو ما يبينه لنا الشكل 

 :املوالي
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

سا وبأخذ املثال الفرنسي، باعتبار أن بنوك التأمني ظهرت يف فرن

، فإننا نالحظ أن حجم سوق 0275-0270ألول مرة يف الفرتة ما بني 

بنك التأمني يف فرنسا ال بأس به، حيث حيتل التأمني على احلياة صدارة 

املنتجات التأمينية املوزعة عرب املصارف، كما أن وترية تزايد اإلقبال على 

التأمني التأمني املصريف يف فرنسا تزداد بشكل أسرع من تزايد وترية 

 :عرب القنوات العادية وهذا ما يبينه لنا الشكل املوالي

 

كما يتوق  أن ينمو النموذج االقتصادي لبنوك التأمني بصفة قوية 

وظيفة يقوم بها  05يف السنوات القادمة يف العامل، وأن يكون من بني 

مصرف املستقبل، وذلك بسبب الشركات العمالقة اليت تقف وراء كل من 

 .وشركات التأمني املصارف

إن لظهور بنوك التأمني يف الساحة املالية العاملية عدة مربرات، إذ 

ويف دراسة، مت إجياد أن هناك حوافز عديدة أخذت تربز يف السنوات األخرية 

 :لتحث املصارف وشركات التأمني على االندماج وهي

ظل تقلص  زيادة الرحبية لدى املصارف من خالل زيادة العموالت، يف -

 .هوامش الفائدة

 .تعزيز النمو من خالل التوس  يف أسواق جديدة - 

توفري مشولية اخلدمة للعميل، مما ميكنه من إجراء خمتلف عملياته املالية  -

 .يف مكان واحد



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (246) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

توسي  قاعدة العمالء من خالل استقطاب قطاع البنوك وشركات  -

 .التأمني عمالء القطاع اآلخر

ت التأمني م  املصارف أَثر على الرافعة املالية إن اندماج شركا -

(Leverage)  ،من خالل تقديم خدمات جديدة دون زيادة يف التكلفة

 .عتماد على املوارد املتاحة يف كل منهماباال

 واملصارف لديهما من القدرات على نيإن كال من شركات التأم

سويق اخلدمات النجاح، فاملصارف مبا متلكه من وسائل عديدة ومتنوعة لت

، وحجم عمالء، وكذلك ما متلكه شركات من شبكة فروع، توس  جغرايف

التأمني من قدرات يف جمال دراسة املخاطر ومتابعتها وخربتها التسويقية 

 .  تفيد املصارف يف جماالت عديدة

 .املزايا، عوامل النجاح والعوائق أمام بنوك التأمني -ب

س على كل من شركة التأمني، إن لبنوك التأمني عدة مزايا تنعك

 :املصرف، والعميل، ونذكر منها

حتقق شركات التأمني عدة مزايا : بالنسبة لشركة التأمني -أوال

 :من خالل بنوك التأمني نذكر منها

القنوات  ىالتأمينية تقلل من االعتماد عل قناة جديدة لتوزي  املنتجات -

 .التقليدية

هم القاعدة العريعضة من ، وهوراجلم الوصول لشرحية جديدة من -

 .عمالء املصرف

 .مصدر للعمليات التأمينية اجلديدة وزيادة حجم األقساط  -

 .حتديث التغطيات التأمينية مبا يتوافق م  احتياجات العمالء -

 .التأمنيأسعار  ىختفيض تكلفة اخلدمات التأمينية مما ينعكس عل -

دون احلاجة لشبكة واسعة  حتقيق تواجد سري  لشركة التأمني بالسوق -

 .الوسطاءمن 

وشركات  صارفيف حالة تكوين املشروعات املشرتكة واالندماج بني امل -

 .املاليمساندة املصرف ملركزها ى التأمني احلصول عل
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

