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 "التأمين المصرفي"التأمين  وشركات اإلسالمية بين البنوك لتقارباستراتيجيات ا

 ـ والجزائر الوطن العربينماذج من ـ 

 أ.صونيا عابد

 ملخص: ال

 ،من خالل تقارب وحتالف البنوك مع شركات التأمني ، ظهرملصريف حديث النشأةالتأمني انشاط يعد 
حيقق هذا و ، ...والتطورات التكنولوجية أجل مواجهة حدة املنافسة اليت صنعتها العوملة والتحرير املايل من

يف هذا البحث تبيني أن هذا  حناولني والعمالء(، النشاط مزايا لكل األطراف )البنوك، شركات التأم
إسالمية مع بنوك  من خالل تقارب لسوق املايل الغريبيف السوق املايل اإلسالمي باملوازاة مع ا ظهر النشاط

تتدرج من حيث عمق العالقة بني الطرفني من اتفاقيات خذ عدة أشكال يت وهو ،شركات تأمني إسالمية
توزيع بسيطة إىل اتفاقيات أكثر تعقيدا مثل االستحواذ واالندماج، وميكن أن جند يف السوق املايل 

 اإلسالمي عدة مناذج لذلك.

ABSTRUCT     

bancassurance  is a new activity, emerged through the rapprochement and 

Alliance between banks and  insurance companies, in order to meet the vast 

competition created by the globalization, financial liberalization and 

technological developments...,  Bancassurance realize many  advantages for all 

parties (banks, insurance companies and customers).  We try through this 

research indicate that the Islamic financial market knew this activity in parallel 

with the other financial markets, through the convergence of  Islamic banks with 

Islamic insurance companies, and taken several forms according to the 

relationship between the two parties from the simple distribution agreements to 

the more complex process such as acquisitions and mergers, and we can find 

several models for them in Islamic financial market. 
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 :المقدمة

الساحة االقتصادية العاملية وعلى رأسها التحرير املايل والتطورات  دت التغريات الكثرية اليت اجتاحتأ
اختاذ  مما استوجب ،اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إىل تزايد حدة املنافسة بني املؤسسات املالية

  التدابري الالزمة ملواكبة هذه التغريات وجماهبة التحديات الناجتة عنها.

أي بني  ؛واجلدير بالذكر، هو أن املنافسة مل تعد تقتصر على املؤسسات املالية اليت تزاول نفس النشاط
بينها ...، بل أصبحت كل هذه صناديق االستثمار فيما و  ،ومؤسسات التأمني فيما بينها ،هاالبنوك فيما بين

ا يف سوق واحدة وعلى نفس العمالء، حيث املؤسسات وغريها من املؤسسات املالية تتنافس فيما بينه
مما جعلها  ،الوساطة املاليةدخلت مؤسسات التأمني وصناديق املعاشات وغريها من املؤسسات املالية جمال 

 تزاحم البنوك يف مواردها وعمالئها.

 عن طريق ،هذا الوضعيف تنفيذ اسرتاتيجيات تنمية جديدة لتتكيف مع  بنوكبدأت ال ،هلذانتيجة و 
 ،وهبدف إجياد مصادر جديدة للعائد ، ممارسة أنشطة أخرى هبدف التقليل من اخلسائر اليت تعرضت هلا

، إحدى هذه االسرتاتيجيات ابيكها توزيع منتجات التأمني ع ر شبوقد وجدت يف ،السوقيف  البقاءو 
فهي تقدم املنتجات املصرفية املتمثلة  ؛تقدم نوعني من املنتجات املالية يف وقت واحد فأصبحت البنوك

وتقدم خدمات  ،من جهة املصرفية القروض وبطاقات االئتمان وبقية اخلدمات منحو  أساسا يف قبول الودائع
 من جهة أخرى. تأمينية

ن عمالء املصرف احلصول على منتجات تأمينية ومصرفية من نفس وهبذا الشكل أصبح بإمكا
ى املؤسسة املالية اليت متارسه طلق عل"التأمني املصريف"، كما أ   بـرف هذا النوع من األنشطة املصدر، وع  

"، وقد عرف هذا النشاط اجلديد منوا واسعا وانتشارا سريعا ع ر  La bancassurance بنك التأمني"
 العامل.

منها ما املصارف اإلسالمية تواجه حتديات أك ر من تلك اليت تواجهها البنوك الغربية، خاصة  وألن
حلداثتها وصغر حجم رؤوس أمواهلا من جهة، وخصوصية طبيعة نظرا  االنفتاح املايل واملنافسة،ب يتعلق

 هو واقعما : تبادر إىل ذهننا تساؤل اعت رناه إشكالية حبثنا وهو من جهة أخرى،معامالهتا وأنشطتها 
وما هي األشكال المختلفة للتقارب بين شركات التأمين ؟ التأمين المصرفي في البنوك اإلسالمية

  والبنوك اإلسالمية؟ 

 لى األسئلة التفسريية التالية: وميكن اإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي من خالل اإلجابة ع
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 هي البنوك اإلسالمية وما هي خصائصها؟ ـ ما
 ـ ما هو التأمني اإلسالمي وما الفرق بينه وبني التأمني التجاري؟

 ـ ما هي أمهية ودوافع التقارب بني البنوك اإلسالمية وشركات التأمني اإلسالمي؟
 ـ ما هو واقع التأمني املصريف اإلسالمي؟

 إىل احملاور التالية: تقسيم البحث، ارتأينا اإلحاطة جبميع جوانب املوضوعومن أجل 

 اإلسالمية. احملور األول: العالقة بني البنوك اإلسالمية وشركات التأمني

 اإلسالمية.وشركات التأمني اإلسالمية احملور الثاين:  دوافع وأسباب وأمهية التقارب بني البنوك 

 اإلسالمي.وشركات التأمني اإلسالمية  احملور الثالث: اسرتاتيجيات وأساليب التقارب بني البنوك

 

 اإلسالمية : العالقة بين البنوك اإلسالمية وشركات التأميناألول المحور 

قبل التطرق إىل العالقة اليت تربط البنوك اإلسالمية بنشاط وشركات التأمني، نتعرف أوال على ماهية 
 البنوك اإلسالمية، وماهية التأمني والتأمني اإلسالمي.

 ماهية البنوك اإلسالمية، وماهية التأمين اإلسالمي :أوال

 :ماهية البنوك اإلسالميةـ 1

من الشائع تعريف البنك اإلسالمي بأنه مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالفائدة )الربا( أخذا وعطاء، 
اركة يف يف أنشطة استثمارية أو جتارية على أساس املش ،فالبنك اإلسالمي يستخدم ما لديه من موارد نقدية

 البنوك اإلسالميةالدويل للبنوك اإلسالمية( )رئيس االحتاد  الدكتور أمحد جنار فالربح واخلسارة، وقد عر  
مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها مبا خيدم بناء جمتمع التكامل اإلسالمي وحتقيق " :بأهنا

 .1عدالة التوزيع ووضع املال يف املسار اإلسالمي"

غريها من البنوك التقليدية عن واليت متيزها البنوك اإلسالمية ميكن أن نستنتج أهم مبادئ  مما سبق
 : وهي

                                                                                                       
                                                           

 82، ص 8002البنوك اإلسالمية، دار النفائس، األردن، ( إبراهيم عبد احلليم عبادة، مؤشرات األداء يف  1
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  عدم التعامل بالربا أخذا أو عطاء؛ 
  إتباع مبدأ احلالل واحلرام يف كل املعامالت املالية واخلدمية واالستثمارية؛ 
  اعتماد مبدأ "الغنم بالغرم" أو املشاركة يف األرباح واخلسائر؛ 
  ربط أهداف البنوك اإلسالمية بأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ 
   إتباع أساليب التمويل واالستثمار املشروعة كاملشاركة واملضاربة واملراحبة والتأجري والسلم

 وغريها ...؛

عة اإلسالمية، تستعني البنوك اإلسالمية هبيئة للرقابة الشرعية تضم غالبا ولضمان االلتزام بأحكام الشري
 .من الناحية الشرعية البنوك والرقابة على أعمالتكون مهمتها األساسية اإلفتاء  ،خنبة من العلماء

يف مدينة ميت وبالضبط  ،يف مصرظهرت  أول جتربة للبنوك اإلسالميةتذكر الكثري من املراجع أن  و
وهو البنك الذي ال يتعامل  ،3691ار احمللي سنة ، حني مت إنشاء بنك االدخمبحافظة الدقهليةغمر 

