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  الخاتمة العامة
على كل المؤسسات بما فيها المؤسسات المصرفية  فرضالتوجه العالمي لالنتقال الى اقتصاد المعرفة  ان     

و تعزيـز البنيـة   , و صناعة للمعرفـة  أنتاج إمواكبة كل التحوالت المصاحبة لهذا االنتقال بما في ذلك من 
و االخطاء السـابقة و  أالتحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و تدعيم لعملية التعلم من التجارب العالمية 

  .هذا للوصول الى خدمات و منتجات بنكية متطورة تكنولوجيا 

على تقبل و تنميـة مهاراتـه و هـذا    يضا توافر مجتمع معرفي قادر ألى اقتصاد المعرفة يتطلب إن االنتقال إ
  .لالستعمال الجيد للمنتجات الجديدة

في هذه الدراسة حاولنا ابراز التطور الذي حصل على الخدمات البنكية في ظل االنتقال الى اقتصاد المعرفـة  
  : و قد توصلنا من خاللها الى النتائج التالية

  : نتائج الدراسة النظرية 

  :توصلت الباحثة الى النتائج التالية من خالل الدراسة النظرية 

و هو ذلك االقتصاد الذي نـتج عـن تقـدم    , اقتصاد المعرفة هو مرحلة متطورة و حديثة لالقتصاد  -
يقوم على فهم جديد لدور المعرفة و رأس المـال البشـري فـي    , المعلومات بعد العصر الصناعي 

 .تطوير االقتصاد

 .لمعرفة بإنتاج و صناعة ا يهتم اقتصاد المعرفة -

و االبتكار و تطوير تكنولوجيا المعلومات و االتصال و كذلك تشـجيع التعلـيم   يعد البحث و التطوير  -
 .من اهم عوامل االندماج في اقتصاد المعرفة

ان البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و االتصال تعتبر العامل االهم في تحديد قدرته على االنتقـال   -
 .المبني على المعرفة الى االقتصاد العالمي

 .يتطلب اقتصاد المعرفة تعزيز السياق التنظيمي النتاج المعرفة بما يضمن قيام االبتكار واالبداع فيه -

تعتمد قدرة اي بلد على االستفادة من اقتصاد المعرفة منخالل تحوله الى اقتصاد تعلمي حيث يكـون   -
 .راتهم و تخصصاتهماالفراد و المؤسسات قادرين على انتاج المعارف بحسب قد

تعد الصيرفة االلكترونية من اهم اوجه تطوير الخدمات البنكية حيث يوفر للبنك عدة مزايا تساهم في  -
 .انتشاره و تحقيقه لمزايا تنافسية في القطاع المصرفي 

 ان االبتكار المصرفي و البنك التعلمي يعدان احدث المفاهيم البنكية التي تدفع بالبنوك الـى التقـدم و   -
 .تطوير خدماتها
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فة هو جعل االفراد و المؤسسات يصـلون الـى انجـاز خـدماتهم و     رالهدف االساسي القتصاد المع -
 .يثة حدلو تكلفة اقل و بجودة افضل وهذا بفضل التقنيات اوظائفهم و عملياتهم في اسرع وقت 

الـدفع خاصـة    يمكننا القول بان الجزائر تتخذ حاليا الطريق الصحيح نحو تطوير و تحديث وسـائل  -
 .البطاقات االلكترونية 

 

  نتائج الدراسة الميدانية 
الفالحة و التنمية الريفية يسعى النتاج المعرفة عن طريق تشجيع انتقال الخبرات بـين االفـرادو    بنك -

  .عقد المؤتمرات 
تبقى بنية البنك المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات و االتصال ضعيفة و الدليل على ذلك غياب االنترنـت   -

  .و االنترانت داخل البنك 
عملية تعلم البنك سواءا من تجارب البنوك المنافسة او من تجاربه السابقة لم تصل بعد الى المسـتوى   -

