
 
 
 

Les procédures concernant 
les procurations adoulaires en lien avec les 

biens immobiliers 

صةل اللواكلت العدلية ذات اب متعلقةـ ال الإجراءات 
 عقارلاب

 

Achat راءــش  Vente  عــــيـ ب 

 Mandant : Copie recto-
verso de la carte CNIE 
valide, ou le reçu de dépôt 
de la demande 

 Copie de la Carte ou 
attestation consulaire 

 Mandataire : Copie 
recto-verso de la CNIE 

 Document administratif 
comportant les 
informations relatives au 
bien à acheter (si le bien 
est spécifié) 

 بطاقة التعريف: صورة الموكل 
 )صالحة(، -الوجهين- الوطنية

  أو وصل إيداع الطلب

  التسجيل شهادة أو  بطاقةصورة
 القنصلي

 بطاقة التعريفصورة : الوكيل 
 -الوجهين-الوطنية 

 المعلومات  تتضمنإدارية  وثيقة
المراد شراؤه )إن  لملكبا المتعلقة

 (ادكان الملك محد

  Mandant : Copie recto-
verso de la carte CNIE 
valide, ou le reçu de 
dépôt de la demande 

 Copie de la Carte ou 
attestation consulaire 

 Mandataire : Copie 
recto-verso de la CNIE 

 Copie du Certificat de 
Propriété ou tout 
document administratif 
prouvant la possession 
du bien 

 بطاقة التعريف: صورة الموكل 
 )صالحة(، -الوجهين- الوطنية

 أو وصل إيداع الطلب

  التسجيل شهادة أو  بطاقةصورة
 القنصلي

 بطاقة التعريفصورة : الوكيل 
 -الوجهين-الوطنية 

  شهادة الملكيةصورة من 
 أي وثيقة إدارية تثبت الملكية أو

 

Donation - Sadaka  
Cession(1) 

 صدقة / هبة
 )1(تنازل

 Gestion de  
l’ Héritage الإرث  تدبري 

 Mandant : Copie recto-
verso de la carte CNIE 
valide, ou le reçu de dépôt 
de la demande 

 Copie de la Carte ou 
attestation consulaire 

 Mandataire : Copie recto-
verso de la CNIE 

 Bénéficiaire/Donateur(1) : 
Copie recto-verso de la CNIE 

 Copie du Certificat de 
Propriété ou tout 
document administratif 
prouvant la possession du 
bien 

 بطاقة التعريفصورة : الموكل 
 )صالحة(، -الوجهين- الوطنية

  أو وصل إيداع الطلب

  التسجيل أو شهادة بطاقة صورة
 القنصلي

 بطاقة التعريفصورة : الوكيل 
 -الوجهين-الوطنية 

 صورة  :)1(الواهب / ستفيدالم

 -الوجهين-الوطنية  بطاقة التعريف

  أو  شهادة الملكيةصورة من
 أي وثيقة إدارية تثبت الملكية

  Mandant : Copie recto-
verso de la carte CNIE 
valide, ou le reçu de 
dépôt de la demande 

 Copie de la Carte ou 
attestation consulaire 

 Mandataire : Copie 
recto-verso de la CNIE 

 Copie de l’Acte 
d’hérédité 

 Document administratif 
comportant les 
informations relatives 
au(x) bien(s) relative(s) 
au partage 

 بطاقة التعريف: صورة الموكل 
 )صالحة(، -الوجهين- الوطنية

  أو وصل إيداع الطلب

  التسجيل أو شهادة بطاقة صورة
 القنصلي

 بطاقة التعريفصورة : الوكيل 
 -الوجهين-الوطنية 

  رسم اإلراثةصورة من 

  وثيقة إدارية تتضمن المعلومات
المتعلقة  لملك أو األمالكالخاصة با

 بالقسمة

 

Enregistrement / Conservation حتفيظ / تسجيل 

 Mandant : Copie recto-verso de la carte CNIE valide, ou le 
reçu de dépôt de la demande 

 Copie de la Carte ou attestation consulaire 

 Mandataire : Copie recto-verso de la CNIE 

 Document administratif comportant les informations 
relatives au bien à enregistrer et conserver 

 صالحة(، -الوجهين- الوطنية بطاقة التعريفصورة : الموكل( 
  أو وصل إيداع الطلب

  التسجيل القنصليأو شهادة بطاقة صورة 

 الوجهين-الوطنية  بطاقة التعريفصورة : الوكيل- 

 المراد تسجيله  لملكالمعلومات الخاصة با تتضمنإدارية  وثيقة
  وتحفيظه

 الـملفالـمرجو كتابة رمق هاتفمك وبريدمك الإلكرتوين عىل 
Veuillez indiquer votre numéro de téléphone et votre courriel (e-mail) dans le dossier 
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