ومل  .حكوميإسالمي والذي يعت ر أول بنك م 3623سنة  بنك ناصر االجتماعيمث  بالفائدة الربوية،
المي تأخذ املصارف اإلسالمية طابعها اخلاص كمؤسسات متويل واستثمار إال عند إنشاء البنك اإلس

وأعقبه مباشرة بنك ديب  ليكون أول مؤسسة متويلية إسالمية دولية يف العامل، ،3621عام يف جدة للتنمية 
مث تواىل إنشاء املصارف اإلسالمية حىت بلغ عددها يف أواخر السبعينيات  ،...م3621اإلسالمي سنة 

 100و بلغ عددها حن 8031ويف عام  ،...1مصرف يف هناية الثمانينات 300وارتفع إىل  ،مصرفا 81
 110دولة، فيما بلغ عدد املصارف التقليدية املقدمة ملنتجات مصرفية إسالمية  90موزعة على  مصرف

 ، وال يزال منو الصريفة اإلسالمية يف تزايد مستمر.2بنكا

 :ماهية التأمين اإلسالميـ 2

 :نشأة وتعريف ومبادئ التأمين اإلسالميـ 1ـ2 

مر مبرحلتني: مرحلة التأمني التعاوين البسيط، اإلسالمي، خالل مسرية نشأة وتطور التأمني التعاوين 
 ومرحلة التأمني التعاوين املركب.

                                                                                                       
                                                           

( حيدر يونس املوساوي، املصارف اإلسالمية أداءها املايل وأثارها يف سوق األوراق املالية، دار اليازوري العلمية، األردن،  1
 81ـ81 ص ، ص8033

، قسم االقتصاد مية، رسالة دكتوراهسال( مصطفى إبراهيم حممد مصطفى، حنو منهج متكامل للرقابة على املصارف اإل 2
 .31، ص 8038، مصر، مي، اجلامعة األمريكية املفتوحةاإلسال
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وصورته أن جيتمع جمموعة  ،فهو الشكل األول الذي ظهر يف التاريخالتأمين التعاوني البسيط، أما 
هتدد مهنتهم،  األضرار النامجة عن األخطار اليت هتددهم أو لتفادي ،من األفراد ذوي حرفة أو جتارة حمددة

حبيث يدفع كل واحد منهم مبلغا من املال ليتم تعويض من أصابه اخلطر منهم من جمموع تلك 
 ، وإذا مل تكف األقساط أخذ منهم. ماالشرتاكات، وإذا بقي شيء أعيد إليه

إال أنه تتوىل إدارته شركة  ،ط يف األصلفهو تأمني تعاوين بسيالتأمين التعاوني المركب: وأما 
ويكون مجيع املستأمنني )محلة الوثائق( مسامهني يف هذه الشركة، وتتكون منهم  ،متخصصة بصفة الوكالة

   1 اجلمعية العمومية، مث جملس اإلدارة.

 : تأمني التعاوين اإلسالمي كالتايلمما سبق ميكن إعطاء تعريف لل

يسمون "هيئة املشرتكني " يتعرضون خلطر أو أخطار معينة على سبيل  " تعاون جمموعة من األشخاص
الت رع، على تاليف آثار األخطار اليت قد يتعرض هلا أحدهم، أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من 

"، حتدده وثيقة االشرتاكوقوع هذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معني، يسمى "القسط" أو "
أو عقد االشرتاك، وتتوىل شركات التأمني اإلسالمية إدارة عمليات التأمني واستثمار أمواله نيابة عن  التأمني

هيئة املشرتكني يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربا، أو مبلغا معلوما 
 .2باعتبارها وكيال، أو مها معا"

م 9191أول شركة تأمني إسالمية، تأسست سنة  السودان الشركة اإلسالمية للتأمين فيوكانت 
الشركة اإلسالمية العربية للتأمين من قبل بنك فيصل اإلسالمي السوداين، ويف نفس السنة تأسست 

الشركة تأسست   يك، ومبوجب مرسوم مل9191، ويف سنة يف ديب من طرف بنك ديب اإلسالمي )إياك(

                                                                                                       
                                                           

، التأمني التعاوين: معوقاته واستشراف مستقبله، مداخلة مقدمة إىل ملتقى التأمني التعاوين من تنظيم العازمي ( سليمان بن دريع 1
بالرياض ،  8006بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، املنعقد سنة اهليئة اإلسالمية  العاملية لالقتصاد والتمويل 

 السعودية.
 .22، ص 8009كتب العلمية ، لبنان، ( عبد القادر جعفر، نظام التأمني اإلسالمي، دار ال2
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يف السعودية وهي أول شركة حكومية بالكامل، مث تواىل ظهور وتأسيس مثل هذه الشركات  الوطنية للتأمين
 1وغريها من الدول. (2002(، ومصر )2002( ولبنان )9111( واألردن )9191يف البحرين )

شركة، وعلى املستوى  91 العريب حاليا ما يزيد عن ملبلغ عدد شركات التأمني التكافلي يف العايو 
البعض اآلخر شر وبعضها شركات إعادة التأمني و تأمني مبا شركة معظمها شركات 200حوايل عاملي ال

 2شركات تأمني وإعادة التأمني.

إرساء  هتدف إىليقوم التأمني التعاوين اإلسالمي على مبادئ وأسس : اإلسالميمبادئ التأمين  2ـ2
فتحميه ، العدالة والشفافية والوضوح حترص على حتقيق أيضاو  ،التعاون والتكافل االجتماعي بني املؤمن هلم

ن وتستمد أغلب هذه املبادئ موأيضا من االستغالل وأكل أموال الغري بالباطل، قمار الغرر و المن اجلهالة و 
 .أحام الشريعة اإلسالمية

 :3نذكر ما يلي مبادئ التأمني اإلسالميومن أهم 

 ارة العمليات التأمينية، واستثمار املتوفر من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف إد
أقساط التأمني، وعدم التأمني على املمتلكات اليت تدار بطريقة غري شرعية، كالبنوك التجارية 

 وفقا لتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية.
 املسامهني يف الشركة بوصفها مديرا لعمليات التأمني، وبني  الفصل بني حقوق

 لة الوثائق( .حقوق املستأمنني )مح
  حتقيق مبدأ التعاون والتكافل بني املستأمنني، وذلك من خالل قيام الشركة

باالحتفاظ جبميع أقساط التأمني املستوفاة من املستأمنني يف حساب واحد حتقيقا لفكرة 
 التكافل فيما بينهم، ويتم ج ر أضرار من يتعرضون للخسارة من هذا احلساب.

 ط التأمني على أساس عقد املضاربة، حبيث تكون الشركة استثمار املتوفر من أقسا
طرفا مضاربا، واملستأمنون الطرف صاحب املال، واألرباح بني الفريقني حصة شائعة حمددة 

 ابتداء قبيل بداية كل سنة مالية.
                                                                                                       

                                                           
نشأة وتطور التأمني اإلسالمي، من موقع شركة التأمني اإلسالمية ـ السودان ـ ،  (1

http://www.islamicinsurance.jo/ar/ :30/01/8031، بتاريخ. 
 ( نفس املرجع السابق. 2
 .380 -336ص ، ص  8008( أمحد سامل ملحم، التأمني اإلسالمي، دار اإلعالم، عمان، األردن،  3

http://www.islamicinsurance.jo/ar/
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 وكذلك حتقيق ني من جهة أخرىحتقيق العدالة بني املسامهني من جهة واملستأمن ،
 املستأمنني أنفسهم.مبدأ العدالة بني 

  توزيع فائض أقساط التأمني على املستأمنني ألهنم أصحاب احلق فيه، وذلك وفق
 املعيار الذي تعتمده كل شركة من مجلة معايري توزيع الفائض التأميين.

 ،هتدف بالتأمني اإلسالمي إىل حتقيق وظيفة التعاون والتكافل بني أفرادهاملبادئ األسس و  إن  هذه
وهو ج ر املخاطر وتفتيت  ،لى الوظيفة الرئيسية واهلدف األساسي من عملية التأمني نفسهااحلفاظ عو 

اخلسائر من خالل التعاون بني األفراد، وليس الربح واملتاجرة بأموال الناس، وهو األمر الذي تقوم به 
 شركات التأمني التجاري، كما سنرى يف النقطة املوالية.

 اوني اإلسالمي والتأمين التجاري:ـ الفرق بين التأمين التع3ـ2

املبادئ  ، تشملنقاط كثريا وجوهريةخيتلف التأمني التعاوين اإلسالمي عن التأمني التجاري يف 
، وميكن أن نلخص أهم وإدارهتاكيفية مجع األموال   وأيضاواألهداف والعالقة بني أطراف العملية التأمينية 

 هذه الفروق يف اجلدول التايل:

 : أهم الفروق بين التأمين التعاوني اإلسالمي والتأمين التجاري1جدول رقم 

 التأمني التجاري التأمني التعاوين اإلسالمي
يقوم على التعاون، وليس فيه ربا وال يستغل ما 
مجع من األقساط يف معامالت ربوية، والغرر فيه ال 

 يؤثر ألن التأمني التعاوين من عقود الت رعات.

والغرر واجلهالة واملقامرة وأكل ال خيلو من الربا 
أموال الناس بالباطل ...وهلذا أفىت معظم الفقهاء 

 حبرمته
 اهلدف منه حتقيق أعلى رحبية ألصحاب الشركة اهلدف منه تعاون أفراد اجملتمع 

العالقة بني املؤمن واملستأمن قائمة على أساس 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ  التبرع

 يصيبه الضرر نقدية ختصص ملن

العالقة بني املؤمن واملستأمن قائمة على أساس 
فاملستأمن يأخذ مبلغ التأمني عند وقوع  المعاوضة

اخلطر مقابل دفعه قسط التأمني، واملؤمن يأخذ قسم 
التأمني مقابل تعهده بدفع مبلغ التأمني عند حدوث 

 اخلطر
أصل قيمة قسط التأمني يعود لصاحبه )بعد 

ن التعويضات واملصروفات وإعادة استقطاع حصته م
ال يعود قسط التأمني وال أي جزء منه بأي 

ألنه دخل يف ملكية  ،حال من األحوال إىل املستأمن
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 الشركة. التأمني(
شركة التأمني اإلسالمي ال تتملك أقساط 

 التأمني 
 شركة التأمني التجاري تتملك أقساط التأمني

ألمواهلا الذاتية أرباح الشركة من استثماراهتا 
  كمضارب أو أجرها باعتبارها وكيل  وحصتها

أرباح الشركة ناجتة عن استثماراهتا وعملياهتا، 
أو فوائدها الربوية، ومن الفرق بني جمموع األقساط 

 وجمموع املصاريف والتعويضات
استثمارات شركة التأمني اإلسالمي وفق أحكام 

 الشريعة اإلسالمية 
ري ال تأبه باحلالل واحلرام شركة التأمني التجا

 يف الغالب.
عوائد استثمار أصول أقساط التأمني تعود إىل 
حساب التأمني بعد استقطاع حصة الشركة  

 كمضارب

عوائد استثمار أصول األقساط لصاحل الشركة 
 فقط دون غريها 

الشركة يف التأمني اإلسالمي صفتها يف التعاقد 
 أهنا وكيلة عن محلة الوثائق

ة هنا طرف أصيل يف التعاقد حيث تعقد الشرك
 عقد التأمني لنفسها وبامسها ولصاحلها 

يتم التفرقة يف شركة التأمني اإلسالمي بني 
 حساب التأمني وحساب الشركة 

ليس هناك حساب خاص باملستأمن ألن كل 
 األموال الداخلة تصبح ملك للشركة.

املستأمن حريص على عدم وقوع احلوادث ألن 
م وقوعها أو التقليل منها تعود عليه من آثار عد

 حيث اسرتجاع الفائض وتوزيعه على املستأمنني

املستأمن هنا ال يبايل بوقوع احلادث ألن قسط 
التأمني لن يسرتده إن مل حيدث احلادث، بل العكس 
من ذلك، فكونه مؤمن جيعله يقلل من احتياطاته 
وحذره ألنه سيعوض من شركة التأمني إن وقع 

 دث.احلا
وجود الفائض التأميين وهو املال املتبقي من 
صندوق التأمني التعاوين بعد تسديد املطالبات 
ورصد االحتياطات وتغطية النفقات اخلاصة 
بالتأمينات، وتتوىل الشركة توزيعه على املستأمنني  
كامال أو رصد جزء منه كاحتياطات وتوزيع الباقي 

 )حسب االتفاق( 

يين بل الفرق بني جمموع ال يوجد الفائض التأم
أقساط التأمني وجمموع التعويضات واملصاريف 

 تستأثر به الشركة لنفسها كربح خالص هلا.
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يف املصارف اإلسالمية،  زليخة بن حناشي، صونيا عابد، دور التأمني التعاوين يف احلد من املخاطر المصدر:
، تنظيم كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم االقتصادية"حول "خماطر املؤسسات امللتقى االقتصادي الوطين 

 .330 -306ص ، 3، ج 8038نوفم ر  88ـ83يومي ، 8 قسنطينةالتسيري، جامعة 

 أهمية التأمين للبنوك اإلسالمية:ـ ثانيا 

ن إن البنوك اإلسالمية كغريها من املؤسسات التمويلية واالستثمارية، عرضة ملخاطر كثرية، ورمبا تكو 
مثل هذه املخاطر أشد وطأة على البنوك اإلسالمية منها على البنوك التجارية، باعتبار أن هذه األخرية 

آخر ملجأ لإلقراض، يف حني أنه يشوب هذا احلل  بنك املركزي لسداد العجز باعتبارهميكن أن تلجأ إىل ال
يف معظم الدول أن البنوك املركزية  كون  ،فقهية بالنسبة للبنوك اإلسالميةالكثري من التحفظات من الناحية ال

 تتعامل بالربا أخذا وعطاء. العربية 

: خماطر سالمية، ميكن تقسيمها إىل قسمنيومن أهم املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا البنوك اإل
 1خارجية، وخماطر داخلية:

المية وقراراهتا، مثل أما املخاطر اخلارجية، فهي تلك املتعلقة بأمور خارجة عن سياسات البنوك اإلس
األحوال السياسية والتغريات االقتصادية العاملية، واألزمات املالية العاملية.. ويظهر تأثري ذلك على قدرة 

 البنوك يف حتقيق األرباح وقيمة االستثمارات، وقدرهتا على أداء التزاماهتا اجتاه العمالء.

بأعمال البنك ونظامه واستثماراته وتتلخص يف أربع وأما املخاطر الداخلية: فهي تلك املخاطر املتعلقة 
 نقاط:

 وهي املخاطر املتعلقة بعدم حتصيل ديون البنك.مخاطر االئتمان: 
 وهي املتعلقة باستثمارات البنك يف الصكوك وغريها مع تغري أسعار السوق. مخاطر السوق:

 ه وسياسته الداخلية.وهي املتعلقة بأعمال وتصرفات موظفي البنك وأنظمتمخاطر العمليات: 
وهي املتمثلة يف عدم قدرة البنك على االستجابة حلركات سحب املودعني لعدم  مخاطر السيولة: 

 كفاية االحتياطات النقدية أو عدم قدرة تسييل املوجودات.

                                                                                                       
                                                           

التأمني التعاوين املنظم من ( عبد اهلل علي الصيفي، التأمني على الودائع املصرفية يف البنوك اإلسالمية، مداخلة مقدمة إىل مؤمتر 1
 . 8030أفريل  31و 33آخرون، واملنعقد بني و اجلامعة األردنية بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي  طرف
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أجل محاية أموال البنك  وأمام هذا الوضع، يتحتم على البنك استخدام شىت الطرق املشروعة من
 وأموال املودعني، ومن أهم هذه الطرق هي التأمني.( ني)املسامه

 الحاجة المتبادلة بين البنوك اإلسالمية وشركات التأمين:ـ ثالثا 

تعد البنوك وشركات التأمني أهم املؤسسات املالية يف اجملتمع، ومها حباجة لبعضهما البعض من أجل 
للطرف اآلخر فيما  وميكن إبراز حاجة كل طرفحتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ املال وتنميته، 

 يلي: 

تعد البنوك اإلسالمية أول مؤسسة مالية إسالمية إلى شركات التأمين: اإلسالمية حاجة البنوك  ـ1
وقد كان للبنوك اإلسالمية  ،من حيث النشأة، وبعد فرتة ليست طويلة مت إنشاء شركات تأمني إسالمية

وقد الدور الكبري يف ذلك، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على حاجتها الكبرية لشركات التأمني، 
تزايدت هذه احلاجة مع مرور الزمن، ففي ظل املخاطر الكثرية اليت يتعرض هلا سوق املال واالستثمار خاصة 

واألزمات املالية واالقتصادية، تصبح احلاجة إىل شركات  يف الوقت املعاصر والذي يتسم باملنافسة الشديدة
 التأمني أكثر من ملحة.

 : 1قسمنيوعموما ميكن أن نقسم حاجة البنوك اإلسالمية إىل شركات التأمني إىل 

وهي حاجة يشرتك فيها البنك مع غريه من املؤسسات واألفراد، فالبنك يف حاجة  ـ حاجة عامة:1ـ1
 وموظفيه؛ ألن يؤمن على ممتلكاته

وهي اليت تنبع من طبيعة عمل البنك كمؤسسة متويل واستثمار، وأبرز املعامالت حاجة خاصة:  ـ2ـ1
 اليت تظهر فيها حاجة البنوك اإلسالمية إىل التأمني ثالثة أمور هي: 

  :تعد املراحبة أوسع أساليب التمويل اليت تتبعها البنوك احلاجة إىل التأمني يف املراحبة
اإلسالمية، وحىت يضمن البنك احلصول على املرتتب يف ذمة العميل فإنه يشرتط التأمني ضد 

ون البنك هو املستفيد من التعويض يف حال األخطار اليت حيتمل تعرض تلك األعيان هلا، ويك
 حدوث اخلطر؛

                                                                                                       
                                                           

( عثمان ظهري، التكامل بني البنوك وشركات التأمني حيقق منافع للطرفني، تقرير مقدم من رابطة العامل اإلسالمي، اهليئة العاملية  1
 .30/01/8031، بتاريخ  www.iifef.com/node/684، من املوقع: 8002لالقتصاد والتمويل، 

http://www.iifef.com/node/684
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 صرف التمويلي: ويقوم التأجري التمويلي على فكرة شراء امل احلاجة إىل التأمني يف التأجري
سنة، تنتهي بتمليك العني املؤجرة  10للعقار وتأجريه للعميل لفرتة زمنية طويلة قد تصل إىل 

للعميل يف غالب األحيان، يقوم البنك بالتأمني على العني املؤجرة طيلة فرتة اإلجيار، ويقوم 
 باحتساب قسط التأمني من ضمن اإلجيار؛

 ت رز احلاجة إىل التأمني ضد أخطار النقل احلاجة إىل التأمني يف االعتمادات املستندية :
 سواء كان بريا أو جويا أو حبريا، ويكون مبلغ التأمني مساويا إلمجايل قيمة عقد النقل.

حيث يتجمع تعت ر شركات التأمني مؤسسات مالية إسالمية،  :حاجة شركات التأمين إلى البنوكـ 2 
وأحيانا تقوم باستثمارها وقف املبادئ السابق بياهنا، كما قد لديها مبالغ مالية كبرية من أقساط املؤمنني، 

متويلية  وهنا تظهر حاجتها إىل البنوك اإلسالمية كمؤسسات، تواجه فرتات من العجز يف السيولة
  واستثمارية.

 : 1النقاط التالية ميكن تصور حاجة شركات التأمني إىل البنوك يفوبالتايل 

  :ا يتطلبه نشاط البنوك من تأمينات على األشخاص وعلى مبالبنوك سوق وافرة للتأمين
 األعيان وعلى االستثمارات؛

 :إىل جانب رؤوس األموال، تتجمع لدى مؤسسات التأمني مبالغ مالية  استثمار األموال
كبرية من أقساط التأمينات اليت يدفعها املشرتكون، وهنا ت رز احلاجة إىل استثمار هذه األموال، 

 خب رهتا يف هذا اجملال خري قناة لذلك.وتعت ر البنوك 
  :إن صرف تعويضات املتضررين يف شركات التأمني غالبا ما يكون صرف التعويضات

 بواسطة شيكات بنكية من خالل فروع البنك املعتمدة من طرف الشركة.
  :نقدية، ويف هذه متر شركات التأمني أحيانا بعجز يف السيولة التغطية العجز في السيولة

القرض احلسن، تم ذلك بأحد األساليب التالية: ىل البنوك لتغطية هذا العجز، ويلة فهي تلجأ إاحلا
شراء بعض أصول الشركة ومن مث تأجريها هلا، املشاركة يف رأس املال عن طريق إصدار أسهم 

 جديدة.

 "التأمين المصرفي" التقارب بين البنوك وشركات التأمين دوافع وأسباب وأهميةني: المحور الثا

                                                                                                       
                                                           

 ظهري، مرجع سابق. ( عثمان 1
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واكب وتعتمد التغريات الدولية ت ،صناعة التأمني حتتاج إىل تطوير وابتكار اسرتاتيجيات تسويق مرنة
بأساليب ووسائل توزيعية وتسويقية متنوعة ومستحدثة، من جهة أخرى،  ،إدخال وتطبيق خدمات جديدةب

مبا يتواكب مع التغريات املستمرة  ،هتاحتتاج البنوك إىل حتديث وتطوير مستمر يف مواردها واستخداما
 مبا فيها احتياجات العمالء اليت ما تفتأ تتغري وتتطور باالستمرار. ،واملتسارعة يف البيئة العامة واحمليطة بالبنك

إحدى االسرتاتيجيات اليت ظهرت  ،"املصريفويعت ر التقارب بني البنوك ومؤسسات التأمينات "التأمني 
 لتطوير ورفع القدرات التنافسية هلما.)البنوك ومؤسسات التأمني(  لتليب تطلعات الطرفني

 التأمين المصرفي ونشأته:أوال: تعريف 

مبفهومه البسيط هو" توزيع املنتجات التأمينية عن طريق القنوات التوزيعية للبنك، فهو  التأمني املصريف
من اخلدمات املالية اليت تغطي احلاجات املالية املختلفة للعمالء من منتجات بنكية يصف جمموعة 

التأمني املصريف يعين " توفري منتجات التأمني و املصارف من خالل قنوات توزيع  آخر،، ومبعىن 1وتأمينية"
 2مشرتكة جتمع بني عمالء املصارف وعمالء شركة التأمني"

النشاط الذي يعكس العالقة التكاملية والتبادلية بني املصارف ومؤسسات إذن هو فالتأمني املصريف 
 ."وهو "بنك التأمنيواحد دمات املصرفية والتأمينية يف مكان واليت نتج عنها توفري املنتجات واخل ،التأمني

عندما قام بنك  3620وبالضبط يف سنة من أوائل الدول اليت اعتمدت هذا النشاط،  وتعت ر فرنسا
Crédit Mutuel  بتأسيس) Les ACM (Assurances du Crédit Mutuel  للتأمني

وقام هذا الفرع بالتأمني على القروض املمنوحة من طرف البنك وأيضا  ، على احلياة واملخاطر األخرى
السباقة ملا  أطلق عليه بعد مخس عشرة سنة  Les ACMبالتأمني الشخصي على عمالءه، وهبذا كانت 

مث بعدها، ظهر هذا النشاط يف اسبانيا يف سنوات  .La bancassuranceاملصريف بالتأمني 
باالستحواذ على حصة عظمى من شركة التأمني   Banco de bilbaoالثمانينيات عندما قام بنك 

                                                                                                       
                                                           

( حساين حسني، التحالفات اإلسرتاتيجية بني البنوك ومؤسسات التأمني اجلزائرية، أي منوذج للشراكة؟ وما دورها يف حتسني  1
 2، ص 8030، 1الصادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد األداء؟، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،

منتجات التأمينية، املؤمتر العلمي الدويل الثالث حول إصالح للقادر، حممد محو، آفاق تقدمي البنوك اجلزائرية ل( بريش عبد ا 2
 866، ص 8002النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة، الشلف، مارس، 
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EUROSRGUROS SA ،وتواىل ظهوره يف الدول الغربية األخرى كبلجيكا، أملانيا، إيطاليا ،
 .1تايالندا...

ظهر هذا  بل وقبل ظهوره يف ثاين دولة )إسبانيا(، وباملوازاة مع ظهور التأمني املصريف يف الدول الغربية،
بعد تأسيس جمموعة من املصارف اإلسالمية يف العامل يف سبعينيات النشاط يف السوق املالية اإلسالمية، ف

فوجدت البنوك  ارف، وعملياهتا،القرن املاضي، ظهرت احلاجة للحماية التأمينية ملمتلكات هذه املص
الدور الفاعل واملميز يف  فكان هلا اإلسالمية يف شركات التأمني اإلسالمية ما يتوافق مع تطلعات عمالئها،

مصارف عن  ةكثري من هذه الشركات منبثقف ،تأسيس شركات التأمني التكافلي ودعمها ورعايتها وإجناحها
كما أن .بالتأمني على ممتلكاهتا وممتلكات املتعاملني معها لدى تلك الشركات إسالمية، وتقوم هذه األخرية

 املصارف تعت ر جهة إيداع واستثمار ألموال شركات التأمني التكافلي.

 : 2عن املصارف اإلسالمية نذكر نبثقةومن أوائل شركات التأمني التكافلي امل

، حيث ظهرت إىل ت التأمني التكافلي ظهورا: وهي أول شركاشركة التأمين اإلسالمية في السودانـ 
 بنك فيصل اإلسالمي السوداين؛ ومؤسسهام يف اخلرطوم 3626حيز الوجود سنة 

م ، من قبل بنك 3626: وقد تأسست سنة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )إياك( في دبيـ 
 ديب اإلسالمي؛

م، ولبنك البحرين 3668عام سست تأ : وقدشركة التأمين اإلسالمية العالمية في البحرينـ 
 اإلسالمي دور مهم يف إنشائها واستثمار أمواهلا؛

م بدعم 3669: وتأسست عام شركة التأمين اإلسالمية المساهمة العامة المحدودة في األردنـ 
 من البنك اإلسالمي األردين.

ظهرت بعد فرتة قصرية من ظهور املصارف اإلسالمية، بل  اإلسالميةشركات التأمني واملالحظ أن 
بني نشاط البنوك والرتابط وكانت املؤسس األول هلا، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على التكامل 

                                                                                                       
                                                           

 ( أنظر: 1
 M. Chevalier, C. Launay, B.Mainguy, La bancassurance : analyse de la 

situation de la bancassurance dans le monde, Editions groupe SCORE VIE, 

Octobre 2005, p 2. 
  .مرجع سبق ذكرهنشأة وتطور التأمني اإلسالمي،  ،السودان شركة التأمني اإلسالمية(  2
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شركات التأمني اإلسالمي مكملة لدورة واحلاجة املتبادلة بينهما، إىل جانب كون ونشاط التأمني، اإلسالمية 
خالل محاية مدخرات  اليت ابتدأهتا البنوك اإلسالمية، ومساند قوي لنشاط البنوك مناالقتصاد اإلسالمي 

 عني.وأموال املود

 ثانيا: دوافع وأسباب التقارب بين البنوك وشركات التأمين وظهور "التأمين المصرفي":

أخرى سامهت هناك عوامل  إىل جانب احلاجة املتبادلة بني البنوك وشركات التأمني واليت سبق بياهنا،
 :يلي ، ولعل أمهها مايف تقارب هاتني املؤسستني املاليتني

نظرا للتطورات الكبرية اليت تعرفها تقلص دور المصارف كوسيط مالي: زيادة حدة المنافسة و ـ 
ا ورئيسيا أسواق األوراق املالية مصدرا مهم تاهلندسة املالية واخنفاض تكلفة إصدار األوراق املالية، أصبح

أدت العوملة  ، إىل جانب هذااملشروعاتتقلص دور املصارف يف متويل  ل املؤسسات، ونتيجة لذلكلتموي
املالية وسياسات التحرير املايل إىل زيادة حدة املنافسة بني البنوك ومؤسسات مالية أخرى )مؤسسات 

مزامحة  الوساطة املاليةجمال  عاشات...( حيث دخلت هذه األخريةالتأمني، صناديق االستثمار، صناديق امل
كل هذا جعل البنوك تبحث عن مصادر دخل جديدة، وقد وجدت ،حصتها من السوقيف يف ذلك البنوك 

 ؛1يف العموالت الناجتة عن توزيع املنتجات التأمينية مصدرا وفريا للدخل

ومؤسسات  : حيث تتعامل البنوكالطبيعة التكاملية للمنتجات المالية للبنك و المؤسسة التأمينيةـ 
التأمني يف أغلب األحيان مع نفس العمالء سواء مؤسسات أو أفراد، فيكون هناك نوعا من الرتابط بني 
املنتجات البنكية والتأمينية، وهذا نظرا لوجود نقاط مشرتكة تقنية وتنظيمية تسمح للطرفني مبتابعة بعض 

 ؛األنشطة املشرتكة

عن طريق إدخال وتوسيع : اقتصاديات الحجم الكلية نتيجة تحقيقالتخفيض في التكاليف ـ 
حجم املنتجات املعروضة، تستطيع البنوك واملؤسسات التأمينية جمتمعة إنتاج منتجات بسعر تنافسي مقارنة 

  2 :يكونمبنتج قادم من عدة عارضني. فقد ثبت أنه بفعل اقتصاديات احلجم 

C (x,y)< C(x,o)+C(o,y) 

                                                                                                       
                                                           

1
 ) BELKADI Saliha, Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son 

développement en Algérie, mémoire de magistère, université MOULOUDE 

MAAMRIE, Tisi-ousou, Algérie, p29 
 .2( حساين حسني، مرجع سابق، ص  2
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يف نفس  yالوحدة  x: هي عبارة عن التكاليف الدنيا للمؤسسة بإنتاجها للوحدة C (x,y)حيث:   
 الوقت؛

         C(x,o)  هي عبارة عن التكاليف الدنيا للمؤسسة بإنتاجها للوحدة :x فقط؛ 

       C(o,y)    هي عبارة عن التكاليف الدنيا للمؤسسة بإنتاجها للوحدة  :y .فقط 

ة احتياجات العميل يف مكان تلبية كاف عن طريق :والء عمالئهادرجة  توجه البنوك للرفع منـ 
 واحد، وهذا يوفر عليه اجلهد والوقت.

 التقارب بين البنوك وشركات التأمينمزايا   ثالثا:

إن تقارب البنوك وشركات التأمني وتطور العالقة مع الزمن يشري يف حد ذاته إىل وجود منفعة ومزايا 
 1تلخيصها يف النقاط التالية:، ميكن لكل أطراف

 أـ بالنسبة للبنوك:

 التقليل من حجم املخاطر على القروض املمنوحة للعمالء؛ 

 توسيع نطاق اخلدمات املالية اليت تقدمها البنوك؛ 

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

 جيد فيه العميل كل عمالء حبيث يصبح البنك"سوق كبريةتوفري خدمات شاملة لل "
احتياجاته من اخلدمات املالية مما يساعده على توفري اجلهد والوقت وهذا يؤدي إىل تعزيز ثقتهم 

 ووالئهم للبنك؛

 .القدرة على منح قروض أكثر عند الرتويج ملنتجات التأمني إلعطاء القرض 

 ب ـ بالنسبة لشركات التأمين: 

                                                                                                       
                                                           

 أنظر يف ذلك: (  1
األكادميية  جملة الدراسات املالية واملصرفية، الصادرة عن، Bancassuranceعدنان عقيل سعد، التأمني ع ر املصارف ـ 

 31، ص 8031، 8العدد  األردن، العربية للعلوم املالية واملصرفية،
-M. Chevalier, C. Launay, B.Mainguy, La bancassurance, op cite, p 6. 
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 مصدر توزيع جديد للمنتجات التأمينية وبأقل تكلفة مقارنة مع عمالء التوزيع  توفري
 التقليديني؛

 الوصول إىل شرحية جديدة وواسعة من العمالء؛ 

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

  ن احلاجة لشبكة واسعة من الوسطاء؛االنتشار السريع لشركات التأمني بالسوق دو 

 ؛استفادة شركات التأمني من شهرة البنك وثقة املتعاملني معه يف توزيع منتجاهتا 

 ج ـ بالنسبة للعمالء: 

  اخنفاض تكلفة توزيع منتجات التأمني ينعكس على أسعارها فيتمكن العميل من احلصول
 عليها بأسعار أقل؛

  ومستوى دخله؛ ياجات العميلمنتجات تأمينية مالئمة الحتإجياد 

  متكن العميل من تلبية احتياجاته املالية البنكية والتأمينية يف مكان واحد وهذا يوفر عليه
 اجلهد والوقت والتكلفة.

 

 اإلسالمي التأمين اإلسالمية وشركاتالتقارب بين البنوك  استراتيجياتالمحور الثالث: 

أفضل  البنوك، وال ميكن القول بأن إحداهمالتأمني و هناك عدة اسرتاتيجيات للتقارب بني مؤسسات 
من األخرى، حيث أن اختيار شكل وأسلوب التقارب بني املؤسستني يتأثر بعدة أمور، كاألهداف العامة 
املرجوة من هذه العالقة، أو درجة السيطرة واحلرية بني الطرفني، أو البيئة العامة للمؤسستني وخاصة فيما 

 ريعية والثقافية، فبعض البلدان تتيح مثل هذه التحالفات والبعض اآلخر تضع قيودا عليها. يتعلق بالبيئة التش

 أوال: أنماط وأشكال التقارب بين البنوك ومؤسسات التأمين

متثل يف حد ذاهتا  ،مر بعدة مراحل ه، جند أنBancassuranceيف مسرية تطور التأمني املصريف 
للتقارب بني البنوك وشركات التأمني، وقد تدرجت من الشكل البسيط جدا واملتمثل يف  اأو أمناط اأنواع

وهو االستحواذ أو االندماج للوحدتني، دا وارتباطا ياتفاقيات التوزيع البسيطة، إىل النموذج األكثر تعق
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رب بني البنوك فإن التقاالكامل، وبينهما ميكن أن جند مستويات من التحالفات اإلسرتاتيجية، وبالتايل 
 1رج عن هذه االسرتاتيجيات:غالبا ال خيوشركات التأمني 

 اتفاقية التوزيع البسيطة 

 املشروع املشرتك( التحالفات اإلسرتاتيجية(  
 ندماج واالستحواذ اال 

 التوزيع: ةاتفاقي ـ1

مقابل  التأمنييف هذا النوع من التقارب، يأخذ البنك دور املوزع البسيط للمنتجات التأمينية لشركات  
 : 2مستويات ةوميكن أن تتدرج هذه االتفاقيات إىل ثالثعمولة، 

بعرض  ،(شركة التأمنيمع باتفاق رمسي أو غري رمسي )ـ عالقة توزيع بسيطة جدا: حيث يقوم البنك 
وهذا النوع  حيث ينصح البنك عمالئه بأنواع معينة من منتجات التأمني، منتجات التأمني على عمالئه،

 وأ ةمعين اتكما أنه ميكن أن ال تكون حصرية ملنتج  ،يتسم بعالقة حمدودة بني املؤسستني لتقاربمن ا
 واحدة.تأمني لشركة 

: وتكون مبنية على اتفاق رمسي بني البنك وشركة تأمني، حيث يقوم البنك  اتفاق التوزيع احلصريـ 
 بصفة حصرية.و تفق معها فقط بعرض وبيع منتجات تأمني الشركة امل ،ع ر فروعه وشبابيكه

ـ عالقة إسرتاتيجية: وتنشأ هذه العالقة عندما يكون بني البنك وشركة التأمني ملكية مشرتكة أو 
 ما حتمي وحتفظ حصرية العالقة بني املؤسستني. أهداف إسرتاتيجية 

يوفر مردودية سريعة  إال أنهرغم بساطته، أنه وما ميكن مالحظته حول هذا النوع من بنك التأمني 
لشركة التأمني أيضا ية، و من خالل كسب عوائد منتظمة يف شكل عموالت توزيع املنتجات التأمينللبنك 

من خالل توسيع نطاق عملياهتا وعمالئها، من جهة أخرى ومبا أن البنك جم را على توزيع املنتجات 

                                                                                                       
                                                           

1
 ) E. CLIPICI, C. BOLOVAN, BANCASSURANCE-Main insurance 

distribution and sale channel in Europe, Scientific Bulletin, Economic Sciences, 

Volume 11, p 56 . Web cite : economic.upit.ro/repec/pdf/2012_3_7.pdf. 

10/04/2015 
2
 ) Idem. 
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تعت ر  تطوير للمنتجات املعروضة، وعمومااملعروضة من قبل شركة التأمني، فال يكون هناك أي حتسني أو 
 لتجسيد بنك تأمني أكثر تطورا. هذه االتفاقيات كخطوة أوىل

 :: المشروع المشتركالتحالفات اإلستراتيجية ـ2

ميكن تعريف التحالفات اإلسرتاتيجية بأهنا: "سعي شركتني أو أكثر حنو تكوين عالقة تكاملية تبادلية 
هبدف تعظيم الفائدة من املوارد املشرتكة يف بيئة ديناميكية تنافسية الستيعاب متغريات بيئية قد حدثت 

مللكية أو تعاقدي بني ، فالتحالف إذن " اتفاق تعاوين طوعي حبق ا1تتمثل يف الفرص والتحديات" 
منظمتني مستقلتني أو أكثر يتضمن التبادل واملشاركة والتطوير املشرتك للمنتجات، أو التكنولوجيا، أو 

كما يعرف ،  2اخلدمات أو توحيد املوارد والقدرات اجلوهرية من أجل حتقيق أهداف إسرتاتيجية مشرتكة"
تقلة تابعة لبلدين أو عدة بلدان تتعاقد لفرتة طويلة بأنه:" اتفاق رمسي ملؤسستني أو عدة مؤسسات مسأيضا 

 .3هبدف تأسيس درجة من التعاون بينهما وهذا لتحقيق مصاحل وفوائد مشرتكة"

ا، وهذا يوحي بأمهيتها األخرية، حنو التحالف فيما بينه وقد ازداد اجتاه املؤسسات االقتصادية يف العقود
 : 4يما يليلألطراف املتحالفة، واليت ميكن تلخيصها ف

   ختفيض تكلفة أداء النشاط التجاري للحلفاء؛ 

  احلصول على مزايا تنافسية؛ 
  إرضاء العمالء؛ 
  5تقليل التهديدات احملتملة الناجتة عن املنافسة املستقبلية. 

                                                                                                       
                                                           

 12، ص 8000ملة والتخطيط االسرتاتيجي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، ( أمحد سيد مصطفى، حتديات العو  1
( سعد علي العنزي، جواد حمسن راضي، التحالفات اإلسرتاتيجية يف منظمات األعمال، الطبعة األوىل، دار اليازوري، األردن،  2

 38، ص 8033
كضرورة للمؤسسات االقتصادية يف ظل العوملة، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، ( بن عزة حممد األمني، التحالف اإلسرتاتيجي   3

 13، ص 8001، ماي 8الصادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، اجلزائر، العدد 
ات منشور  ( رفعت السيد العوضي، إمساعيل علي بسيوين، االندماج والتحالفات اإلسرتاتيجية بني الشركات يف الدول العربية، 4

 329ص  8001املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
حول الرابع ( زنيين فريدة، دور التحالفات اإلسرتاتيجية يف دعم القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية، امللتقى الدويل  5

جامعة حسيبة بن بوعلي،  عربية،املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول ال
  8030نوفم ر  6و 2يومي الشلف، 
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المشروع أمهها من وميكن أن جند يف التطبيق العملي عدة أنواع وأشكال للتحالفات اإلسرتاتيجية، و 
يقول أحد الباحثني: "تعت ر املشروعات املشرتكة وتراخيص اإلنتاج أكثر أنواع التحالفات ،  المشترك

شيوعا، أما املشروعات املشرتكة فإهنا اتفاقات تعاقدية بني شركتني أو أكثر ينتج عنه شخصية قانونية 
كما يتم يف هذا   منفصلة هلا أهدافها اخلاصة، ويف هذا النوع من التحالف فإن كل شريك حيتفظ باستقالله،

النوع من التحالفات تقاسم األسهم واألرباح واخلسائر وعادة ما تتوفر للمشروعات املشرتكة اخلصائص 
اآلتية: الدعم الداخلي النابع من العناصر املختلفة، واإلسرتاتيجية الواضحة، واإلدارة والتنظيم املستقالن، 

تنشأ خيارات ، وعادة، 1قة املتبادلة اليت توفر الربح للجميع"وروابط التشغيل القوية، باإلضافة إىل توفر العال
مستقل نظرا لقلة املوارد أو اخل رات  املشاريع املشرتكة بني املؤسسات عندما يصعب تأسيس املشروع بشكل

 من تكاليف ومستلزمات إنشاء املشروع.نسب معينة أو عدة أطراف  أو غري ذلك، فيتحمل الطرفان

يكون ، شركة جديدة مستقلة التأمني، يتفق كل من البنك وشركة التأمني على تأسيسويف حالة بنك 
 .نشاطها الرئيسي التأمني املصريف، ويتقاسم الطرفان األرباح واملنافع االقتصادية حسب مسامهة كل منهما

بنك إلنشاء وقد يساهم أكثر من طرفني يف إقامة هذا املشروع، ويعت ر هذا النموذج األكثر شيوعا 
  التأمني.

 االستحواذ االندماج و التكامل التام:  ـ3

يتم اتفاقهما على  رادة بني شركتني أو أكثر مبقتضاهعقد يقوم على اإل يعرف االندماج على أنه "
، أما االستحواذ )والذي يعرف أيضا بعملية التملك أو الشراء( 2ا يف شركة واحدة"ما وأمواهلموضع أعضائه

شراء أصول وأسهم الشركة املستهدفة من طرف شركة أخرى، وتتم العملية بشكل ودي أو غري ودي، فهو "
، أما يف احلالة الثانية فإن الشركة املستهدفة تعاون بني الشركتني يف املفاوضاتويف احلالة األوىل يكون هناك 

املستهدفة ال يكون لديه دراية  لشركةأن يتم شراؤها أو أن جملس إدارة اباالستحواذ فتكون غري راغبة يف 
، حيث ميكن أن تتم عملية االستحواذ بالتواطؤ بني الشركة املستحوذة ومسامهي 3مسبقة بعرض االستحواذ

 الشركة املستهدفة دون علم اإلدارة.

                                                                                                       
                                                           

1
 .322( رفعت السيد عوضي، إمساعيل علي بسيوين، مرجع سابق، ص  

 81، ص 3662( أمحد حممد حمرز ، اندماج الشركات من الناحية القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
العاملي والفرص اجلديدة ، جملة حبوث االستثمار  الصادرة عن شركة الراجحي  ( االندماج واالستحواذ: االضطراب املايل 3

 . 1ص  8002للخدمات املالية ، ديسم ر 
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ويقوم البنك باالستحواذ على شركات التأمني عن طريق شراء ومتلك العدد األك ر من أسهمها، وهبذا 
يتحدان  فإن البنك وشركة التأمنيأما يف حالة االندماج  السيطرة عليها، فتصبح جزءا من فروعه. كمفهو حي  

  لتشكيل مؤسسة جديدة متارس نشاط بنك التأمني.

بيع منتجات ي فيصبح البنكالتام بني اخلدمات املصرفية والتأمينية،  التكاملوهذا الرتتيب ينطوي على 
احللول املالية اليت تستجيب ملتطلبات واحتياجات بوصفها أحد  بامسه اخلاص وبعالمته التجارية، التأمني

  1العميل.

بني البنك وشركة التأمني بالنادرة احلدوث، على الكلي وميكن وصف إسرتاتيجية االندماج واالستحواذ 
تشغيلي بني النشاطني ال يستدعي عكس االستحواذ على جزء من ملكية شركة التأمني، فالتعاون والتآزر ال

القانونية، ويف أي أنه ميكنهما االحتفاظ بطبيعتهما واستقالليتهما االندماج الكلي أو االستحواذ الكلي، 
 نفس الوقت االستفادة من اخلدمات اليت يقدمها كل طرف لآلخر.

 

نه ال يوجد منوذج قياسي أو مثايل لبنك التأمني، حيث أن كل بنك وشركة تأمني فإاإلشارة  وكما سبق
، كما تلعب التشريعات القانونية والبيئة االقتصادية اهدافهم واحتياجاهتمألميكن أن ختتار النموذج األنسب 

  ضا دورا يف اختيار الصيغة األنسب.والثقافية أي

وفـــي  ومؤسســـات التـــأمين فـــي الـــوطن العربـــياإلســـالمية نمـــاذج عـــن التقـــارب بـــين البنـــوك  ثانيـــا: 
 الجزائر

إسالمية/ مؤسسات  )بنوك اإلسالمية ميكن رصد العديد من حماوالت التقارب بني املؤسسات املالية
قد اختلفت أشكال التقارب بني اتفاقيات التوزيع واالستحواذ واملشاريع و  ،العريب يف الوطن تأمني إسالمية(

واليت  ،وغريها، وإىل جانب األمثلة املذكورة سابقا واخلاصة بأوىل أشكال التأمني املصريف اإلسالمياملشرتكة 
بني التقارب ن فيما يلي بعض النماذج احلديثة ع ظهرت يف السودان واألردن ومصر ولبنان وغريها، نورد

  البنوك اإلسالمية وشركات التأمني اإلسالمي:

 لدولي ومؤسسة "رتاج" للتامين التكافلي : بنك الكويت ااألول النموذج

                                                                                                       
                                                           

1
 ) E. CLIPICI, C. BOLOVAN, op cit, p55 
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ــــدويل 2092أوت  92يف تــــاريخ  باالســــتحواذ علــــى مؤسســــة "رتــــاج للتــــأمني ، قــــام بنــــك الكويــــت ال
، وقـد كـان البنـك من أسهم الشركة  % 2231وهو ما ميثل  مليون سهم 2231شراء التكافلي" عن طريق 

% إىل  00وبـــذلك ارتفعـــت حصـــة البنـــك يف رأمســـال الشـــركة رتـــاج مـــن يف مـــا ســـبق مســـامها يف املؤسســـة، 
9232  %1.  

 خدمــة ابتكــارهــو  بــني بنــك الكويــت الــدويل وشــركة رتــاج للتــأمني التكــافلي  نتــائج التقــارب بــني ومــن
، وهــو تــأمني جمــاين حيصــل عليــه تــأمين الســفر الــدولي ســيداليف بنــك الكويــت الــدويل واملتمثــل يف  يــةتأمين

وتغطـي العديـد  ة،بطاقات البنك عنـد شـراء تـذكرة السـفر باسـتخدام أي مـن بطاقـات البنـك االئتمانيـحامل 
األمـر الـذي مـن شـأنه  إلغـاء موعـد الطـائرة...، كضـياع جـواز السـفر وتـأخر أو  ،من املخاطر املتعلقـة بالسـفر

  ارة هذا املنتج.وتتكفل شركة رتاج للتأمني التكافلي بتسويق وإد زيادة والء ورضا عمالء البنك.

حتـت اسـم "وربـة للتـأمني يف الكويـت،  2000شركة رتاج للتأمني التكافلي، تأسست سنة للعلم فإن و 
أصــبحت   2009ويف مــارس ، صــص يف تقــدمي خــدمات التــأمني الصــحيوعملــت بشــكل متخ "،صــحيال

هلا  مت إشهار االسم اجلديد 2009 ة جويليتزاول كافة أنشطة التأمني وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، مث يف
 .2"رتاج للتأمني التكافلي" وهو

 : بنك دبي اإلسالمي والشركة العربية اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )سالمة(ثانيالالنموذج 

وهو من أك ر البنوك  ،من أجل التوسع يف اخلدمات التأمينية اليت يقدمها بنك ديب اإلسالمي
 "رعايتي"باإلعالن عن إطالق برنامج  2090، قام يف جانفي اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلسالمية يف 

للتكافل اإلسالمي، وهو خطة تأمني شاملة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتغطي العجز والوفاة 
  ادث مقابل قسط سنوي معقول للغاية.الناجتني عن ح

                                                                                                       
                                                           

 8031/ 01/01 ، بتاريخ  www .argaam.com( من موقع أرقام:  1
 8031/ 01/01بتاريخ   www .ritajins.com: رتاج للتأمني التكافلي شركة( من موقع  2
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تحالف قد قام البنك بعقد يقدمها بنك ديب اإلسالمي، فوخبالف املنتجات التأمينية األخرى اليت 
، حيث تأخذ الشركة دور ذا املنتجلتسويق ه" إلسالمية للتأمين "سالمةالشركة العربية امع  استراتيجي

 1 .الوكيل يف توزيع املنتج وإدارة النفقات

ديب اإلسالمي بصفة وبالفعل، قامت شركة سالمة بتطوير وإدارة ال رنامج التأميين الذي طرحه بنك 
 يف مجيع أحناء دولة اإلمارات العربية املتحدة. ،حصرية ملتعامليه

ويعت ر هذا النموذج معاكسا لنموذج اتفاقيات التوزيع أين يقوم البنك بتوزيع منتجات تأمينية لشركات 
ليت تتكفل وشركة التأمني هي ا ،التأمني، حيث يف هذه احلالة فإن املنتجات التأمينية هي ملك للبنك

 بتسويقه وإدارته بصفة حصرية لعمالء البنك.

ومتتلك ، 9191عام ، تأسست اإلماراتيةويذكر أن شركة "سالمة" )الشركة العربية اإلسالمية للتأمني( 
اململكة العربية السعودية، مصر، السنغال،  ،فروع يف ست دول هي: اإلمارات العربية املتحدة ةحاليا ست

  2.واألردن اجلزائر

 "بنك البركة الجزائري" و "سالمة للتأمينات" اتفاق شراكة بين  :ثالثالالنموذج 

ــــاريخ  مــــاي  29مت توقيــــع بروتوكــــول تعــــاون بــــني بنــــك ال ركــــة اجلزائــــري وشــــركة "ســــالمة للتأمينــــات" بت
مقابــل عمولــة  عــ ر شــبابيكه ايف توزيــع منتجاهتــ بنــك ال ركــةب، حيـث أن ســالمة للتأمينــات ستســتعني 2090

وتتمثل املنتجات املطروحة لزبائن البنك يف التأمني على الكوارث الطبيعية والتـأمني  يتخذها البنك كإيراد له.
 على األخطار الشاملة للسكن.

أعلــن مــدير التسـويق علــى مســتوى بنــك ال ركـة اجلزائــري عــن بدايــة تســويق  ،2099أكتــوبر  0بتـاريخ و 
)اجلزائـر  علـى مسـتوى مخـس وكـالت منوذجيـة مة" يف شـبابيكهسـالة بشـركة "بعض املنتجـات التأمينيـة اخلاصـ

                                                                                                       
                                                           

، املوقع: 8030جانفي  01( بنك ديب الوطين يطلق برنامج التكافل "رعاييت"، مقالة منشورة يف البيان االقتصادي، بتاريخ  1
http://www.albayan.ae/economy  : 30/01/8031بتاريخ. 

  http://www.salama.ae( من موقع الشركة:  2
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ني لتسويق منتجـات تـأمني كخطوة أوىل لتجسيد االتفاقية املوقعة بني الطرف  ، عنابة، وهران، وقسنطينة(،02
 .1إسالمية

، بنـك التـأمنيمـن أبسـط أنـواع  ،بـني البنـوك وشـركات التـأمنيويعت ر هذا النموذج من الشـراكة والتعـاون 
جتسـيد التـأمني املصـريف بكامـل أهدافـه ومزايـاه يف البنـوك اإلســالمية  مبدئيـة قبـل ميكـن أن تكـون خطـوةلكـن 

 اجلزائرية مستقبال.

، كــأول مصــرف إســالمي وذلــك وفقــا للرتخـــيص 9119ويــذكر أن بنــك ال ركــة اجلزائــري تأســس عــام 
لــيت تأسســت يف مملكــة البحــرين ااملمنــوح لــه مــن طــرف بنــك اجلزائــر، وهــو فــرع مــن جمموعــة ال ركــة املصــرفية 

 .وتنتشر يف اثنيت عشرة دولة

 ســالمة"" فهــي إحــدى فــروع الشــركة العربيــة اإلســالمية للتــأمني "اجلزائــر أمــا شــركة "ســالمة للتأمينــات 
 .ومقرها السعودية 9191اليت تأسست عام ، اإلماراتية

  "بيمة مان للتأمين اإلسالميضالو": مصرف قطر اإلسالمي الرابع النموذج

باملسامهة يف تأسيس شركة "الضمان للتأمني  20/02/2001قام بنك قطر اإلسالمي بتاريخ 
شركاء آخرين منهم مصرف الريان وشركة قطر للتأمني، وكان  ة%، مع أربع21اإلسالمي بيمة" بنسبة 

كما حيق هلا الغرض من الشركة هو مزاولة أعمال التأمني وإعادة التأمني وفق أحكام الشريعة اإلسالمية،  
االستثمار يف رأس املال ويف املمتلكات ويف األسهم والسندات على أن تلتزم يف مجيع عقودها على أحكام 

 2 سالمية.الشريعة اإل

 برامج تكافلبإنشاء  لتوسع يف اخلدمات التأمينيةيف اوقد ساعدت هذه اخلطوة بنك قطر اإلسالمي 
، تكافل ولدي -:  برنامج التعليمبيمة وهيشركة الضمان للتأمني اإلسالمي  وتقدمهالعمالئها،  جديدة

                                                                                                       
                                                           

( نبيل قبلي، سفيان نقماري، التأمني املصريف يف اجلزائر بني النظرية والواقع، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل السابع حول  1
 01و  01، يومي "الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير، جتارب الدول" ، تنظيم جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

 . 8038ديسم ر 
 

2
 00/00/2091، بتاريخ  www.argaam.com( من الموقع: 
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املنتجات التأمينية من شأهنا تعزيز ، إن هذه 1تكافل السفر، التأمني العائلي، خطط التوفري و السيارات
 العالقة بني املصرف وعمالءه وأيضا زيادة أرباحه وحصته السوقية.

من أكثر األنواع  ،بني البنوك وشركات التأمني (المشروع المشترك)ويعت ر هذا النموذج من التعاون 
يستعني ببعض مبفرده لقلة املوارد املالية،  تابعة له بنك تأسيس شركة تأمنيالحني يصعب على فانتشارا، 

 والشركات الشركاء يف  ذلك، حبيث تقدم شركة التأمني الناجتة خدمات تأمينية لعمالء كل املصارف
  أرباح وخسائر الشركة حسب نسبة مسامهة كل واحد منها. طرافاملسامهة يف رأمساهلا، وتتقاسم هذه األ

بتملك هذه الشركة بعد فرتة من الزمن من طرف أحد الشركاء، وهو ويف كثري من احلاالت ينتهي األمر 
، مت استحواذ مصرف قطر 2090أكتوبر  90بتاريخ و األمر الذي قام به مصرف قطر اإلسالمي؛ حيث 

 .مليون دوالر 90اإلسالمي على مؤسسة ضمان للتأمني اإلسالمي القطرية، بصفقة قدرت بـ 

 الخاتمة: 

ماليتان  وشركات التأمني اإلسالمية مؤسستان القول أن البنوك اإلسالمية يف ختام هذا البحث ميكن
األخرى، وهلذا فإن تقارهبما  تنمي وتدعمو  تكمل منهماوكل  ،ضروريتان يف بناء االقتصاد اإلسالمي

أصبح ضرورة حتمية من أجل مسايرة التطورات اليت يعرفها  ،بأي شكل من أشكال التقاربوتعاوهنما 
بني املؤسسات املالية املختلفة املنافسة الشرسة حتديات واجهة مل حال اسرتاتيجيا وأيضا، املايل الغريبالسوق 

 .املالية وسياسات التحرير املايل العوملة واليت أفرزهتا

  وميكن تلخيص أهم النتائج املتوصل إليها فيما يلي:

ومن أجل انتعاش الدول اإلسالمية  ـ تعت ر البنوك ومؤسسات التأمني ضروريتان القتصاد أي دولة،
 يتوجب عليها النهوض واالهتمام أكثر هباذين القطاعني احليويني.

ـ يعت ر نشاط التأمني مكمال للنشاط املصريف، فكل عملية استثمارية أو متويلية يقدمها البنك حمفوفة 
 يا للتقارب بني املؤسستني. دافعا قو يشكل  التأمني عليها، وهذا التكامل بكثري من املخاطر، مما يستلزم

                                                                                                       
                                                           

( للتوسع أكثر أنظر:برامج التكافل، مصرف قطر اإلسالمي، من املوقع:  1
http://www.qib.com.qa/ar/personal/takaful/index.aspx 
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اليت حيققها البنك من فإىل جانب األرباح  ؛وعمالئه  ع ر املصارف مزايا كثرية للبنكـ يوفر التأمني
، فهو يوفر اجلهد والوقت التأمينية، واليت تفوق أحيانا أرباح خدمات التجزئة األخرى املنتجات وتوزيع تقدمي

 ورضا العميل للبنك.للعمالء وبالتايل يزيد من درجة والء 

ـ ظهر التأمني املصريف يف البنوك اإلسالمية باملوازاة مع الدول الغربية، فقد ظهر يف البنوك اإلسالمية 
شركة التأمني  سعندما قام بنك فيصل اإلسالمي السوداين بتأسيقبل ظهوره يف ثاين دولة يف العامل، 

وما ميكن مالحظته أيضا، أن البنوك اإلسالمية انتبهت ألمهية التأمني 3626سنة  يف السودان اإلسالمية
  لعقود من الزمن يف ذلك.من نشأهتا، بينما احتاجت البنوك الغربية  سنوات قليلةاملصريف بعد 

وتتدرج من اتفاقيات توزيع  ،ـ تتعدد وختتلف أمناط وأشكال التقارب بني البنوك وشركات التأمني 
ل االستحواذ واالندماج، ويعت ر أسلوب التحالف وإنشاء مشاريع دا مثييات أكثر تعقبسيطة إىل اتفاق

صبح بنك التأمني مؤسسة تابعة للبنك وتليب مجيع اخلدمات يمشرتكة األسلوب األكثر انتشارا، حبيث 
  .التأمينية له ولعمالئه
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