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 2004أوت سنة  14مؤرخ في  06-04، معدل بالقانون رقم  1994مايو سنة  18مؤرخ في  07 - 94تشريعي رقم المرسوم نقابة مؤسسة بال

Ordre institué par le Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N° 04-06 du 14 août 2004 

لى إ، يوجه بغية التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين التثبيتطلب خطي من أجل  -1

 السيد رئيس المجلس الوطني تحت إشراف السيد رئيس المجلس المحلي.  
عبر اإلنترنت في الموقع اإللكتروني للمجلس ملئ االستمارة التسجيل )استمارة التثبيت  -2

يجب طباعة هذه االستمارة )مملوءة( و إيداعها على مستوى المجلس ،  www.cnoa.dzالوطني: 

 المحلي المختص إقليميا(

 نسخة من عقد الشركة المدنية المهنية في حالة التثبيت بصفة شريك -3

 ية معمارمبرر المحل المهني )عقد كراء، عقد ملكية أو غيرها( مع عبارة مخصص للهندسة ال -4

 ." االنتسابشهادة عدم " ءلألجراتجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  يةالوضع -5

بشرط أن  " االنتسابأو عدم  االنتسابشهادة "تجاه المركز الوطني للسجل التجاري  الوضعية -6

 .يكون النشاط شخص طبيعي أو شخص معنوي ال يتنافى مع ممارسة مهنة مهندس معماري

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -7
 .12 مستخرج من شهادة الميالد رقم -8
 ، سارية المفعول.03، رقم عدليةصحيفة السوابق ال -9

 نسخة من شهادة  مهندس. -10
 شهادة تأدية اليمين -11

 ( (Format JPEGصورة شمسية  -12

 : الثانيةالمرحلة 

في مستخرج الجدول الوطني للمهندسين المعماريين  تسجيلللاستمارة تحديث البيانات  -1

عبر اإلنترنت في الموقع اإللكتروني ملئ االستمارة )  2020المرخص لهم ممارسة المهنة لسنة 

يجب طباعة هذه االستمارة )مملوءة( و إيداعها على مستوى ،  www.cnoa.dzللمجلس الوطني: 

 لمحلي المختص إقليميا(المجلس ا

 للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريينمؤقتة الشهادة نسخة من ال -2

 التصريح بالوجود المقدم من طرف مصالح الضرائب -3

 .ءلصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجرال االنتسابشهادة  -4

 عشرة ألف دينار جزائري اثنابمبلغ  2020لسنة  اإلشتراكاتوصل تسديد نسخة من  -5
 .(دج12.000,00)

 

ف التثبيت ـمل  
 لممارسة مهنة مهندس معماري

 ليمين االحائزين على شهادة تأدية  2017حالة المهندسين المعماريين الذين أدوا اليمين قبل جانفي  -ج

 تسجيل في الجدول الوطنيالرقم  مع

 

لى إ، يوجه بغية التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين التثبيتطلب خطي من أجل  -1

 السيد رئيس المجلس الوطني تحت إشراف السيد رئيس المجلس المحلي.  
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