1

املجلس الجهوي يف أرقام

الفهرس
تقديم
السياق العام
األهداف الكربى

7
8
9

أوال  :الحكامة اإلدارية والتنظيم الداخيل

10

ثانيا  :الدفاع عن الحقوق املعنوية واملادية للموثقات و املوثقني

14

 - 1تدعيم هياكل املجلس وتدبري املوارد البرشية10 ......................................................................................................
 - 2اجتامعات املجلس وتكريس مبدأ املقاربة التشاركية10 ...........................................................................................
 - 3متثيل املهنة عىل الصعيدين الجهوي و الوطني12 ....................................................................................................
 - 1أداء اليمني القانونية وتحيني الئحة املوثقات و املوثقني و املتمرنني.......................................................................
 - 2تسليم اإلذن بالتنقل لتلقي التوقيعات خارج مكتب املوثق..................................................................................
 - 3تلقي اإلشعارات بالتغيب عن املكتب.................................................................................................................
 - 4إبداء الرأي يف الشكايات املوجهة ضد املوثقني.....................................................................................................
 - 5الوسائل البديلة لحل النزاعات التي يكون طرفها موثق أو أكرث............................................................................
 - 6تدخل املجلس يف حالة صدور حكم باإلفراغ ضد املوثق.......................................................................................
 - 7تسليم الشواهد................................................................................................................................................

ثالثا  :التتبع واملراقبة وتوحيد مناهج العمل

 - 1مراقبة مكاتب املوثقني......................................................................................................................................
 - 2املكاتب الشاغرة...............................................................................................................................................
 - 3توحيد مناهج العمل.........................................................................................................................................
 - 4تتبع و مراقبة الحساب املفتوح باسم املوثق لدى صندوق اإليداع و التدبري........................................................
 - 5تتبع ومراقبة االكتتاب يف التأمني عن األخطاء املهنية...........................................................................................

14
16
16
16
17
17
17

18

18
18
19
20
20

رابعا  :تأهيل العنرص البرشي

21

خامسا  :العالقات الخارجية والتعاون الدويل

24

سادسا  :التواصل

26

 - 1الفئات املستهدفة21 .............................................................................................................................................
 - 2إحصائيات21 ........................................................................................................................................................
 - 3عروض التكوين املقرتحة واملنظمة من قبل املجلس22 .............................................................................................
 - 1التظاهرات الدولية املنظمة لفائدة مغاربة العامل واألجانب24 ..................................................................................
 - 2لقاءات العمل الثنائية25 .......................................................................................................................................
 - 1يف إطار عالقة املجلس مبوثقات وموثقي الجهة...................................................................................................
 - 2يف إطار العالقة مع املؤسسات الجهوية...............................................................................................................
 - 3يف إطار التواصل مع املواطنني والعموم...............................................................................................................
 - 4يف إطار العالقة مع الصحافة املرئية ،السمعية واملكتوبة......................................................................................

سابعا  :الحكامة املالية

26
27
27
27

28

 - 1املوارد29 ..............................................................................................................................................................
 - 2النفقات30 ...........................................................................................................................................................

بعض إصدارات املجلس الجهوي

31

أعضاء الهيئة املنتخبة  2013و 2016

أمني زنيرب
الرئيس

عصام طريبة

توفيق عزوزي

النائب األول للرئيس

النائب الثاين للرئيس

أنس بنزكري
نائب الكاتبة العامة

ياسمينة علوي
الكاتبة العامة

سعيدة قدوري
أمينة املال

سعيد هاليل
نائب أمينة املال

أحمد أمني التهامي الوزاين
عضو

محاسن عاقل
عضو

وفاء الرشقاوي الدقاقي
عضو

أنس دينية
عضو

بنعارش املتقي
عضو

إدريس عمرانة
عضو
4

أعضاء الهيئة املنتخبة  2016و 2019

أمني زنيرب
الرئيس

توفيق عزوزي
نائب الرئيس

إدريس عمرانة
نائب الكاتبة العامة

ياسمينة علوي
الكاتبة العامة

سعيدة قدوري
أمينة املال

سعاد رشيف اإلدرييس

نائبة أمينة املال

أنس دينية
عضو

سعيد هاليل
عضو

جامل الدين العلمي
عضو

بنعارش املتقي
عضو

منترص العلمي
عضو

أحمد الوزاين
عضو
5

خديجة سقراط
عضو

المجلس الجهوي للموثقين بالرباط
التقريــر العــام للحصيلــة واإلنجــازات
2013
2016

-

2016
2019

يف ســياق كل هــذه املتغ ـرات التــي عاشــتها مهنــة التوثيــق قبــل و
بعــد دخــول القانــون  32-09ح ّيــز التنفيــذ ،تــم انتخــاب أعضــاء أول
مجلــس جهــوي للموثقــن لجهــة الربــاط ،وذلــك يف أبريــل .2013

إذا كان ظهــور مهنــة التوثيــق العــري يف املغــرب ،يعــود إىل
مطلــع القــرن املــايض ،فــإن البنــاء املؤسســايت للمهنــة مل يتــم
تدشــينه حقيقــة إال بعــد دخــول القانــون الجديــد ح ّيــز التنفيــذ
بتاريــخ  24نونــر  ،2012والــذي مكــن ألول مــرة مــن إحــداث
هيئــة وطنيــة تضــم وجوبــا جميــع املوثقــات واملوثقــن.

والبــد مــن اإلشــادة يف هــذا الصــدد بالــدور الفعــال والحيــاد اإليجــايب
الــذي طبــع تدخــل وزارة العــدل ،بصفتهــا القطــاع الــوزاري املــرف
عــى تنظيــم مهنــة التوثيــق ،حيــث أنيــط اإلرشاف عــى هــذه
العمليــة االنتخابيــة ،عــى صعيــد جهــة الربــاط ،بلجنــة جهويــة
مكونــة مــن قضــاة و موثقــن ،والتــي بــارشت مهامهــا بإحــكام تحــت
إرشاف الســيد الرئيــس األول ملحكمــة االســتئناف بالربــاط و الوكيــل
العــام لديهــا ،مســاهمة بذلــك يف إنجــاح هــذا التمريــن الدميقراطــي
الــذي تــم إجرائــه يف ظــل أجــواء أخويــة ومهنيــة.

وإذا كان مــن املؤكــد أن البــوادر األوىل لتنظيــم املهنــة تعــود
إىل ســبعينيات القــرن املــايض و التــي عرفــت خلــق أول غرفــة
وطنيــة للتوثيــق العــري ،تالهــا بعــد ذلــك إنشــاء أول غرفــة
جهويــة للتوثيــق العــري لجهــة الربــاط ،فــإن هــذا اإلطــار
املؤسســايت بحكــم خضوعــه لقانــون الجمعيــات مل يكــن
ليســتجيب لطموحــات املهنــة و يوحــد صفوفهــا ،حتــى تضطلــع
مبســؤولياتها جهويــا ،وطنيــا ودوليــا ،وتســاهم بذلــك يف التنميــة
املســتدامة لبالدنــا يف خضــم التحــوالت العامليــة الجديــدة.

إن نجــاح املجلــس الجهــوي يف القيــام باملهــام الجديــدة املنوطــة بــه
مــا كان ليتــم لــوال روح التــآزر والتعــاون الــذي تحــى بهــا أعضــاؤه
واملســاندة القويــة للســيدات و الســادة املوثقــن العاملني تحــت لوائه،
كــا أن تنفيــذ كل املهــام املوكولــة إىل املجلــس مبقتــى القانــون مــا
كان ليتــم بالفعاليــة املرجــوة لــوال روح التعــاون الــذي طبــع عالقاتــه
بالســلطة القضائيــة عــى صعيــد دائــرة محكمــة االســتئناف بالربــاط
وكــذا باقــي الــركاء املؤسســاتيني و يف مقدمتهــم املديريــة الجهويــة
للرضائــب ،والخزينــة الجهويــة للمملكــة ،صنــدوق اإليــداع والتدبــر
واملؤسســات البنكيــة ،وغريهــا مــن املصالــح الالممركــزة.

وبغــض النظــر عــن النقائــص التــي تطبــع القانــون 09-32
والــذي ينبغــي العمــل عــى مالمئتــه و تطويــر مقتضياتــه ،فإنــه
مــن املكتســبات التــي ينبغــي ذكرهــا يف هــذا الصــدد تتعلــق
بتكريــس الحضــور القــوي للمهنــة عــى املســتويني الوطنــي
والــدويل وتعزيــز اســتقالليتها وتحصينهــا وتطويــر أســاليب عمــل
املنتســبني إليهــا.
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تــم انتخــاب رئيــس وأعضــاء أول مجلــس جهــوي للموثقــن لجهــة الربــاط للفــرة االنتخابيــة  2016-2013بتاريــخ  14أبريــل  ،2013و تــم بعــد ذلــك
تجديــد الثقــة يف الرئيــس و بعــض األعضــاء الســابقني و إنتخــاب أعضــاء جــدد خــال الواليــة االنتخابيــة املواليــة ( )2019-2016و ذلــك بتاريــخ 12
أبريــل  ،2016حيــث كانــت الرهانــات معقــودة مــن أجــل رفــع التحديــات والتصــدي لجميــع اإلشــكاالت التــي تعــاين منهــا مهنــة التوثيــق ،نذكــر منهــا
عــى الخصــوص :

محاربــة جميــع أشــكال البريوقراطيــة وتفعيــل
دور املؤسســة التمثيليــة يف الدفــاع عــن الحقوق
املهنيــة للموثقــات و املوثقــن العاملــن بدائــرة
نفــوذ املجلــس الجهــوي

إعــادة تنظيــم املهنــة و تقويــة هياكلهــا
و توحيــد صفــوف املوثقــات و املوثقــن
العاملــن بدائــرة نفــوذ املجلــس الجهــوي
الدفــاع عــن رشف املهنــة و تقويــة منســوب
الثقــة لــدى املتعاملــن معهــا

تفعيــل دور املجلــس الجهــوي كقــوة اقرتاحيــة
و فاعلــة يف تنزيــل كل األوراش املهيكلــة التــي
قادهــا املجلــس الوطنــي

تأهيــل العنــر البــري مــن أجــل إنشــاء
عقــود تنتــج آثارهــا وتحقــق العدالــة الوقائيــة
واألمــن القانــوين والتعاقــدي

محاربــة مظاهــر املنافســة غــر الرشيفــة بــن
املوثقــن يف ظــل أزمــة اقتصاديــة خانقــة

مواكبة التحوالت الرقمية
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لإلجابة عىل أهم اإلشكاالت التي اعرتضت مهنة التوثيق منذ سنة  ،2013وضع املجلس الجهوي نصب عينيه تحقيق األهداف التالية:

	-إنجــاح املرحلــة االنتقاليــة املواليــة لدخــول القانــون املنظــم
ملهنــة التوثيــق حيــز التطبيــق وتكريــس مبــادئ الدميقراطية
والحكامــة الجيــدة والشــفافية واحـرام القانون؛

	-انتهــاج سياســة القــرب عــر تقويــة قنــوات التواصــل
املبــارش بــن املجلــس الجهــوي وموثقــي وموثقــات
الجهــة والتفاعــل اإليجــايب مــع مطالبهــم؛

	-تكريــس إشــعاع املهنــة وتوطيــد عالقــات الثقــة والتعــاون
املثمــر بــن املجلــس الجهــوي والســلطات العموميــة عــى
صعيــد الجهــة؛