  .لبنكالالزم للقول بان هناك عملية تعلم تنظيمي داخل ا
هناك تحول واضح في خدمات البنك نحو الخدمات االلكترونية و مايدل على ذلك التغيير الحاصل في  -

 . الكترونية وسائل الدفع االلكتروني و االعتمادعلى قنوات توزيع

ايضا الحظنا عدم معرفة الموظفين بخدمات البنك على االنترنت و هذا بالرغم من ان البنـك يتـيح    -
  .ببعض العمليات على موقعه االلكتروني للزبائن القيام

على العموم يمكن القول اعتمادا على الدراسة الميدانية و تحليل نتائج االستبيان ان هناك مساع مكثفة  -
و هذا فـي  رفة المعمن طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية لمواكبة التطورات التي يفرضها اقتصاد 

ة مع هذا هناك نقائص عديدة اهمها عدم وجود شـبكة انترنـات   الى الحكومة االلكتروني اطار التحول
داخل البنك و نقص وعي العمال باهمية تبادل المعارف فيما بينهم كما يجب ان تعزز البنية التحتيـة  

 .لتكنولوجيا المعلومات و االتصال 
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  : ات ــــالتوصي
لببنـك  في ضوء ما تم التوصل اليه من استنتاجات يمكن ان تقدم الباحثة عددا من التوصيات التاليـة  

  :الفالحة و التنمية الريفية 
 .ضرورة انشاء شبكة داخلية انترانت لتسهيل التواصل بين افراد البنك  -

البنكيـة  ضرورة تزيد مكاتب العمال بشبكة انترنت و هذا لمعرفة مـا هـو جديـد عـن الخـدمات       -
 .االلكترونية و كذلك للتواصل مع مستعملي موقع البنك االلكتروني 

انشاء شبكة خارجية اكسترانت و هذا للربط بين مختلف الوكاالت التابعـة للبنـك و بينهـا و بـين      -
  .ديريات الجهوية و المديرية الرئيسيةمال

جل ضـمان  أة الدولية و هذا من على المؤسسات البنكية االنفتاح على التغييرات الحاصلة على الساح -
 .راريتهامها و استئبقا

 .محاولة التقليل من العمل الورقي و استداله بالعمل االلكتروني  -

 .تشجيع الموظفين على االبداع في عملهم و محاولة تحفيزهم  -

 : هذا باالضافة الى بعض التوصيات العامة 

هم ما يقـوم عليـه   أباعتبار انتاج المعرفة من السعي الدائم النتاج المعارف داخل المؤسسات البنكية  -
 .اقتصاد المعرفة

عقد دورات تدريبية لعمال البنوك قصد توعيتهم بأهمية تشارك معـارفهم مـع االخـرين و قصـد      -
 .اج معارفهم الكامنةراستخ

على البنوك الجزائرية تطوير خدماتها بما يتماشى و االهداف المرسومة من ادخـال التكنولوجيـا و    -
 .الوسائل االلكترونية على خدماتها

  .  ان االنتقال الى اقتصاد المعرفة يفرض االهتمام اكثر بالبحث والتطوير و االبتكار المصرفي -
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  : ثـــاق البحــاف
ثناء معالجتنا الشكالية البحث و التي تناولت تطوير الخدمات المصرفية في ظل اقتصاد المعرفـة و  أ

وجدنا العديد من الجوانب التي يمكن مواصلة البحث فيها سواء في الجانب النظري   ،هو مدخل كلي 
  :او التطبيقي و نذكر منها 

 .دور ادارة المعرفة في تطوير الخدمات البنكية  -

 .-مقارنة بين القطاعين العام و الخاص -انتاج المعرفة في البنوك الجزائرية -

 .جزائريةمدى تطبيق التعلم التنظيمي في البنوك ال -

 .دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في تحقيق ميزة تنافسية للبنك -

 .التكنولوجيا المصرفية كأحد اهم مداخل تطوير الخدمة المصرفية  -

  .دور التعلم التنظيمي في تعزيز االبتكار المصرفي -
  
  
  
 


