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  : امللخص

بني البنوك وشركات التأمني على جودة اخلدمة البنكية واسرتاتيجيات التحالف  هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر املنافسة  
ت، األول وجه  وجودة اخلدمة التأمينية لدى بعض البنوك وشركات التأمني يف اجلزائر، حيث مت تطوير استبيانني لغرض مجع البيا

فسة، املشروع املشرتك، اتفاق حماور فيه هي املنا  4وقد مت اعتماد    41للبنوك وشركات التأمني حمل الدراسة واليت بلغ تعدادها  
ئنهم ومت اعتماد فيه  أبعاد جلودة اخلدمة هي امللموسية، االعتمادية،  5الرتخيص والتحالف يف جمال التسويق، أما الثاين فوجه لز

مج   ت االستمارات اعتمادا على املتوسطات احلسا  spssاألمان، االستجابة والتعاطف، وقد مت استخدام بر بية  لتحليل بيا
  ، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من أبرزها: واالحنراف املعياري

  حمل الدراسة؛   منخفضة بني البنوك وشركات التأمني وجود منافسة  .1
  هناك مستوى مرتفع لتطبيق املشروع املشرتك بني البنوك وشركات التأمني حمل الدراسة؛.2
ئن البنوك وشركات  3   التأمني إىل عدم املوافقة على جودة اخلدمة البنكية والتأمينية؛.يتجه ز
على جودة اخلدمة البنكية وجودة اخلدمة   تحالف بني البنوك وشركات التأمني حمل الدراسة الهناك أثر للمنافسة واسرتاتيجيات  .4

  التأمينية. 
مني، منافسة، اسرتاتيجيات حتالف، جود   ة خدمة. الكلمات املفتاحية: بنوك، شركات 

Abstract : 
     The study aimed to identify the impact of competition and strategies of alliance between 
banks and insurance companies on the quality of banking service and the quality of 
insurance service of some banks and insurance companies in Algeria, where two 
questionnaires were developed for the purpose of data collection, the first was directed to 
the banks and insurance companies under study, which numbered 41 and was approved. 4 
axes in it  which are competition, joint venture, licensing agreement and alliance in the field 
of marketing, while the second was directed to their customers and in which 5 dimensions 
of service quality were adopted: tangibility, reliability, safety, responsiveness and empathy, 
and the spss program was used to analyze the questionnaires data based on the arithmetic 
averages and deviation. The study reached a set of results, the most prominent of which 
were: 
1.Low competition between banks and insurance companies under consideration. 
2. There is a high level of implementation of the joint venture between banks and insurance 
companies under study. 
3- Customers of banks and insurance companies do not agree with the quality of banking 
and insurance service. 
4- There is an impact of competition and the strategies of alliance between banks and 
insurance companies under study on the quality of banking service and the quality of 
insurance service. 
Keywords: banks, insurance companies, competition, alliance strategies, quality of 
service. 
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