	-الرفــع مــن فعاليــة العقــد التوثيقــي عــى صعيــد
الجهــة ،عــر االهتــام بتأهيــل العنــر البــري وذلــك
مــن خــال وضــع مخططــات ســنوية للتكويــن و
التكويــن املســتمر تســتهدف جميــع مكونــات املهنــة
مــن موثقــن ،و متمرنــن ،و موثقــن مكلفــن مبراقبــة
مكاتــب املوثقــن ،وكــذا أعــوان املوثقــن؛

	-ضــان الفعاليــة والنجاعــة يف القيــام باملهــام القانونيــة
املوكولــة للمجلــس الجهــوي خدمــة للصالــح العــام؛

	-االنفتــاح عــى التجــارب الدوليــة عــر التوقيــع عــى
اتفاقيــات توأمــة وتعــاون مــع عــدة مؤسســات متثيليــة
ملهنــة التوثيــق يف دول صديقــة قصــد تبــادل الخ ـرات
وتطويــر أســاليب العمــل؛

	-تأطــر عمــل الســيدات و الســادة املوثقــن وتوحيــد مناهــج
العمــل عــر وضــع مخططــات وبرامــج اســتباقية؛
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 - 1تدعيــم هيــاكل
املجلــس وتدبــر املــوارد
البرشيــة :
مــن أجــل القيــام بــاألدوار املنوطة بــه ،قام
املجلــس الجهــوي مبــارشة بعــد انتخــاب
أعضائــه باتخــاذ مقــر جديــد بحــي أكــدال
مبدينــة الربــاط ،ومتكــن خــال فــرة
وجيــزة مــن تجهيــزه بأحــدث الوســائل
و التجهيــزات ،كــا عمــل املجلــس عــى
توظيــف عــدة أطــر إداريــة ومســتخدمني
بهــدف مواكبــة متطلبــات املوثقــن.

 - 2اجتامعــات املجلــس
وتكريــس مبــدأ املقاربــة
التشــاركية :
ركــز املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط
خــال الواليتــن االنتخابيتــن عــى املقاربــة
التشــاركية مــن خــال عقــد عــدة اجتامعــات
ومشــاورات مــع املعنيــن وذلــك مــن أجــل
ضــان التفعيــل الســليم للقــرارات التــي
يتخذهــا .وقــد أخــذت هــذه االجتامعــات
عــدة أشــكال ،نذكــر منهــا :

أ -اجتامعــات املجلــس الجهــوي:

خــال الفــرة املمتــدة مــن ابريــل 2013
إىل مــارس  2019عقــد املجلــس الجهــوي
أكــر مــن  60اجتامعــا مبعــدل إجتــاع
واحــد يف الشــهر ،حيــث متحــورت الق ـرارات
حــول إبــداء الــرأي يف الشــكايات املعروضــة
عليــه واتخــاذ ق ـرارات مصرييــة تهــم عالقــة
املهنــة بباقــي الــركاء والدفــاع عــن حقــوق
املوثقــن ،وإصــدار مقــررات لتوحيــد مناهــج
العمــل.

ب -اللجن املوضوعاتية:

باإلضافــة إىل اجتامعــات املجلــس الجهــوي،
احتضــن مقــر املجلــس اجتامعــات حرضهــا
العديــد مــن املوثقــات و املوثقــن العاملــن
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بدائــرة املجلــس تخللتهــا مناقشــة العديــد مــن
املواضيــع التــي تعنــى بالشــأن املهنــي ومنهــا
عــى ســبيل املثــال اجتامعــات لجنــة العالقــات
مــع اإلدارات ،واللجنــة املكلفــة بتوحيــد العمــل
التوثيقــي و اللجنــة الخاصــة بإعــداد برامــج
التكويــن والتكويــن املســتمر وغريهــا.

ج -االجتامعات الثنائية:

تــم عقــد عــدة اجتامعــات مغلقــة ترمــي إىل
فــض النزاعــات التــي يكــون طرفيهــا موثقــن
بالجهــة ،باإلضافــة إىل النزاعــات التــي تنشــب
بــن بعــض املوثقــن واملتعاملــن معهــم أو
التــي يكــون طرفهــا أحــد ممثــي الــركاء
املؤسســاتيني عــى الصعيــد الجهــوي.
فضــا عــن ذلــك فقــد تــم عقــد مجموعــة مــن
االجتامعــات الثنائيــة ترمــي إيجــاد الحلــول
لبعــض املشــاكل الفرديــة التــي يعــاين منهــا
بعــض املوثقــات واملوثقــن يف إطــار عملهــم
اليومــي.

د  -الجمعيات العمومية:

مل ينــص القانــون  32-09عــى إلزاميــة عقــد
اجتامعــات للجمعيــة العموميــة ملوثقــي
الجهــة ،بالرغــم مــن ذلــك ومــن أجــل تقويــة
قنــوات التواصــل والحــوار بــن املجلــس
الجهــوي و موثقــات وموثقــي الجهــة ،فقــد
عرفــت هاتــن الواليتــن االنتخابيتــن انعقــاد

الجهويــة للرضائــب ،الخزينــة الجهويــة للمملكــة ،قســم الشــؤون
القانونيــة للبنــك املركــزي ،املؤسســات البنكيــة و بعــض الفــروع
الجهويــة للبنــوك التشــاركية ،صنــدوق اإليــداع والتدبــر ،املنعشــون
العقاريــون العموميــون وغريهــا مــن املؤسســات التــي لهــا ارتبــاط
وثيــق بعمــل املوثــق.

ثــاث جمــوع عامــة خصصــت لتــدارس النقــط املتعلقــة بتدبــر شــؤون
املهنــة ومناقشــة الســبل الكفيلــة بتجــاوز املعيقــات التــي تعــرض عمــل
الســيدات و الســادة املوثقــن.

ه  -تدبــر العالقــات مــع الــركاء العموميــن
وا ملؤ سســا تيني :
يف إطــار التنســيق مــع اإلدارات واملؤسســات العموميــة أو الخاصــة ،عقــد
املجلــس الجهــوي عــدة لقــاءات مــع العديــد مــن املؤسســات ومنهــا
عــى الخصــوص النيابــة العامــة مبحكمــة االســتئناف بالربــاط ،املديريــة
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 - 3متثيل املهنة عىل الصعيدين الجهوي و الوطني
مــن أهــم األدوار التــي يضطلــع بهــا املجلــس الجهــوي تحســن صــورة املهنــة و متثيــل الســيدات و الســادة املوثقــن أحســن متثيــل ســواء عــى
املســتوى الجهــوي أو الوطنــي.
ولتحقيق هذا الغرض عبأ املجلس الجهوي كل طاقاته و إمكاناته من أجل الحضور يف العديد من اللقاءات و املنتديات ،أبرزها :

 -Iعىل الصعيد الجهوي
1.1املشــاركة يف الذكــرى املئويــة إلحــداث محكمــة االســتئناف بالربــاط و التــي تــم خاللهــا عــرض أهــم الوثائــق واملحــررات والســجالت التــي
يرجــع تاريخهــا إىل بدايــة حلــول مهنــة التوثيــق باملغــرب؛
2.2الحضور بشــكل منتظم يف مراســم افتتاح الســنة القضائية ملحكمة االستئناف بالرباط؛
3.3املشاركة يف مختلف الندوات العلمية التي استدعي لها املجلس الجهوي وأبرزها :
•الندوات املنظمة من قبل محكمة اإلستناف بالرباط ؛
•الندوات املنظمة من طرف كلية العلوم القانونية بالرباط ؛
•اللقاءات التواصلية و التحسيسية املنظمة من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط ؛
•مؤمتــر األمــم املتحــدة حــول املنــاخ «كــوب  » 22مبراكــش ســنة  2016و التــي ألقــى خاللهــا الســيد رئيــس املجلــس الجهــوي
مداخلــة حــول موضــوع «تجربــة مهنــة التوثيــق يف مجــال الرقمنــة» ؛
•املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة املنعقدة بالصخريات بتاريخ  5دجنرب  2015؛
•اللقاء الوطني للحد من ظاهرة السطو عىل أمالك الغري املنعقد بالرباط بتاريخ  7يناير .2016

 - IIعىل الصعيد الوطني
	-إعــداد التقريــر الرتكيبــي حــول إصــاح مهنــة التوثيــق و املســاهمة يف أشــغال اللقــاء الوطنــي حــول موضــوع «تأهيــل املهــن القانونيــة»
1
املنعقــد بالربــاط بتاريــخ  23يوليــو  2011؛
	-املشــاركة يف اجتامعــات املجلــس الوطنــي لهيئــة املوثقــن باملغــرب و التــي بلــغ عددهــا خــال الفــرة املمتــدة مــن  2013إىل  2019أزيــد
2
مــن  50اجتامعــا ؛
	-تعيــن رئيــس املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط كعضــو يف اللجنــة الوطنيــة املحدثــة مبوجــب املــادة  11مــن القانــون املنظــم ملهنــة
3
التوثيــق املكلفــة بإبــداء الــرأي يف تعيــن املوثقــن ،و انتقالهــم ،و إعفائهــم ،وإعــادة تعيينهــم و البــث يف املتابعــات التأديبيــة خــال الفــرة
املمتــدة مــن أكتوبــر  2013إىل نونــر .2016
	-تعيــن ومشــاركة ثلــة مــن الســيدات والســادة املوثقــن التابعــن للمجلــس الجهــوي يف أشــغال اللجنــة الوطنيــة املكلفــة بــاإلرشاف عــى
4
االمتحانــات املهنيــة للمتمرنــن ؛
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-	5املساهمة الفعلية يف العديد من الندوات واللقاءات العلمية التي أرشف عىل تنظيمها املجلس الوطني للموثقني باملغرب و أبرزها :
•امللتقــى الــدويل املنظــم برشاكــة مــع محكمــة النقــض بقــر املؤمتـرات بالصخـرات حــول موضــوع «األمــن التعاقــدي وتحديــات التنميــة»
يومــي  18و  19أبريــل 2014؛
•املؤمتر السابع و العرشون للتوثيق اإلفريقي املنعقد بفاس من  10إىل  14نونرب 2014؛
•املؤمتر الخامس للتوثيق األورومتوسطي املنعقد مبدينة طنجة من  26إىل  27مارس 2015؛
•ورشــة عمــل حــول تبــادل املامرســات الدوليــة الجيــدة يف مجــال تحســن منــاخ األعــال ،منظمــة مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة ملنــاخ األعــال
برشاكــة مــع مجموعــة البنــك الــدويل ،يف الربــاط مــن  7إىل  10دجنــر 2015؛
كــا عبــأ املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط كل طاقاتــه البرشيــة وكفاءاتــه العلميــة لدعــم ومســاعدة املجلــس الوطنــي يف تنزيــل الربامــج املســطرة
حيــث شــارك العديــد مــن الســيدات و الســادة املوثقــن التابعــن للمجلــس الجهــوي مبســاعدة أطــر ومســتخدمي املجلــس يف إنجــاح العديــد مــن
األوراش ،يذكــر منهــا عــى الخصــوص :

•إعــداد وتهيــئ عقــد التأمــن عــن التغطيــة الصحيــة لفائــدة
املوثقــن املوقــع مــع رشكــة الوفــاء للتأمــن بتاريــخ 22
أكتوبــر  2015؛
•إعــداد أزيــد مــن ثالثــة و عرشيــن  23مقــرح بخصــوص
كيفيــات تســيري صنــدوق ضــان املوثقــن ؛
•املســاهمة يف تنظيــم الجمــع العــام الوطني العــادي للموثقني
املنعقــد مبدينــة الربــاط أيــام  30و  31أكتوبــر  2015؛
•املســاهمة يف إحــداث النظــام اإللكــروين املســمى «توثيق»،
واملشــاركة يف صياغــة اتفاقيــات التبــادل اإللكــروين
للمعطيــات مــع كل مــن املديريــة العامــة للرضائــب،
والخزينــة العامــة للمملكــة ،ووزارة العــدل والحريــات،
والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة ،واملســح العقــاري
والخرائطيــة ؛

•املســاهمة يف اللجــن اإلداريــة املكلفــة تحــت إرشاف وزارة
العــدل و الحريــات بإعــداد و مناقشــة املراســيم التطبيقيــة
املتعلقــة بالقانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق ؛

•املســاهمة يف إعــداد الجــزء األول للدليــل العمــي للقانــون
.09 - 32

•إعــداد وتهيــئ عقــد التأمــن عــن األخطــاء املهنيــة للموثــق
املوقعــة مــع رشكــة الوفــاء للتأمــن بتاريــخ  31دجنــر
 2014؛
•تحيــن االتفاقيــة اإلطــار املوقعــة مــع صنــدوق اإليــداع
والتدبــر بتاريــخ  12دجنــر 2013تتضمــن رشوط و كيفيات
تأهيــل الخدمــات املقدمــة لفائــدة املوثقــن تحســبا إلصدار
املرســوم رقــم  ،2.14.289الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد
 6259بتاريــخ  26مــاي  2014املتعلــق بفتــح وتســيري
الحســاب املفتــوح باســم املوثــق لــدى وكاالت الصنــدوق
املذكــور ،وتشــمل كذلــك الــروط الخاصــة بتقديــم الدعــم
املــادي و اللوجيســتييك لهيئــة املوثقــن ؛
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منــذ ســنتني عــى األقــل
ج) املقيــدون يف التمريــن بصفــة كتــاب مــن الدرجــة الثانيــة
مبكتــب توثيقــي منــذ أربــع ســنوات عــى األقــل ،وال تــري أحــكام
هــذا البنــد عــى املقيديــن يف التمريــن بعــد نــر هــذا القانــون
بالجريــدة الرســمية.

لعــل أول تحــدي كان عــى املجلــس الجهــوي رفعــه غــداة انتخابــه
متثــل يف إبـراز قدرتــه عــى مامرســة املهــام املوكولــة إليــه مبقتــى
القانــون ومســايرة املتطلبــات املتزايــدة للســيدات و الســادة
املوثقــن ،وتتمثــل هــذه املهــام فيــا يــي:

 - 1أداء اليمــن القانونيــة وتحيــن
الئحــة املوثقــات و املوثقــن و املتمرنني

يجب أن تكون مدة التمرين املذكورة أعاله فعلية ومستمرة».

اليمني القانونية

يــديل كل موثــق ،تحــت مســؤوليته ،داخــل أجــل ثالثــن يومــا
مــن تاريــخ نــر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية ،بترصيــح
أمــام الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة االســتئناف التــي يوجــد
بدائرتهــا مقــر مكتــب املوثــق ،يبــن فيــه أســاء املقيديــن لديــه يف
التمريــن بصفــة كتــاب أولــن أو كتــاب مــن الدرجــة الثانيــة وكــذا
املــدة التــي قضوهــا يف التمريــن.

طبقــا ملقتضيــات املــادة  13مــن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق،
حــرص املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط عــى حضــور جلســات
أداء اليمــن مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن إلقــاء كلمــة باســم املجلــس
والرتحيــب باملوثقــن الجــدد والترسيــع بإجـراءات فتــح مكاتبهــم.
مبــارشة بعــد دخــول القانــون رقــم  32.09املنظــم ملهنــة التوثيــق
حيــز التطبيــق ،بــادر املجلــس الجهــوي إىل اتخــاذ عــدة إج ـراءات
بهــدف حــر عــدد املتمرنــن املقيديــن مبكاتــب الســيدات و
الســادة املوثقــن و الخاضعــن إىل مقتضيــات املــادة  128منــه و
التــي تنــص عــى مايــي :

يف هــذا الصــدد ،أصــدر املجلــس الجهــوي مقــررا بتاريــخ 04
مــارس  ،2014يحــدد مبوجبــه رشوط و كيفيــات تســجيل املتمرنــن
و الوثائــق الالزمــة اإلدالء بهــا للمصادقــة عــى شــهادة التمريــن
الجتيــاز االمتحــان املهنــي املنصــوص عليهــا يف املــادة  12مــن
املرســوم رقــم  2.12.725الصــادر بتاريــخ  8مــارس .2013

« يقبــل ،الجتيــاز االمتحــان املهنــي ،وبــرف النظــر عــن املقتضيات
املنصــوص عليهــا أعاله:
أ) املرشــحون الحاصلــون عــى إحــدى الشــهادات املســلمة مــن
مــدارس التوثيــق املعــرف مبعادلتهــا مــن طــرف الدولــة ،الذيــن
قضــوا فــرة متريــن ملــدة  4ســنوات مبكتــب أحــد املوثقــن باملغرب؛
ب) املقيــدون يف التمريــن بصفــة كتــاب أولــن مبكتــب توثيقــي

كــا حــرص املجلــس عــى تحيــن الئحــة املتمرنــن ســنويا مــع
األخــد بعــن االعتبــار عــدد املتمرنــن الجــدد الوافديــن إليــه مــن
مناطــق أخــرى أو الذيــن غــادروا دائــرة نفــوذه وكــذا أولئــك الذيــن
اجتــازوا بنجــاح االمتحــان املهنــي للتخــرج.
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يف هــذا اإلطــار حــرص املجلــس الجهــوي عــى اق ـراح موثقــن خلفــا
للموثقــن املشــار إليهــم يف الحــاالت  1و  5و  6أعــاه وذلــك صونــا
لحقــوق املتعاقديــن و حفاظــا عــى ممتلكاتهــم كــا حــرص املجلــس
عــى تتبــع و حضــور جميــع عمليــات تســليم األرشــيف والتــي ميكــن
إجاملهــا كالتــايل :

و إجامال ،ميكن حرص عدد املتمرنني كالتايل :
عدد املتمرنني

السنة

دجنرب

يونيو

حاالت االنتقال

8

حاالت الوفايات

1

حاالت التوقف المؤقت عن مزاولة
المهنة بطلب من الموثق

الئحة املوثقات و املوثقني املزاولني بدائرة نفوذ املجلس

ميســك املجلــس الجهــوي الئحــة محينــة تتضمــن أســاء الســيدات و
الســادة املوثقــن املزاولــن بدائــرة نفــوذه وتاريــخ تعيينهــم وعنــوان
مقــر عملهــم وتاريــخ أدائهــم اليمــن القانونيــة وكــذا أرقــام هواتفهــم
وبريدهــم االلكــروين.

حاالت اإليقاف بسبب عقوبات
تأديبية

كــا تتضمــن الالئحــة املشــار إليهــا الوضعيــة القانونيــة للموثــق
كمثــا يف حــال إصــدار عقوبــة اإليقــاف املؤقــت عــن مزاولــة املهنــة.

الئحــة املوثقــات و املوثقــن الحائزيــن ألصــول العقــود و
املحفوظــات

يســهر املجلــس بتنســيق مــع الرئيــس األول ملحكمــة االســتئناف
والوكيــل العــام للملــك لديهــا عــى تســليم أصــول العقــود و ملحقاتهــا
و الوثائــق و الســجالت املودعــة لــدى املوثــق إىل خلفــه يف الحــاالت
التاليــة :
1.1وفاة املوثق؛
2.2إعفاء املوثق من مزاولة املهنة؛
3.3انتقال املوثق من مدينة إىل أخرى؛
4.4انتقال املوثق خارج دائرة محكمة االستئناف؛
5.5توقف املوثق مؤقتا عن مزاولة املهنة؛
6.6إصــدار عقوبــات تأديبيــة ضــد املوثــق كاإليقــاف عــن
مزاولــة املهنــة أو العــزل؛
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 - 2تســليم اإلذن بالتنقــل لتلقــي
التوقيعــات خــارج مكتــب املوثــق  - 3 :تلقي اإلشعارات بالتغيب عن املكتب
يف هــذا املجــال وضــع املجلــس نصــب عينيــه تحقيــق معادلــة
املوضوعيــة والرسعــة والفعاليــة يف مجــال البــث يف هــذه األذونــات،
ومراقبــة التطبيــق الســليم للــادة  12مــن القانــون املنظــم للمهنــة
ومــن أجــل تحقيــق هــذه املعادلــة ،تــم اتخــاذ اإلجـراءات التاليــة:
	-تكليــف أحــد أعضــاء املجلــس مبهمــة البــث يف الطلبــات
والتوقيــع عــى األذونــات؛
	-تحديــد معايــر موضوعيــة لكيفيــات تطبيــق املــادة 12
أعــاه؛

تنــص املــادة  17مــن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق عــى أنــه «ميكــن
للموثــق أن يتغيــب عــن مكتبــه ملــدة ال تتعــدى خمســة عــر يومــا ،عــى أن
يقــوم بإشــعار املجلــس الجهــوي للموثقــن والوكيــل العــام للملــك ملحكمــة
االســتئناف املعــن بدائرتهــا بهــذا التغيــب  .إذا كان املوثــق مضطـرا للتغيــب
ألكــر مــن خمســة عــر يومــا  ،عــن الرئيــس األول ملحكمــة االســتئناف
املعــن بدائــرة نفوذهــا بنــاءا عــى ملتمســه موثقــا أخــر للنيابــة عنــه»
و قــد وردت عــى املجلــس منــذ  2013إىل غايــة  2018مــا يزيــد عــى 790
إشــعارا بالتغيــب موزعــة عــى الشــكل التــايل:
عدد اإلشعارات

	-الحــرص عــى تحديــد آجــال للبــث يف طلبــات الحصــول
عــى األذونــات ال يتعــدى يف أقــى الحــاالت  48ســاعة
ابتــداء مــن تاريــخ إيــداع الطلــب؛
	-تبنــي مســطرة جديــدة ابتــداء مــن تاريــخ  7دجنــر 2018
تعتمــد عــى اســتعامل تقنيــات التواصــل الحديثــة حيــث
تــم اعتــاد مســطرة ال ماديــة إليــداع الطلــب و الحصــول
عــى اإلذن؛
وقــد بلــغ عــدد األذونــات املســلمة مــن طــرف املجلــس خــال الفرتة
املمتــدة مــن  2013إىل  15مــارس  2019مــا مجموعــه  15.273إذن
بالتنقــل موزعــة عــى الشــكل التــايل :
عدد األذونات

السنة

 - 4إبــداء الــرأي يف الشــكايات املوجهــة
ضــد املوثقــن :
مــن أجــل ضــان النزاهــة والحيــاد يف البــث يف طلبــات إبــداء الــرأي فقــد
اعتمــد املجلــس مســطرة خاصــة تتمثــل يف:
•تعيــن مقــرر مــن بــن أعضائــه يتكفــل بتهيــئ ملفــات الشــكايات
وعــرض وقائعهــا عــى املجلــس دون ذكــر اســم املوثــق أو املوثقــة
املشــتىك بها؛

السنة
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 - 5الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات
التــي يكــون طرفهــا موثــق أو أكــر :

•امتنــاع عضــو املجلــس عــن الحضــور يف االجتــاع
املخصــص إلبــداء الــرأي يف الشــكايات إذا كان العضــو
معنيــا بصفــة مبــارشة أو غــر مبــارشة مبوضــوع
الشــكاية؛

تدخــل املجلــس بشــكل ودي يف العديــد مــن النزاعــات التــي كان
املوثــق طرفــا فيهــا و ذلــك بهــدف إيجــاد حــل ودي لحفــظ حقــوق
املتعاملــن مــع املوثــق مــع مراعــاة كرامــة هــذا األخــر ،حيــث توفــق
املجلــس يف حــل بعــض النزاعــات املرتبطــة بتحديــد األتعــاب واســتيفاء
اإلج ـراءت القانونيــة لبعــض امللفــات العالقــة.

•اتخاذ املجلس لقرارته بأغلبية أعضائه الحارضين؛
•صياغــة ق ـرارات املجلــس يف هــذا املجــال وفــق منــوذج
موحــد يراعــى فيــه تعليــل اتخــاذ الق ـرار.
بلــغ عــدد الشــكايات التــي توصــل بهــا املجلــس مــا بــن شــهر
ابريــل  2013و مــارس  2019مــا مجموعــه  430شــكاية موزعــة
حســب الســنوات عــى الشــكل التــايل:

 - 6تدخــل املجلــس يف حالــة صــدور
حكــم باإلفــراغ ضــد املوثــق :
تدخــل املجلــس يف حالتــن مــن أجــل طلــب مهلــة لتأجيــل تنفيــذ
أحــكام اإلفــراغ إىل غايــة تحديــد مــكان آمــن إليــداع محفوظــات
وأصــول العقــود.

عدد الشكايات

 - 7تسليم الشواهد :

يســلم املجلــس الجهــوي العديــد مــن الشــواهد والتــي ميكــن
تقســيمها عــى الشــكل التــايل :
•شــواهد التمريــن التــي يــديل بهــا املتمرنــون الجتيــاز
االمتحــان املهنــي وقــد بلــغ عددهــا  391شــهادة؛
•شواهد مزاولة املهنة وبلغ عددها  88شهادة؛
•شــواهد إلبــداء رأي املجلــس بخصــوص املامرســة املهنيــة
وفقــا ألعرافهــا وتقاليدهــا وقــد بلــغ عددهــا ثالثــة شــواهد.

السنة
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 - 1مراقبة مكاتب املوثقني:

طبقــا للــادة  65مــن القانــون  32-09املنظــم ملهنــة التوثيــق ،فــإن
مكاتــب املوثقــن تخضــع لرقابــة املجلــس الجهــوي إمــا بصفــة منفــردة
أو بصفتــه عضــوا يف لجنــة املراقبــة التــي تضمــن باإلضافــة إىل ممثــل
عنــه ،ممثلــن عــن كل مــن النيابــة العامــة وإدارة الرضائــب.
وتفعيــا لــدور املجلــس يف هــذا الصــدد ،ومــن أجــل ضــان حيــاد
الجهــاز املكلــف باملراقبــة ،فقــد اتخــذ املجلــس التدابــر التاليــة:
•انتخــاب املوثقــن املكلفــن باملراقبــة خــال الجمــع العــام
ملوثقــي الجهــة املنعقــد ســنتي  2015و .2017
•تنظيــم دورة تدريبيــة مبدينــة الربــاط لفائــدة املوثقــن
املكلفــن باملراقبــة أطرهــا مســؤولون عــن جهــاز مراقبــة
املوثقــن التابــع لغرفــة املوثقــن بباريــس ،حيــث تــم تنظيــم
هــذه الــدورة يف إطــار اتفاقيــة الرشاكــة والتعــاون التــي
تجمــع املجلــس الجهــوي بغرفــة املوثقــن بباريــس؛
•تنظيــم تدريــب ميــداين بباريــس اســتفاد منــه املوثقــن
املراقبــن املنتخبــن ،وذلــك بتاريــخ  5و  6يونيــو ،2014
حيــث انضــم املوثقــون املراقبــون إىل فــرق املراقبــة املكونــة
عــى صعيــد غرفــة املوثقــن بباريــس مــن أجــل القيــام
بعمليــات مراقبــة لبعــض مكاتــب املوثقــن بباريــس؛
•إعــداد منــاذج اســتامرة التفتيــش مــن أجــل توحيــد مناهــج
عمــل املراقبــن وضــان حيادهــم؛
•إعــداد خالصــات وتقاريــر تســتهدف جمــع املعطيــات
واإلحصائيــات تســتعمل يف مجــال اســراتيجيات املجلــس
الراميــة إىل الحــد مــن اإلشــكاليات التــي يعرفهــا مجــال
املامرســة املهنيــة.
فضــا عــن ذلــك فقــد نظــم املجلــس عمليــات مراقبــة بيداغوجيــة
تســتهدف مواكبــة بعــض املوثقــن الجــدد مــن أجــل تحســن طــرق
التدبــر املــايل واإلداري ملكاتبهــم

 - 2املكاتب الشاغرة :

متثلت تدخالت املجلس يف هذا املجال يف:
•اق ـراح موثقــن عــى وجــه االســتعجال مــن أجــل التســيري
املؤقــت يف حالــة التوقــف عــن العمــل بطلــب مــن املوثــق؛
•اق ـراح موثقــن عــى وجــه االســتعجال مــن أجــل التســيري
املؤقــت يف حالــة الوفــاة؛
•اق ـراح موثقــن عــى وجــه االســتعجال مــن أجــل التســيري
املؤقــت يف حــال صــدور عقوبــة التوقيــف املؤقــت ضــد
املوثــق.
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 - 3توحيد مناهج العمل

•املقــرر املتعلــق بإحــدات منــودج لــإذن بتكليــف املوثق
بــأداء الرضيبــة عــى الدخــل صنــف األربــاح العقاريــة ؛
•املقــرر الصــادر بتاريــخ  11فربايــر  2019تحــت عــدد
 538/19م.ر املتعلــق بإحــداث منــوذج للبنــد املتعلــق
بحاميــة األشــخاص الذاتيــن تجــاه معالجــة املعطيــات
ذات الطابــع الشــخيص ؛
	-إصــدار عــدة دوريــات و دالئــل عمليــة لهــا ارتبــاط وثيــق
بتطبيــق املســتجدات الترشيعيــة واملامرســة التوثيقيــة ،ومنهــا
عــى الخصــوص :
•الدليــل العمــي الصــادر بتاريــخ  4يوليــوز  2018حــول
تطبيــق املقتضيــات الخاصــة بالترصيــح االلكــروين
للرضيبــة عــى الدخــل صنــف األربــاح العقاريــة ؛
•الدليــل العمــي حــول اســتعامل النظــام اإللكــروين
املســمى «توثيــق» املعتمــد مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة
للموثقــن الســتيفاء إج ـراءات تســجيل العقــود التــي
يتلقاهــا املوثقــون ؛
•الدوريــة عــدد  18/4006م.ر الصــادرة بتاريــخ 18
أكتوبــر  2018حــول اســتيفاء اإلجــراءات املتعلقــة
بــأداء مبلــغ الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة بالنســبة
للســكن االجتامعــي ؛

يف إطــار مواكبــة الترشيعــات الجديــدة عمــل املجلــس الجهــوي عــى
اتخــاذ عــدة مبــادرات ،نذكــر منهــا عــى الخصــوص :
	-إعداد و اقرتاح مناذج للعقود باللغة العربية ؛
	-إحــداث منــوذج موحــد لســجل التحصــن و ســجل الوصايــا
املنصــوص عليهــا يف املــادة  51مــن القانــون رقــم 09.32
املنظــم ملهنــة التوثيــق ؛
	-إحــداث منــوذج موحــد للوحــة البيانيــة التــي تحمــل إســم
وصفــة املوثــق وحــث الســيدات والســادة املوثقــن عــى
التقيــد مبقتضيــات املــادة  91مــن القانــون املنظــم ملهنــة
التوثيــق ؛
	-إصــدار عــدة مقــررات للمجلــس الجهــوي للموثقــن تهــم
توحيــد العمــل بــن الســيدات و الســادة املوثقــن ،يذكــر منهــا
عــى الخصــوص :
•املقــرر الصــادر بتاريــخ  16ينايــر  2018تحــت عــدد
18-524/1م.م حــول توحيــد العمــل بخصــوص
اإلق ـرار و األداء االلكرتونيــن لواجبــات التســجيل و
التمــر ؛

19

 - 4تتبــع و مراقبــة الحســاب املفتــوح
باســم املوثــق لــدى صنــدوق اإليــداع و
التدبــر

•تســلم و تســجيل اإلشــعارات الــواردة مــن صنــدوق اإليــداع
و التدبــر ؛
•دراســة اإلشــعارات و إحالتهــا فــور التوصــل بهــا عــى
املوثــق املعنــي قصــد إفــادة املجلــس بالرشوحــات الالزمــة
بخصوصهــا ؛
•رفــع تقريــر مفصــل إىل رئيــس املجلــس الجهــوي حــول
الحــاالت املرصــودة التخــاذ اإلجــراءات املناســبة ؛
•إســتقبال املوثقــات و املوثقــن و مدهــم باملعطيــات املرتبطة
باإلشــعارات التــي تخصهم ؛
•املســاهمة يف تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة املوثقــات
و املوثقــن و أعوانهــم قصــد التقليــص مــن عــدد األخطــاء
املاديــة واإلغفــاالت التــي تتســبب يف ارتفــاع عــدد
اإلشــعارات؛
•التنسيق مع مصالح صندوق اإليداع و التدبري ؛
•إعــداد الرســوم البيانيــة لإلشــعارات ورصــد مختلــف الحــاالت
الــواردة فيهــا ؛
•تصنيــف و حفــظ اإلشــعارات و الوثائــق املرتبطــة بهــا
للرجــوع إليهــا عنــد االقتضــاء.

يف إطــار تطبيــق مقتضيــات املرســوم رقــم  2.14.289الصــادر يف 14
مــاي  2014املتعلــق بتنظيــم وتســيري الحســاب املفتــوح باســم املوثــق
بصنــدوق اإليــداع و التدبــر و الســيام املــادة  5منــه ،توصــل املجلــس
الجهــوي خــال الفــرة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر  2015إىل غايــة 31
دجنــر  2019مبــا مجموعــه  9120إشــعارا موزعــة كالتــايل :
عدد اإلشعارات

 - 5تتبــع ومراقبــة االكتتــاب يف التأمــن
عــن األخطــاء املهنيــة

السنة

تنــص املــادة  26مــن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق عــى أن املوثــق
ملــزم بالتأمــن عــى املســؤولية الناجمــة عــن األرضار املرتتبــة عــن
أخطائــه املهنيــة ،و األخطــاء املهنيــة للمتمرنــن لديــه ،وأجرائــه.

يتوصــل املجلــس الجهــوي بهــذه اإلشــعارات كلــا تبــن
لصنــدوق اإليــداع و التدبــر أن البيانــات الــواردة يف الشــيك
أو األمــر بالتحويــل البنــي الصادريــن مــن قبــل املوثــق غــر
مطابقــة للبيانــات املدرجــة يف وصــل اإليــداع األصــي واإلضــايف.

يف هــذا اإلطــار ،حــرص املجلــس الجهــوي تحــت إرشاف النيابــة
العامــة لــدى محكمــة االســتئناف بالربــاط عــى مراقبــة مــدى اح ـرام
الســيدات و الســادة املوثقــن للمقتضيــات القانونيــة الســالفة الذكــر
ســواء املامرســن منهــم أو الذيــن يرشعــون يف مامرســة املهنــة وذلــك
مــن خــال مطالبتهــم ســنويا بــاإلدالء بنســخة مــن شــهادة التأمــن أو
عنــد أدائهــم لليمــن القانونيــة.

ويهــدف هــذا اإلج ـراء إىل متكــن املجلــس مــن تتبــع ومراقبــة حســن
تســيري املبالــغ املودعــة لــدى املوثــق وتأكــده مــن تســليمها إىل األطراف
املتعاقديــن املســتفيدين منهــا.
ولتحقيــق هــذا الغــرض ،عمــل املجلــس الجهــوي منــذ الــروع يف
تطبيــق املرســوم املذكــور أعــاه عــى إنشــاء وحــدة خاصــة تتكفــل مبــا
يــي :

هــذا وتجــدر اإلشــارة ،إىل أنــه ابتــداء مــن فاتــح ينايــر  2017وقــع
املجلــس الوطنــي لهيئــة املوثقــن باملغــرب اتفاقيــة جامعيــة للتأمــن
عــن األخطــاء املهنيــة تضــم وجوبــا كافــة املوثقــات و املوثقــن.
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رابعا  :تأهيل العنرص البرشي
 - 1الفئات املستهدفة:

يعتــر التكويــن مــن بــن األوراش األساســية التــي ركــز عليهــا
املجلــس الجهــوي خــال هتــن الواليتــن االنتخابيتــن ،وذلــك
حرصــا منــه عــى ضــان فعاليــة العقــد التوثيقــي وتكريــس
مكانتــه كوثيقــة إثبــات مــن الدرجــة األوىل.
ومــن أجــل ضــان جــودة التكويــن وتحقيــق األهــداف املرجــوة،
فقــد حــرص املجلــس عــى تنظيــم تكوينــات تحــرم املعايــر
البيداغوجيــة والتنظيميــة املعتمــدة دوليــا ،حيــث تــم يف هــذا
اإلطــار:

يســتهدف التكويــن املنظــم مــن قبــل املجلــس جميــع مكونــات املهنــة،
الســيام:
•املتمرنــون  :حيــث اســتفاد أزيــد مــن  156متمــرن خــال
الفــرة املمتــدة مــن  2014إىل  2017؛
•املوثقــون  :حيــث اســتفاد أزيــد مــن  1934مشــارك خــال
الفــرة املمتــدة مــن  2015إىل  2018؛
•املوثقــون الجــدد  :حيــث اســتفاد أزيــد مــن 52موثــق خــال
الفــرة املمتــدة مــن  2014إىل  2018؛

•تشــكيل لجنــة بيداغوجيــة ولجنــة تنظيميــة تســهران
عــى إعــداد مشــاريع التكويــن وتنفيذهــا بعــد املصادقة
عليهــا؛

•أعــوان املوثقــن  :حيــث اســتفاد أزيــد مــن  80مســاعد خــال
الفــرة املمتــدة مــن  2015إىل  2018؛

•تكليــف اللجنــة البيداغوجيــة بدراســة حاجيــات
التكويــن واقــراح برامــج للتكويــن تســتهدف
االســتجابة للحاجيــات املرصــودة ،كــا تعمــل عــى
اختيــار املكونــن وتعقــد اجتامعــات إعداديــة معهــم
(هندســة التكويــن)؛
•تقييــم مشــاريع التكويــن املنجــزة واقــراح ســبل
لتحســن جــودة التكويــن؛

•املفتشــون املكلفــون مبراقبــة مكاتــب املوثقــن  :حيــث اســتفاد
أزيــد مــن  15مفتــش خــال الفــرة املمتــدة مــن  2015إىل
 2017؛
•أعضــاء املجلــس الجهــوي وأعضــاء لللجــن الوظيفيــة  :حيــث
اســتفاد أزيــد مــن  30عضــو خــال الفــرة املمتــدة مــن 2015
إىل .2017

•مــن جهــة أخــرى تتكلــف اللجنــة التنظيميــة بتهيــئ
الظــروف والوســائل اللوجســتية واملاليــة الكفيلــة
بإنجــاح اللقــاءات املنظمــة؛

 - 2إحصائيات:

•عقــد رشاكات مــع جامعــات ومراكــز ومؤسســات مــن
أجــل تنظيــم دورات تكوينيــة مشــركة ،حيــث تــم يف
هــذا الشــأن عقــد رشاكــة مــع كليــة الحقــوق أكــدال،
كليــة الحقــوق الســوييس ،املعهــد العــايل للقضــاء ،كليــة
علــوم الرتبيــة.
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تكويــن املوثقــن الجــدد يف طــور التعيــن :تضــم هاتــه الفئــة
املوثقــن الناجحــن يف االمتحــان املهنــي واملقبلــن عــى فتــح مكاتبهــم.
حيــث اســتفادت هاتــه الفئــة مــن تكويــن يف مجــال التدبــر اإلداري،
واملــايل واملحاســبايت والجبــايئ للمكتــب ،باإلضافــة إىل أعــراف وتقاليــد
املهنــة وتنظيــم العالقــات مــع الزبنــاء.

 - 3عــروض التكويــن املقرتحــة واملنظمــة مــن قبــل
املجلس:

مــن أجــل اســتهداف أكــر عــدد مــن املوثقــن الذيــن يصعــب
عــى أغلبيتهــم تخصيــص حيــز زمنــي للتكويــن عــى حســاب
انشــغاالتهم و ارتباطاتهــم املهنيــة ،فقــد عمــل املجلــس عــى
تنويــع عــروض التكويــن املخصصــة للموثقــن باإلضافــة إىل اقـراح
عــروض لتكويــن املتمرنــن و مســاعدي املوثقــن خــارج أوقــات أو
أيــام العمــل.

يف مجــال التأطــر ،تشــكلت هيئــة التكويــن من أكرثمــن  12مؤطــر ينتمون
إىل مجــاالت متعــددة كالقضــاء والتعليــم العــايل والتوثيق بطبيعــة الحال.
باإلضافــة إىل التكوينــات املخصصــة لفائــدة املوثقــن ،فقــد تــم تنظيــم
دورات تكوينيــة أخــرى اســتهدفت باقــي مكونــات مهنــة التوثيــق ،وذلــك
عــى الشــكل التــايل:
تكويــن أعــوان ومســاعدي املوثقــن :وعيــا منــه بالــدور
الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه الفئــة داخــل مكاتــب املوثقــن ونظــرا
للمســتجدات التــي عرفهــا مجــال املامرســة املهنيــة الســيام مــا يتعلــق
باعتــاد التكنولوجيــات الحديثــة التــي تقتــي مــن هــذه الفئــة التوفــر
عــى قــدرات متكنهــم مــن التأقلــم مــع هــذه األوضــاع الجديــدة ،فقــد
نظــم املجلــس برامــج للتكويــن لفائــدة هــذه الفئــة ،تســتهدف تأهيــل
هــذه الفئــة ،حيــث تــم اعتــاد برامــج تكويــن متوســطة املــدى مبعــدل
حصــة واحــدة يف األســبوع نظمــت مبركــز التكويــن التابــع لكليــة علــوم
الرتبيــة بالربــاط.

فطور املوثقني:

حيــث يتــم اقـراح تكوينــات حــول مائــدة للفطــور تجمــع موثقــي
الجهــة و تهــم باألســاس الحســم يف بعــض النقــط الدقيقــة خــال
فــرة ســاعتني.

نــدوات املســتجدات القانونيــة :تنظــم يف نهايــة اليــوم،
ويكــون الهــدف منهــا إطــاع الســيدات والســادة املوثقــن عــى
املســتجدات القانونيــة املرتبطــة مبجــاالت عملهــم ،يؤطرهــا خـراء
يف املجــال املرتبــط مبوضــوع النــدوة.
أيــام التكويــن املســتمر :تخصــص هــذه السلســلة لتكويــن
املوثقــن يف بعــض املواضيــع ذات األهميــة القصــوى التــي تتطلــب
حيـزا مهــا مــن الوقــت ،حيــث تنظــم عــى مــدى يــوم كامــل.

تكويــن املفتشــن املكلفــن مبراقبــة مكاتــب املوثقــن :

تتســم مهمــة مراقبــة مكاتــب املوثقــن بنــوع مــن الحساســية نظ ـرا ألن
إســناد هــذه املهــام يتــم عــن طريــق االنتخــاب الــيء الــذي قــد يوحــي
بإمكانيــة املــس بحيــاد هــذا الجهــاز ،لــذا كان مــن الــازم العمــل عــى
إيجــاد اآلليــات الكفيلــة بضــان تجــرد وحيــاد املراقبــن حيــث تــم يف هذا
الشــأن االســتعانة بجهــاز التفتيــش التابــع لغرفــة املوثقــن بباريــس ،وذلــك
يف إطــار اتفاقيــة التعــاون والرشاكــة التــي تجمــع املجلــس الجهــوي بهــذه
الغرفــة .وميكــن تلخيــص أهــم الخطــوات املســجلة يف هــذا الشــأن فيــا
يــي:
•تنظيــم لقــاء اســتهدف تكويــن املوثقــن املراقبــن املنتخبــن مــن
طــرف الجمعيــة العموميــة للمجلــس الجهــوي ،وذلــك يــوم 25
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فربايــر  2014بفنــدق ســوفيتيل ديــوان ،أطــره كل مــن
ســدريك بالنــي ،الســنديك املكلــف مبهمــة اإلرشاف العــام
عــى مراقبــة موثقــي باريــس و كوريــن روكيــي ؛
•تنظيــم تدريــب ميــداين بباريــس اســتفاد منــه بعــض املوثقــن
املراقبــن املنتخبــن ،وذلــك بتاريــخ  5و  6يونيــو  ،2014حيــث
انضــم املوثقــون املراقبــون إىل فــرق املراقبــة املكونــة عــى
صعيــد غرفــة املوثقــن بباريــس مــن أجــل القيــام بعمليــات
مراقبــة لبعــض مكاتــب املوثقــن بباريــس ؛
•تنظيــم ورشــة تكوينيــة مبقــر املجلــس الجهــوي بالربــاط
خصصــت إلعــداد اســتامرات التفتيــش املعتمــدة مــن قبــل
املجلــس لضــان موضوعيــة ونجاعــة عمليــات املراقبــة يــوم
 25فربايــر  2014؛
•تنظيــم ورشــة تكوينيــة مبقــر املجلــس الجهــوي بالربــاط
خصصــت لتحيــن اســتامرات التفتيــش املعتمــدة مــن قبــل
املجلــس يــوم  13ابريــل .2015
تكويــن أعضــاء املجلــس الجهــوي واللجــان الوظيفيــة  :نظ ـرا لحجــم وأهميــة املهــام املســندة لهتــه الفئــة ،واآلمــال املعقــودة عليهــا
مــن أجــل تحقيــق األهــداف املرســومة ،فقــد كان لزامــا إعــداد تكوينــات تســتهدف تقويــة القــدرات الشــخصية والتدبرييــة لهــؤالء األعضــاء لتحقيــق
االنســجام بينهــم ،حيــث تــم يف هــذا الشــأن:
•تنظيم دورة تدريبية يف مجال التواصل يف يونيو  2014بالصخريات ،أطرتها السيدة فايزة زوكاري ،متخصصة يف التواصل ؛
• تنظيــم دورة تدريبيــة يف مجــال املواكبــة الشــخصية وبنــاء الفريــق يــوم  7نونــر  2015بالصخـرات ،أطرهــا الســيد فيليــب رفـراي ،متخصــص يف
التواصــل والتنميــة الشــخصية يف اإلطــار املهنــي ؛
•تنظيــم حصــص مواكبــة شــخصية وبصفــة منفــردة ألعضــاء املجلــس الجهــوي خــال الفــرة املمتــدة مــن أكتوبــر  2015إىل ينايــر  2016مبقــر
املجلــس ،أطرهــا الســيد فيليــب رف ـراي ،متخصــص يف التواصــل والتنميــة الشــخصية يف اإلطــار املهنــي.
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 - 1التظاهــرات الدوليــة املنظمــة لفائــدة مغاربــة
العــامل واألجانــب

وعيــا منــه بأهميــة اإلنفتــاح عــى التجــارب واملامرســات
الدوليــة الفضــى يف املجــاالت املرتبطــة بالقوانــن ذات الصلــة
باملامرســة املهنيــة و بحكامــة مؤسســاتها التمثيليــة ،ركــز
املجلــس اهتاممــه عــى ربــط عالقــات تعــاون ورشاكــة ذات
القيمــة املضافــة مــع بعــض الهيئــات الجهويــة للتوثيــق عــى
الصعيــد الجهــوي ،حيــث متكــن يف هــذا الصــدد مــن:
•تنفيــذ إتفاقيــة التوأمــة املوقعــة بتاريــخ  14دجنــر
 2012بالربــاط مــع غرفــة املوثقــن بباريــس ؛
•التوقيــع بتاريــخ  20مــاي  2017عــى ملحــق
لالتفاقيــة املذكــورة بباريــس ؛
•التوقيــع بتاريــخ  07أبريــل  2017مبدريــد عــى
اتفاقيــة رشاكــة وتوأمــة مــع غرفــة املوثقــن
مبدريــد ؛
•التوقيــع بتاريــخ  27شــتنرب  2018بربوكســيل
عــى اتفاقيــة رشاكــة وتوأمــة مــع غرفــة املوثقــن
بربوكســيل ؛
•وقد تركزت هذه االتفاقيات عىل املحاور التالية:
•تنظيــم لقــاءات تحسيســية مشــركة لفائــدة املغاربة
املقيمــن بالخــارج و األجانــب املقيمــن باملغــرب ؛
•رقمنة املهنة واعتامد التكنلوجيات الحديثة؛
•تكويــن املوثقــن ،املوثقــن املتمرنــن ،املســاعدين،
أعضــاء املجلــس الجهــوي ،املراقبــن وباقــي أعضــاء
اللجــن الوظيفيــة ؛
•الحكامــة والتدبــر املؤســي للمهنــة عــى الصعيــد
الجهــوي.
وتتمثل حصيلة املنجزات املسجلة يف هذا الشأن كام ييل:

حيث تم تنظيم التظاهرات التالية:
•امللتقــى املغــريب الفرنــي األول للموثقــن بالربــاط يف 15
نونــر  2015تحــت شــعار «األنظمــة املاليــة للــزواج وأنظمــة
التــوارث ،نظ ـرات متقاطعــة بــن املغــرب وفرنســا» ؛
•امللتقــى املغــريب الفرنــي الثــاين للموثقــن بباريــس يف 20
مــاي  2017تحــت شــعار «قوانــن األرسة واملمتلــكات،
نظــرات متقاطعــة بــن املغــرب وفرنســا» ؛

•امللتقــى املغــريب الفرنــي الثالــث للموثقــن بالربــاط يف
 20أبريــل  2018تحــت شــعار «نظــرات متقاطعــة حــول
الرقمنــة» ؛
•امللتقــى املغــريب الفرنــي الرابــع للموثقــن بباريــس يف فاتــح
أبريــل  2019تحــت شــعار «النظــام األرورويب الجديــد حــول
األنظمــة املاليــة للــزواج إشــكاليات التطبيــق يف إطــار عالقــات
الــزواج املختلــط» ؛
•اللقــاء األول املنظــم لفائــدة الجاليــة املغربيــة املقيمــة
بربوكســيل املنظــم مبقــر القنصليــة العامــة للمغرب بربوكســيل
يف  28شــتنرب .2018
24

 .2لقاءات العمل الثنائية

أسفرت هذه االتفاقيات أيضا عىل ما ييل:
• تكويــن املوثقــن املكلفــن مبراقبــة مكاتــب التوثيــق
مــن طــرف أجهــزة املراقبــة املعتمــدة مــن قبــل غرفــة
املوثقــن بباريــس بالربــاط يف  25فربايــر 2014؛
•تنظيــم تدريــب ميــداين مبكاتــب بعــض املوثقــن بباريس
مبعيــة مراقبــن معتمديــن لــدى غرفــة املوثقــن بباريــس
يف يونيــو 2015؛

والســيام فيــا يتعلــق بحاميــة العقــود مــن التزويــر؛

•املشــاركة يف اللقــاء املنظــم تحــت شــعار «النظــام
األورويب الجديــد للتــوارث والــدول الغــر األوروبيــة»
بباريــس يف  22أكتوبــر  2016عــى هامــش املؤمتــر 28
للتوثيــق العاملــي ؛

•املشــاركة يف أشــغال املؤمتــر املنظــم بربوكســيل يف  4و  5مــاي
 2018تحــت شــعار «القانــون واألرسة» مــن طــرف ائتــاف
الجامعــات األورو-متوســطية ؛

•تنظيــم لقــاء عمــل مبدريــد يف  7أبريــل  2017مــع أعضــاء
غرفــة املوثقــن مبدريــد خصــص لالطــاع عــى أســاليب
تدبــر املهنــة املعتمــدة مــن قبــل التوثيــق اإلســباين

•تنظيــم لقــاء تحســييس لفائــدة جمعيــة األطلــس املغــريب
بفلنــدا حــول موضــوع « األرسة واملمتلــكات» بهلســينيك يف
 18غشــت .2018
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سادسا  :التواصل
األنرتنيــت ،وســائل التواصــل االجتامعــي األخــرى) ؛
•خلــق قنــوات إلخبــار املوثقــن بوضعياتهــم الفرديــة مــع
اح ـرام مبــدأ الرسيــة املتطلبــة يف هــذا الخصــوص ؛

شــكل محــور التواصــل خــال الواليتــن االنتخابيتــن الســابقتني حجــر
الزاويــة يف مخطــط املجلــس الجهــوي ،حيــث تــم إحــداث لجنــة
يف هــذا الخصــوص أنيــط أمــر اإلرشاف عليهــا إىل رئيــس املجلــس
مبــارشة.
وقد وضعت هذه اللجنة نصب عينيها تحقيق األهداف التالية :

•خلــق مجموعــات مغلقــة للتواصــل تضــم كل موثقــات
وموثقــي الجهــة ،وذلــك باإلضافــة إىل الصفحــة العموميــة
التــي تــم إحداثهــا يف فاتــح يونيــو  2015؛

•تقويــة جاذبيــة املهنــة و إشــعاعها عــى الصعيــد الجهــوي،
الوطنــي والــدويل ؛
•تكريــس ثقــة املواطــن والســلطات العموميــة يف املهنــة ويف
الــدور الــذي يقــوم بــه املجلــس الجهــوي بصفتــه الهيئــة
التمثيليــة للمهنــة عــى الصعيــد الجهــوي ؛
•إطــاع املوثقــن بصفــة منتظمــة عــى كل املســتجدات
التــي تهــم تنظيــم مهنــة التوثيــق بصفــة مبــارشة أو غــر
مبــارشة ؛

•تنظيــم حملــة تحسيســية وإخباريــة عــر الهاتــف همــت
تطبيــق الرســوم الجديــدة املعتمــدة مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة
للمحافظــة العقاريــة واملســح العقــاري والخرائطيــة ؛

•إخبــار الــرأي العــام الوطنــي بــكل مــا يتعلــق مبهنــة
التوثيــق وتصحيــح املغالطــات التــي يتــم الرتويــج لهــا
أحيانــا ؛

•مواكبــة تحسيســية ملوثقــات وموثقــي الجهــة حــول دخــول
اتفاقيــة األبوســتيل حيــز التطبيــق و التعريــف باملســطرة
الجديــدة املتبعــة ؛

•تحقيق التقارب مع موثقات وموثقي الجهة.
وميكــن تلخيــص أهــم اإلنجــازات التــي تــم التوصــل إليهــا يف هــذا
الخصــوص فيــا يــي :

•تنظيــم زيــارات للمكاتــب همــت مواكبــة موثقــات وموثقــي
الجهــة مــن أجــل ضــان تزويــد املوثقــن مبفاتيــح التوقيــع
اإللكــروين ؛

 .1يف إطار عالقة املجلس مبوثقات وموثقي الجهة:
• تحقيــق التواصــل املبــارش بــن األعضــاء واملســؤولني
اإلداريــن مــن جانــب أول وموثقــي الجهــة مــن جانــب
ثــاين عــر كل وســائل التواصــل (الهاتــف ،الرســائل القصرية،
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 .3يف إطار التواصل مع املواطنني والعموم:

•تنظيــم دميومــة مــن طــرف قســم املصادقــة عــى
التوقيعــات التابــع ملقاطعــة أكــدال مــن أجــل نفــس
الغــرض ؛

•اســتقبال املواطنــن مبقــر املجلــس وتنظيــم اجتامعــات فرديــة
لالســتامع إليهــم باإلضافــة إىل توجيههــم عــر الهاتــف والــرد
عــى رســائلهم العاديــة واإللكرتونيــة والتفاعــل مــع طلباتهــم
ومقرتحاتهــم عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ؛
• تنظيــم لقــاء تحســييس لفائــدة أعضــاء الجاليــة املغربيــة
بباريــس يــوم  20مــاي  2017؛
•تنظيــم لقــاء تحســييس لفائــدة أعضــاء الجاليــة املغربيــة
بربوكســيل يــوم  28شــتنرب  2018؛
•تنظيــم لقــاء تحســييس لفائــدة أعضــاء الجاليــة املغربيــة
بهلســينيك يــوم  17غشــت  2018؛
•املشــاركة يف معــرض العقــار املنظــم مبدينــة ســا دورة 2016
و .2017

Le guide pour obtenir votre E-mail professionnel
prénom.nom@notairesrabat.ma

? Pourquoi faut-il avoir un E-mail professionnel

1

Protégez votre identité : L’email n’est plus seulement un outil de

communication, c’est un moyen d’identification, il sera, demain,
un moyen de preuve. En utilisant l'extension @notairesrabat.ma,
vous protégez votre nom et votre titre de notaire d’un acte
d’usurpation par une personne malveillante.

•توقيــع اتفاقيــة مــع رشكــة خاصــة مــن أجــل اقتنــاء
مجــال خــاص عــر األنرتنيــت و تزويــد املوثقــن بعناويــن
إلكرتونيــة مهنيــة ملوثقــات وموثقــي الجهــة ؛
Sécurisez vos données : Avec la montée en puissance des attaques

cybernétiques, il devient impératif de protéger vos données et
celles de vos clients.

Améliorez votre image : Une adresse professionnelle est source de
confiance, elle montre que vous appartenez à une organisation
professionnelle sérieuse et moderne.

•توزيــع نـرات إخباريــة خاصــة باملجلــس عــى الصعيــد
الجهــوي باإلضافــة إىل بعــض اإلصــدارات األخــرى ؛
Augmentez votre productivité : Vous profiterez des outils de
“Google Suite”, comme par exemple : Partager des documents
avec le Conseil ou entre vous et vos collaborateurs, créer votre site
web selon des modèles prêts à l’emploi...

? Qu’adviendra-t-il de ma boîte de messagerie actuelle

2

 .4يف إطــار العالقــة مــع الصحافــة املرئيــة ،الســمعية
واملكتوبــة:

•إصــدار عدديــن خاصــن يتضمنــان ملفــن مكتملــن
للملتقــى املغــريب الفرنــي األول والثــاين للموثقــن تــم
نرشهــا باملجلــة االسـراتيجية لقانــون األعــال3باملغــرب
التــي تصدرهــا رشكــة «ليكســيس نيكســيس» الرائــد
العاملــي يف مجــال اإلصــدارات القانونيــة مــع ضــان
توزيــع اإلصداريــن عــى صعيــد املغــرب وبعــض البلــدان
األوروبيــة ؛
Que vous ayez un compte Gmail, Yahoo ou Hotmail…, vous
pourrez importez tous vos anciens messages à votre nouvelle
adresse professionnelle. Ainsi, vous travaillerez, si vous le
souhaitez, avec une seule boîte de messagerie.

Je suis nul en informatique, comment pourrai-je
? configurer ma nouvelle adresse professionnelle

•متتــن الروابــط املهنيــة مــع الصحافة املكتوبــة مبدهــا بالبيانات
والتقاريــر الدوريــة يف إطــار تفعيــل الحــق يف املعلومة ؛

Le Conseil de Rabat a conclu un accord avec la société Groupe
Wib, fournisseur attitré des services du géant Google au Maroc.
Dès votre adhésion, un conseiller de la société groupe Wib sera
mis à votre disposition pour vous assister

•التنســيق مــع كل مكونــات الصحافــة يف إطــار الــرد عــى
الحمــات املغرضــة التــي تســتهدف مهنــة التوثيــق وكــذا يف
إطــار حمــات التواصــل املرتبطــة بتدبــر األزمــات ؛

 .2يف إطار العالقة مع املؤسسات الجهوية:

•املســاهمة يف العديــد مــن الربامــج التلفزيــة ،اإلذاعيــة التــي
تســتهدف تنويــر وتحســيس املواطنــن بحقوقهــم.

•تنظيــم لقــاءات تشــاورية مــع كل مــن املديريــة الجهويــة
للرضائــب ،الخزينــة الجهويــة للمملكــة ،املحاكــم
االبتدائيــة ،محكمــة االســتئناف واملحكمــة التجاريــة ؛
•املشــاركة يف اللقــاءات املنظمــة مــن طــرف الــركاء
املؤسســاتيني للمجلــس (املعهــد العــايل للقضــاء ،محكمــة
االســتئناف ،املحكمــة االبتدائيــة بــكل مــن الخميســات
وتيفلــت ،كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة الســوييس وأكــدال) ؛
•دعــوة الــركاء املؤسســاتيني إىل كل اللقــاءات
والتظاهــرات املنظمــة مــن قبــل املجلــس ؛
•توزيــع بعــض إصــدارات املجلــس باإلضافــة إىل كل
مــن توصيــات امللتقــى املغــريب الفرنــي الثالــث حــول
الرقمنــة و مقرتحــات املجلــس للحــد مــن ظاهــرة الســطو
عــى العقــارات.

27

سابعا  :الحكامة املالية

قســمني :قســم أول خــاص باملــوارد و املداخيــل ،و قســم ثــاين مخصــص
لنفقــات التســيري و التجهيــز ،حيــث يتــم تقييــم املــوارد و التكاليــف
بنــاء عــى التوقعــات و املعطيــات املتوفــرة أثنــاء إعــداد امليزانيــة.

خصــص املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط اهتاممــا بالغــا للشــق
املتعلــق بتدبــر و تســيري أموالــه و ممتلكاتــه حيــث عمــد منــذ
تأسيســه إىل خلــق وحدتــن متخصصتــن تتكفــل األوىل بتحصيــل
املــوارد و أداء النفقــات و مســك املحاســبة و الوثائــق املاليــة للمجلس
فيــا عهــد إىل الوحــدة الثانيــة مهمــة الســهر باســتمرار عــى تذكــر
الســيدات و الســادة املوثقــن بواجباتهــم املاليــة تجــاه املجلــس بــكل
الوســائل املمكنــة (بريــد إلكــروين ،رســائل قصــرة ،ورســائل بريديــة)
مــع مراعــاة مــا تقتضيــه أعـراف و تقاليــد املهنــة و الظــروف املاديــة
و االجتامعيــة لــكل موثــق و موثقــة.

ويف نهايــة كل ســنة ماليــة ،يعقــد املجلــس اجتامعــا يخصــص ملراقبــة
تنفيــذ مــروع امليزانيــة الســنوية كــا متــت املصادقــة عليــه
ويرفعــون يف هــذا الشــأن تقريـرا يرفــق بقوائــم الحســابات املعتمــدة.
وعــى الرغــم مــن أن القانــون رقــم  09.32املنظــم ملهنــة التوثيــق مل
مينــح أي اختصــاص للجمــوع العامــة بشــأن املصادقــة عــى ميزانيــة
املجلــس أو تقاريــره املاليــة ،فــإن املجلــس حــرص منــذ البدء و بشــكل
مســتمر عــى إطــاع كافــة الســيدات و الســادة املوثقــن املزاولــن
بدائــرة نفــوذه عــى جميــع املعطيــات و التفاصيــل املتعلقــة بتدبــر
شــؤونه املاليــة خــال الجمــوع العامــة التــي كان يعقدهــا لهــذا
الغــرض ،وذلــك تكريســا منــه ملبــادئ الشــفافية و النزاهــة.

ونظـرا للــدور الهــام الــذي يلعبــه التدبــر املــايل يف تحقيــق األهــداف
املرســومة مــن قبــل املجلــس ،فقــد تــم توظيــف إطاريــن يتوف ـران
عــى كفــاءات يف ميــدان التدبــر و التســيري املــايل ،عهــد إليهــا
الســهر عــى تســيري الوحدتــن املذكورتــن.
وتكريســا ملبــادئ الحكامــة املاليــة ،فــإن أي أداء كيفــا كان وأي
اســتخالص أو تحصيــل ال يتــم تنفيذهــا إال طبقــا ملــروع امليزانيــة
املصــادق عليــه مــن قبــل أعضــاء املجلــس.

ولقــد كان لهــذه املقاربــة أثــر بالــغ يف توطيــد عالقــات الثقــة بــن
الســيدات و الســادة املوثقــن و ممثليهــم ،مــا ســاهم يف الرفــع
مــن مســتوى اإلحســاس باملســؤولية و التعبئــة الشــاملة للمســاهمة
التلقائيــة يف تنميــة مــوارد الهيئــة.

وينبغــي التذكــر يف هــذا الصــدد أن ميزانيــة املجلــس تنقســم إىل
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املوارد و النفقات
 - 1املوارد
ج  -نســبة عائــدات املجلــس الجهــوي مــن مــوارد
الهيئــة الوطنيــة :

أ -املــوارد املاليــة للهيئــة الوطنيــة للموثقــات و
املوثقــن :

حــدد املجلــس الوطنــي ،طبقــا للقانــون املنظــم للمهنــة ،نســب
املبالــغ العائــدة للمجلــس الجهــوي كــا يــي :

تتكــون مــوارد الهيئــة الوطنيــة للموثقــن مــن املــوارد التــي
يســمح بهــا القانــون والســيام :

•قبــل فاتــح ينايــر  60% : 2017مــن مبلــغ املســاهمة التــي
يؤديهــا املوثــق عــن كل عقــد تلقــاه ،و  50%مــن واجبــات
االشـراك ؛

•واجبات االشرتاك ؛
•واجب يؤديه املوثق عن كل عقد تلقاه ؛

•بعــد فاتــح ينايــر  20% : 2017مــن مبلــغ املســاهمة التــي
يؤديهــا املوثــق عــن كل عقــد تلقــاه ،و  100%مــن واجبــات
االشـراك ؛

•عائدات املطبوعات والكتب والدوريات ؛
•عائدات البطاقات املهنية والشارات ؛
•وكل املوارد األخرى التي لها عالقة بنشاطه.

د  -املســاعدات الخارجيــة التــي تلقاهــا املجلــس
الجهــوي عــن طريــق الهيئــة الوطنيــة :

كــا ينــص القانــون عــى أنــه يجــوز للهيئــة أن تحصــل عــى
مســاعدات نقديــة أو عينيــة مــن الدولــة و املؤسســات العموميــة
.

يف إطــار تطبيــق مقتضيــات اتفاقيــة الرشاكــة و التعــاون املوقعــة
بــن املجلــس الوطنــي لهيئــة املوثقــن و صنــدوق اإليــداع والتدبــر
بالربــاط بتاريــخ  12دجنــر  ،2013اســتفاذ املجلــس الجهــوي
للموثقــن بالربــاط خــال ســنوات  2014و  2015مــن مســاعدات
ماليــة رصــدت وفقــا ملــا جــاء يف االتفاقيــة املذكــورة إلنجــاز مايــي :

ب  -مســاهامت املجلــس الجهــوي للموثقــن
بالربــاط يف ماليــة الهيئــة الوطنيــة :
يســتخلص املجلــس الجهــوي مــن الســيدات و الســادة املوثقــن
املزاولــن بدائــرة نفــوذه املســاهامت املاليــة الواجبــة لفائــدة
الهيئــة الوطنيــة ،واملتمثلــة يف واجــب يؤديــه املوثــق عــن كل
عقــد يتلقــاه إضافــة إىل واجبــات اإلشــراك.

•تجهيــز املقــر الجديــد للمجلــس الجهــوي باملعــدات
واآلليــات الالزمــة ؛
•أداء أجور العاملني باملجلس و نفقات التسيري ؛
•تنظيم ندوات علمية و دورات تكوينية ؛
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ويف هــذا اإلطــار ،بلغــت املســاعدات املاليــة التــي توصــل بهــا املجلــس الجهــوي خــال العامــن  2014و  2015مــا مجموعــه  2.71مليــون درهــم،
رصــدت عــى الشــكل التــايل :

رسم بياين لسنة 2014
التجهيزات واملعدات

رسم بياين لسنة 2015
وسائط التواصل

وسائط التواصل

األجور والنفقات

الندوات و دورات التكوين
التجهيزات واملعدات
الندوات و دورات التكوين
األجور والنفقات

ه  -املوارد الذاتية للمجلس الجهوي للموثقني بالرباط

يف إطــار األنشــطة التــي يقــوم بهــا ،متكــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط خــال الفــرة املمتــدة مــن  2014إىل 2017املبالــغ املبينــة يف الجــدول
التــايل :

سجل التحصين (بالدرهم)
تكوين المتمرنين (بالدرهم)
تكوين الموثقين (بالدرهم)
مختلفات (بالدرهم)

2014
23.365,00
133.800,00
15.750,00
144.126,00

2015
24.683,00
63.000,00
74.600,00
*

 - 2النفقات

2016
8197,00
9000,00
9800,00
25.500,00

2017
8088,00
*
54.450,00
3400,00

طبقــا للقانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق تخصــص املــوارد املاليــة للهيئــة لتجهيــز املجلــس الوطنــي واملجالــس الجهويــة وتســيري شــؤونها ومــا يتعلــق
مبقارهــا وأداء أجــور العاملــن بهــا والوفــاء بــكل التزاماتهــا وتحمالتهــا ،ويف إنشــاء وإدارة مشــاريع اجتامعيــة وتنظيــم تظاه ـرات ثقافيــة.
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بعض إصدارات المجلس الجهوي

مقرتحات املجلس الجهوي للموثقني بالرباط
حول ظاهرة السطو عىل أمالك الغري
مقترحات المجلس الجهوي للموثقين بالرباط
 2017الغير
ﻳﻧﺎﻳﺭ أمالك
 20على
السطو
حول ظاهرة
2017
يناير
20
ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ
 20يناير 2017

ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ
ﻟﻠﻣﻭﺛﻘﻳﻥ
ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ
اﻟﻬﻮﻳﺔﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻣﻦ ﺭﺋﻳﺱ
اﳌﺤﻮراﻷول :اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻥ
أداة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺘﻤﻠﻚ
ﻣﺪﺧﻞ
وﺗﺤﺼني
ﺇﻟﻰ
اﻟﺴﻄﻮ:

ﻭﺯﻳﺭإﱃﺍﻟﻌﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕـﻔﺮة اﻟﻘﻀﻴﺒﻴــﺔ واﻟﺮﻗﺎﻗــﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ
ﻣﻌﻄﻴــﺎت اﻟﺸـ
ﺍﻟﺳﻳﺩاﻟﻮﻟــﻮج
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﻫــﺬا اﳌﺤــﻮر ﺑﺘﻤﻜــني اﳌﻮﺛﻘــني ﻣــﻦ
اﳌﻀﻤﻨــﺔ ﰲ ﺑﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰﻫــﻢ ﺑﺎﳌﻌــﺪات اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻻﻃــﻼع
ﻋــﲆ اﻟﻨﻘــﻂ اﳌﻤﻴــﺰة ﻟﺒﺼــامت اﻷﺻﺎﺑــﻊ اﻟــﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬــﺎ ﺑﺒﺼــامت اﻟﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﺘﻌــني
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ:ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺳﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﻳﺭ
اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﻫﻮﻳﺘــﻪ.

ﻫﺬا اﳌﻘﱰح ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺳﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻣﻭﻻﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ؛

 .1إدﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻋــﲆ اﳌــﺎدة  5ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  06-35اﳌﺤﺪﺛــﺔ مبﻮﺟﺒــﻪ اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳــﻒ
ﻭﺑﻌﺩ؛
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ ،ﻳﺴــﻤﺢ مبﻘﺘﻀــﺎه ﻟﻠﻤﻮﺛﻘــني اﻻﻃــﻼع ﻋــﲆ اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﻗــﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓﻋـﺇﻟﻰ
ـﻼعﺧﻼﻟﻪ
اﻻﻃـﻣﻥ
ﻭﺟﻬﺗﻡ
ـﺪدﻭﺍﻟﺗﻲ
،2016
ﻳﻧﺎﻳﺭ
ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ
ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺗﺑﻌﺎ
ـﲆ
اﻹﻟﻜــﱰوين
ﻃﺮﻳﻘــﺔ
ـﻮم ﻳﺤـ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦــﲆ16ﻣﺮﺳـ
اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻋ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻣــﻊ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻬﺩــﺔ ﺑــﻪ
ـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘ
اﻟﻘﻀﻴﺒﻴـ
واﻟﺸــﻔﺮة
ﺗﺭﻭﻡ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺳﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﻳﺭ ،ﻳﺷﺭﻓﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎﺑﻛﻡ
ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕـﺎت؛
ﺗﻘﺩﻳﻡـﺬه اﳌﻌﻄﻴـ
ﻫـ
ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺛﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 .2ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻧﻔــﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت واﻟﺘﺪاﺑــري اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ أﻋــﻼه ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ و ﺑﻄﺎﻗــﺔ
ﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗﻣﻠﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺳﻁﻭ:
ﻭﺗﺣﺻﻳﻥ
ﻣﻥـﺐﺍﻟﻬﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﺍﻷﻭﻝ:
ﺑﺎﳌﻐﺮب؛
اﳌﻘﻴﻤــني
ﻟﻸﺟﺎﻧـ
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
اﻹﻗﺎﻣــﺔ

ﻳﺗﻌﻠﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺑﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻔﺭﺓ ﺍﻟﻘﺿﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﻗﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ ﰲ
 .3متﻜــني اﳌﻮﺛﻘــني ﻣــﻦ اﻷﺟﻬــﺰة اﳌﻼمئــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺎﻻﻃــﻼع ﻋــﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت
ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺗﺟﻬﻳﺯﻫﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ـﺎدةﻣﻥ 4ﻣــﻦ
ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻘ ـﺮاءة اﻟﺒﴫﻳــﺔ اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ ﺟــﻮاز اﻟﺴــﻔﺮ اﻟﺒﻴﻮﻣــﱰي ﻛــام ﻫــﻲ ﻣﻀﻤﻨــﺔ ﰲ اﳌـ
ﺍﻟﻧﻘﻁ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﺑﺻﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺗﻬﺎ ﺑﺑﺻﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ
ﻫﻭﻳﺗﻪ.ـﻮم رﻗــﻢ  2-08-310اﻟﺼــﺎدر ﰲ  23أﻛﺘﻮﺑــﺮ  2008؛
اﳌﺮﺳـ

ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:اﻟﻌﻘــﺎرات ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻮﻃــﻦ ﻳﺘــﻮﱃ ﻣﻬﻤــﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔﳌــﻼك
اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳــﺔ
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت
ﻫﺫﺍــﺪاث ﺑﻨ
 .4إﺣ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡــﻚﻳﺗﻁﻠﺑﺎﺗﺧﺎﺫ
ﺗﺨﺰﻳــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﳌﻌﻄﻴــﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤــﻼك ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ ﻣﻨــﺬ أول اﻛﺘﺴــﺎب ﳌﻠﻜﻴــﺔ
 -1ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﻣﻧﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ  06-35ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﺔ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ
اﳌﻌﻄﻴــﺎت
ﻋﻘــﺎر ،ﺣﻴــﺚ أﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ إﺟـﺮاء أي ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻻﺣﻘــﺔ ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ،ﻳﻘــﻮم اﳌﻮﺛــﻖ مبﻘﺎرﻧــﺔ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ،ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻟﻠﻣﻭﺛﻘﻳﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺭﻗﺎﻗﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ؛ﰲ ﺑﻨــﻚ
ـﻚ اﳌﺨﺰﻧــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠـ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣــﻊ
ﺍﻻﻁﻼﻉــﴬ أﻣﺎﻣــﻪ
ﻁﺭﻳﻘﺔاﻟــﺬي ﻳﺤ
ﻟﻠامﻟــﻚ
ﻋﻠﻰواﻟﺒﺼﻤـ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔــﻮرة
ﻣﻊــﻚ اﻟﺼ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔـﺎ ﺑﻪﰲ ذﻟ
ـﺨﺼﻴﺔ )مبـ
اﻟﺸـ
ﻫﺫﻩ
ﻣﺭﺳﻭﻡـﺔ(ﻳﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻘﺿﻳﺑﻳﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳــﺔ؛
 -2ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻐــﺮب ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺷــﻮاﻫﺪ ﺗﺜﺒــﺖ ﻫﻮﻳــﺔ ﺻﺎﺣــﺐ
ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ اﻟــﺪول
ﻟﻸﺟﺎﻧﺏمتﺜﻴﻠﻴــﺎت
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔــﻴﻖ ﻣــﻊ
 .5اﻟﺘﻨﺴ
ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ؛
ﺟــﻮاز اﻟﺴــﻔﺮ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻐﻴــريه )اﻧﻈــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻞ أدﻧــﺎه(؛
 .6اﻋﺘــامد اﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ اﻹﻟﻜــﱰوين ﰲ اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﻨﺼﺒــﺔ ﻋــﲆ اﻟﻌﻘــﺎرات ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻀــامن اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ
ﻟﻠامﻟــﻚ؛
32
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 .7إﺻــﺪار اﳌﺮﺳــﻮﻣني اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــام ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ﰲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ 05-53
اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒــﺎدل اﻹﻟﻜــﱰوين ﻟﻠﻤﻌﻄﻴــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﳌــﺎدة  601ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن  70-41اﳌﺘﻤــﻢ واﳌﻌــﺪل
ﻟﻈﻬــري  21ﻏﺸــﺖ  3191اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴــﻆ اﻟﻌﻘــﺎري؛
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ:
ﻫــﺬا اﳌﻘــﱰح ﻳــﺮوم اﻟﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻇﺎﻫــﺮة اﺧﺘــﻼق أﺷــﺨﺎص وﻫﻤﻴــﺔ واﻟﺘﺰوﻳــﺮ ﰲ وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﻬﻮﻳــﺔ ،ﺣﻴــﺚ أن
ﺣامﻳــﺔ اﻷﺷــﺨﺎص ﻣــﻦ ﻇﺎﻫــﺮة اﻟﺴــﻄﻮ ﻋــﲆ ﻋﻘﺎراﺗﻬــﻢ ﻳﺠــﺐ أن ميــﺮ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻘــﻖ اﻟﺪﻗﻴــﻖ ﻣــﻦ
ﻫﻮﻳــﺔ اﻟﺸــﺨﺺ أﺛﻨــﺎء أول اﻗﺘﻨــﺎء ﻟﻌﻘﺎرﻣــﺎ ،وذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻋﺘــامد اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه
ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻷﺟﻬــﺰة اﻟﺘــﻲ متﻜــﻦ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺢ اﻹﻟﻜــﱰوين ﻟﻠﺒﺼﻤــﺔ وﻛــﺬا ﻗـﺮاءة اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﻟــﻮاردة ﰲ وﺛﺎﺋــﻖ
اﻟﻬﻮﻳــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺳﻴﺴــﻬﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬــﺎ ﰲ ﺑﻨــﻚ اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻋــﲆ اﳌﻮﺛــﻖ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﻘــﻖ اﻟﺪﻗﻴــﻖ ﻣــﻦ ﻫﻮﻳــﺔ اﳌﺘــﴫف ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘــﺎر ﺧــﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬــﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ ﺑﻬﻮﻳــﺔ اﳌﺘــﴫف اﻟﻼﺣــﻖ اﳌﺎﺛــﻞ أﻣﺎﻣــﻪ.
ﻛام أن ﻫﺬا اﳌﻘﱰح ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﺠﺎوز اﻹﺷﻜﺎل اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴري رﻗﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ.
ﺗﺠﺮﺑــﺔ اﻟﺘﺤﻘــﻖ اﻟﻔــﻮري ﻣــﻦ ﻫﻮﻳــﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ أﺗﺒﺘــﺖ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬــﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻻﺳــﻴام ﰲ إﺳــﺘﻮﻧﻴﺎ،
ﺣﻴــﺚ ﺑــﺎدرت ﻫﻴﺌــﺔ اﳌﻮﺛﻘــني ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠــﺪ إﱃ وﺿــﻊ ﻧﻈــﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎيت ﺟــﺪ ﻣﺘﻄــﻮر ﻣﺮﺗﺒــﻂ إﻟﻜﱰوﻧﻴــﺎ و
ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺆﻣﻨــﺔ ﻋــﱪ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﻴــﺖ ﺑﺴــﺘﺔ ﻋــﴩ ) (16ﺳــﺠﻞ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ )وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ (...واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻣــﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ واﻟــﴩﻛﺎت واﻷﺻــﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ....

اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎين :ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وإﺣﺪاث ﺳﺠﻞ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﱰﻛﺎت
واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ

ﻫــﺬا اﳌﻘــﱰح ﻳــﺮوم اﻟﺘﺤﻴــني اﻟﴪﻳــﻊ ﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ وﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻻﻃــﻼع اