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دمة.مق1  

 البطاقية الوطنية عبارة عن بنك معلومايت يشمل لك املعطيات اخلاصة ابحلريف همام اكنت والية تواجده ومس تجداته، الس امي 

فراد أأو تعاونيات، أأو مقاوالت يف ميادين الصناعة التقليدية الف نية، الصناعة  تسجيهل، شطبه وحتويهل، والأمر يتعلق ابحلرفيني كأ

نتاج اخلدمات، حيث تتوىل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف هممة مسك  نتاج املواد والصناعة التقليدية الإ التقليدية الإ

دد التنظاميت القانونية اليت حتوتس يري البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف، حسب ما جاءت به النصوص الترشيعية و   

القواعد اليت حتمك الصناعة التقليدية واحلرف وكيفيات تنظمي البطاقية. خمتلف  

  

 واليومالبطاقية بني الامس  .2

 املرحةل الأوىل 

 و كذا املرسوم  01-96من الامر رمق  31مبوجب املادة  للصناعة التقليدية و احلرفالبطاقية الوطنية  تأأسست

 حيدد كيفيات تنظمي البطاقية ومعلها.اذلي بدوره  272-97التنفيذي رمق 

  املمتثةل و تكون اليطاقية أأساسا من املعلومات اليت ترسلها غرف الصناعة التقليدية واحلرف اىل الغرفة الوطنية ت

اىل  اضافةواحلرف ابالإ نسخة طبق الأصل من لك تسجيل، شطب او تعديل يف جسل الصناعة التقليدية  يف

 نسخة من ملف التسجيل.

 (2015-2013)املرحةل الثانية 

 البطاقية و القوانني اليت حتدد الكيفيات العملية لتنظمي العالقات العضوية بني جسل الصناعة التقليدية  تخضع 

 .252-13مبقتىض املرسوم التنفيذي رمق وهذا  تعديالت،لعدة 

  عن طريق لك  الغرفة الوطنية واحلرف اىلتتكون البطاقية من املعلومات اليت ترسلها غرف الصناعة التقليدية

 املعلوماتية املناس بة، وذكل يف شلك بطاقة معلومات و فق منوذج خاص. الوسائل

 (2015مرحةل الرمقنة) 

 الت تقدمه التكنولوجيا من تسهي ونظرا ملامسعى احلكومة الرايم اىل رمقنة خمتلف القطاعات،  ومتاش يا مع

دار من الغرفة الوطنية هبذا الصدد اول اص أأطلقتمساحات التخزين،  والتقليص يفاكلرسعة يف الوصول اىل املعلومة 

 .2015س نة  واحلرف يفالبطاقبة الوطنية الرمقية للصناعة التقليدية 

 ة البطاقية الرمقية تشمل خادم بنيWEB  وقاعدة بياانت ختزن فهيا خمتلف املعلومات اليت تصب عن طريق

لكرتونيةالاس امترات   الغرف.من طرف  االإ

 واخملرجاتاملزااي  .3

رسيعة و  ية الاطالع عىل العديد من املعلومات بصفة حمينةن اماك ،واحلرفتتيح لنا البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية 

 كوهنا مرتكزة عىل ش بكة الانرتنت، من مضهنا:



  انيا. واملشطوبني س نوايعدد احلرفيني املسجلني 

  معيار خمتلف 24احصائيات احلرفيني حسب. 

 الوطين.ومبارشة حول حركية التسجيل والشطب عىل املس توى منحنيات بيانية حية 

  القطاع.عدد مناصب الشغل احملدثة يف 

 ابنشغاالت الغرف حول البطاقية. نظام مراسةل للتكفل 

 ( امثةل عن خمرجات البطاقية(Outputs. 
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. البعد الاقتصادي والتمنوي لأرقام البطاقية4  

قصد بلوغ اعىل قدر من املصداقية، توشك ان  ان اجلهود اليت تقوم هبا الغرفة الوطنية من تطهري وتدقيق معلومات البطاقية

حصاءاهتا، ما جيعلها ركزية يستند علهيا  جتعل مهنا أأداة فعاةل خلدمة مصلحة القطاع ابدلرجة الأوىل، من خالل حتليل بياانهتا واإ

 هتا يف الاقتصاديف اخذ القرارات السديدة، نظرا ملا تقدمه لنا من ارقام حية تعكس ديناميكية الصناعة التقليدية ومسامه

 الوطين مس تقبال لتكون بذكل قد دخال مرحةل الاس تغالل الفعيل. 
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.الافاق5  

لنا الرمقنة من مزااي ال ميكن حرصه فقط يف تس يري و ختزين البياانت، اذ ميكن ربط بنك معلومات البطاقية  ما متنحه

خلاريج يف لنا بتبادل املعلومات عىل املس توى امس تقبال بنظم أأخرى مماثةل اكلضامن الاجامتعي و الرضائب، كام تسمح 

 (.ONSالرشاكة و التعاون مع مؤسسات ادلوةل اكدليوان الوطين )

 