إن لبنوك التأمني عدة مزايا يستفيد منها : بالنسبة للمصرف -ثانيا

 :املصرف نذكر منها

  .املصارفة اليت تقدمها توسي  نطاق اخلدمات املالي -

إجياد وسيلة إضافية لزيادة دخل املصرف من خالل العموالت أو  -

 .األجور اليت تتقاضاها من نشاط بي  املنتجات التأمينية

اكتساب ثقتهم  توفري خدمة شاملة لعمالء املصرف مما يؤدي إىل -

 .ووالءهم

ميل مبا تصميم منتجات مصرفية تأمينية جديدة لتلبية حاجات الع -

 .ومراحله العمرية االقتصاديةيتناسب م  ظروفه 

وشركات  صارفيف حالة تكوين املشروعات املشرتكة واالندماج بني امل -

التأمني يستطي  املصرف االستفادة من مزايا اإلعفاءات العضريبية 

 .أقساط تأمني احلياة ىعل

، فان كما املصارف وشركات التأمني: بالنسبة لعمالء املصرف -ثالثا

 :لعمالء املصارف مزايا يستفيدون منها نذكر منها

خفض أسعار  ىالشك أن اخنفاض التكلفة التأمينية سينعكس عل -

 .التأمني بالنسبة للعمالء

 .تطوير املنتجات التأمينية مبا يتناسب م  احتياجاتهم -

التكنولوجيا احلديثة اليت  تطوير اخلدمة املقدمة للعمالء من خالل -

 .مثل آالت الصرافة صارفامل متلكها

وجند أن من بني العوامل املساعدة على جناح بنوك التأمني أو صريفة 

 :التأمني ما يلي

 .وجود إسرتاتيجية متوافقة م  رؤية املصرف -

 .معرفة حاجات العمالء، ووض  خطوات بي  حمددة -

تقديم خدمات تأمني بسيطة ولكن شاملة، م  ضرورة وجود آلية  -

 .ة لتقديم اخلدمةقوي

 .وجود إدارة جيدة للموارد البشرية والتدفقات النقدية -



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (220) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ضرورة وجود ختطيط متزامن بني األقسام املختلفة يف املصرف  -

 .وشركة التأمني، وتوفري قواعد بيانات فعالة ومرنة

 .التكامل الكلي بني خدمات التأمني وخدمات املصرف األخرى -

 .دقيقة لنتائج بي  اخلدمة التدريب املكثف، ومتابعة -

من بني أهم العوائق أمام بنوك التأمني العضعف أو القصور يف  ولعل

 :اجملاالت التالية

 .التدريب وثقافة البي  املختلفة -

طرق اإلعالن عن اخلدمة، والتنسيق بني سياسات التسويق يف املصرف  -

 .وشركة التأمني

 .القات بني قنوات بي  اخلدمةاخلربة يف جمال قواعد البيانات، والع -

 .حتديد العالوات للموظفني، وموقف موظفي املصرف جتاه التأمني -

إن بي  خدمات التأمني من خالل املصارف أمر منطقي، لكن النجاح يف 

هذا اجملال ليس سهال، خاصة بالنظر اىل التغريات املطلوبة على أكثر من 

لعمل املصريف التقليدية مستوى، فصريفة التأمني تقتعضي تغيري طرق ا

وتعديل التشريعات والقوانني اليت تفصل بني املصارف وشركات التأمني 

 .بشكل قاط 

 .واق  بنوك التأمني يف اجلزائر -ج

تزاوج جديد يعضم قطاعني من أهم القطاعات داخل السوق 

ليظهر منتج جديد يف ، هما قطاع التأمني والقطاع املصريفاجلزائرية 

والذي يعضفي قيمة جديدة على ، وهو التأمني املصريفصاحل العمالء 

 .طبيعة عمل كل من القطاعني

يتصف القطاعني املصريف والتأميين يف اجلزائر بصغر حجمهما، 

وحمدودية قدراتهما الذاتية خاصة قطاع التأمني، لذا فإن صريفة التأمني 

تعترب إحدى الوسائل املمكنة لتوسي  نطاق أعمال التأمني وأعمال 

املصارف وزيادة حجمهما وتطوير أدواتهما ودرجة مساهمتهما يف 

االقتصاد اجلزائري، خاصة يف ظل رغبة اجلزائر يف االنعضمام اىل املنظمة 

 .العاملية للتجارة
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فشركات التأمني تستفيد يف حال زيادة تعاونها م  القطاع املصريف 

وات ، وتشكل صريفة التأمني إحدى القنااألقوى واألوس  انتشار

الرئيسية لتطوير العالقة بني قطاعي التأمني واملصارف بشرط أن 

تتواجد تشريعات واضحة وحمددة تنظم العالقة واملسؤوليات بني 

 . الطرفني

املؤرخ يف  12-11قانون رقم )بالتأمينات  القانون املتعلق ويوفر

املؤرخ يف  17-22، املعدل واملتمم لألمر رقم 51/15/5111

 لتطوير قانونيا مناسبا إطارا (ملتعلق بالتأميناتوا 52/10/0222

 بني اتفاقيات شراكة توقي  اخلصوص، مت املصريف، وبهذا التأمني

 .التأمني وشركات العمومية املصارف

حتدد النسبة القصوى »: 0مكرر 550ومما جاء يف هذا القانون، املادة 

 أو إعادة/وملساهمة مصرف أو مؤسسة مالية يف رأمسال شركة التأمني 

 «.مني، مبوجب قرار من الوزير املكلف باملاليةالتأ

-22من األمر رقم  525، املعدلة للمادة 20:وأيعضا ما جاء يف املادة

يعد وسطاء للتأمني، يف »: ، حيث جاء فيها52/10/0222، املؤرخ يف 17

 :مفهوم هذا األمر

 الوكيل العام للتأمني،  -0

 .مسسار التأمني -5

كات التأمني توزي  منتوجات التأمني عن طريق البنوك ميكن لشر

 .«...واملؤسسات املالية وما شابهها، وغريها من شبكات التوزي 

 51/12/5110املؤرخ يف  00-10من ناحية أخرى جند األمر رقم 

، والذي ميثل اإلطار التنظيمي الذي حيكم مجي  النقد والقرضب املتعلق

: 75، ومما جاء فيه، ما ورد يف املادة رقم رزائاملعامالت املصرفية يف اجل

توظيف القيم املنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشرائها وتسيريها ...»

    .«...وحفظها وبيعها
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سندات رأس املال أو عقود » فإن ( Vered keren، 1997)ـووفقا ل

، «التأمني واليت يستطي  العميل شراءها تعترب من املنتجات املالية

 .وبالتالي فان بي  منتجات التأمني عرب املصارف يعترب قانونيا

وقد ترمجت اإلجنازات املسجلة يف إطار تعزيز االستقرار واملردودية 

من خالل التعديالت اليت أدخلت على األمر املتعضمن شركات التأمني، 

والرامي إىل حتفيز النشاط والسالمة املالية للشركات وإعادة تنظيم 

شف، بوض  ترتيبات ومنظومة لبي  املنتجات التأمينية عرب الشبابيك الك

املصرفية، وإبرام اتفاقيات التوزي  بني شركات التأمني وخمتلف 

 .صارفامل

-CNEP) -مصرف-وقد قام الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

banque- ) م  شركة التأمني " مصرف تأمني"بتوقي  اتفاقية شراكة

 Crdif)بي باريبا للتأمني .ان.ائر، الشركة التابعة لشركة بيكارديف اجلز

el djazair- filiale de BNP Paribas Assurance) وذلك يف ،

 .يف اجلزائر 52/10/5110

الوطين اجلزائري والشركة اجلزائرية للتأمينات على  بنكال ق ووهذا 

كة الشر ياجلزائرالوطين  البنكحيث يرافق ، اتفاقية شراكة وتعاون

 :التأميين يتصدرها منتجهااجلزائرية للتأمينات يف تسويق خدمات 

مني عن أخطار املنازل أالتأمني عن احلوادث السيارات والرحالت والت

والكوارث الطبيعية، وتأتي خطوة شراكة األداء بني مؤسسة مصرفية 

 .وأخرى تأمينية لبلوغ حتدي ترقية األداء والتقرب أكثر من املواطن

وكالة منوذجية تابعة لبنك الفالحة  21كما ينتظر أن تشرع حنو 

يف إدخال خدمات التأمني عرب نشاطاتها، وذلك " بدر"والتنمية الريفية 

بني بنك الفالحة  5110مبوجب اتفاقية الشراكة املوقعة شهر أفريل 

 .والتنمية الريفية والشركة اجلزائرية للتأمني

خاطر الفالحية املتعلقة باحلرائق ويتعلق األمر بالتأمني على امل

واحملاصيل والربد واملخاطر املتعددة للزراعات البالستيكية، وخمتلف أنواع 

تربية املواشي، كما ختص هذه الصيغة اليت يقرتحها بنك الفالحة 
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والتنمية الريفية خدمات التأمني على األشخاص والتأمني على 

 .السكن

لريفية أن إدخال منتجات بنك التأمني وأكد بنك الفالحة والتنمية ا 

املقرتحة من قبل الشركة اجلزائرية للتأمني ضمن نشاطاته يتعلق 

أساسا بعواصم الواليات، على أن تعمم العملية على كافة شبكات بنك 

وكالة موزعة عرب الرتاب  011الفالحة والتنمية الريفية اليت تعضم 

ة الريفية من خالل هذا الوطين، حيث سيستفيد بنك الفالحة والتنمي

االتفاق من عوائد تدفعها له الشركة اجلزائرية للتأمني يف شكل عمولة 

 .خاصة بتحصيل منح التأمني املسوقة من قبل هذا املصرف

اتفاقات لبنوك التأمني بني وكاالت  1وباختصار فانه مت التوقي  على 

 الشركة اجلزائرية التأمني والبنوك، ويتعلق األمر بالعقود اليت أبرمت بني

للتأمني م  كل من بنك الفالحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطين 

بي أن بي ''فرع  ''كارديف اجلزائر''للتوفري واالحتياط وشركة التأمني 

للتأمينات من جهة، وما بني الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة  ''باريبا

ة احمللية، بنك اجلزائر التأمني والقرض الشعيب اجلزائري، بنك التنمي

 .اخلارجي من جهة أخرى

 .آفاق بنوك التأمني يف اجلزائر -د

يف دراسة قام بها احتاد املصارف املغاربية، احتلت اجلزائر املرتبة 

األخرية بعد كل من تونس واملغرب على التوالي من حيث نسبة 

 (:انظر الشكل املوالي)التغطية من حيث التعامل املصريف



 عبــد الرحيم نــادية .الباحثة  (التوجه الجديد للمصارف الجزائرية ) بنـــــوك  التأمين  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (221) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

نسمة، يف  00111احتلت اجلزائر املرتبة الثالثة مبعدل فرع لكل  فقد

نسمة واملغرب يف  2201حني جاءت تونس يف املرتبة األوىل بفرع لكل 

نسمة، يف حني يبلغ املعدل العاملي  05221املرتبة الثانية بفرع لكل 

 .نسمة 0111فرع لكل : األمثل

املغاربي وبعيدة هذه النسبة وم  أنها تبقى األضعف على الصعيد 

عن املعدل العاملي األمثل، إال أنها وبالنظر اىل حالة قطاع التأمني يف 

اجلزائر، فإنها تعترب نسبة جيدة تستطي  من خالهلا شركات التأمني 

استغالل شبكة الفروع هذه لصاحلها، يف املقابل ستستفيد املصارف 

كسب العمالء اجلزائرية من العموالت عند توزي  هذه املنتجات، ومن 

 .كرب من خالل توفري تشكيلة منتجات واسعةواستمالتهم بشكل أ

ة وشركات التأمني وإن النظرة املستقبلية لعالقة املؤسسات املالي

جيابية اليت ستنتج إذا ما مت التعاون والتحالف بني هذه تؤكد اآلثار اإل

ة ىل شرحية كبريحيث أن هذا التحالف سيؤدي إىل الوصول إاملؤسسات، 

من العمالء من خالل استخدام املصارف كقناة تسويقية فعالة 

للمنتجات التأمينية، واالستفادة من استمرارية العالقة بني املصرف 

وعمالئه باملقارنة بني شركات التأمني وعمالئها، حيث أن املصارف تعد 

مصدرا جديدا للعمليات التأمينية، من خالل توفري نطاق واس  من 
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الختيارات اليت مل تكن متاحة من قبل، وكل ذلك يتم عن املنتجات وا

 .Assurance Bankطريق املصرف التأميين 

كما أن هناك تفاؤل كبري يف جناح بنوك التأمني يف اجلزائر خاصة بعد 

، (IRG)على الدخل اإلمجالي % 5إقرار تطبيق خصم جبائي بنسبة 

ص فردي أو أشخا)لألشخاص الذين يكتتبون طواعية لعقد تأمني

سنوات، على أن ال يتجاوز مبلغ ( 10)، ملدة أدناها مثاني (مجاعي

دج من مبلغ املنحة الصافية السنوية اخلاضعة 510111التخفيض 

  .للعضريبة على الدخل اإلمجالي

يف املقابل فان هناك عوائق حتول دون جناح هذه التجربة، من بينها 

أخذ طاب  اإللزام وليس طاب  الرغبة غياب ثقافة التأمني يف اجلزائر اليت ت

أمني من األسباب اليت جتعل قطاع الت وهييف جتنب اخلطر من قبل الفرد، 

 .يف البلدان العربية األخرى على األقل يف اجلزائر متأخر عن نظراءه

صر ىل عنيفتقد إمن جهة أخرى، فان القطاع املصريف يف اجلزائر، 

عف األساليب التسويقية فيه، ىل ضالتواصل م  العمالء باإلضافة إ

يعضاف إليه املعتقدات الدينية للفرد اجلزائري، إن كان فيما خيص 

 .  املصارف أو شركات التأمني

 

 :امتةـــــــخ

مل يعد اخلالف اليوم حول ضرورة إعادة االعتبار للجهاز املصريف 

اجلزائري وحتسني أداءه بغرض إدماجه يف احلركية االقتصادية العاملية، 

 .وإمنا اخلالف حول سبل وآليات حتقيق ذلك

من شأنه أن ولعل ولوج املصارف اجلزائرية عامل التأمني املصريف، 

ىل عصر اخلدمات املصرفية الشاملة بشكل فعلي مينحها فرصة للدخول إ

وليس على الورق فقط كما جاء يف قانون النقد والقرض، وبالتالي من 

وخدمات مصرفية أخرى تواكب  املمكن أن يكون فاحتة خري ملنتجات

 . متطلبات اجملتم  اجلزائري، ويدخل بها بوابة العصر احلديث
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فتفعيل وتدعيم وتشجي  توجه املصارف اجلزائرية لصريفة 

التأمني لن تنعكس باإلجياب على القطاع املصريف اجلزائري وحده، بل 

، ستساهم يف تفعيل قطاع التأمني الذي مازال يعاني من ضعف األداء

القطاع مبا خيدم االقتصاد اجلزائري  ىوبالتالي املساهمة يف رف  مستو

 .ككل
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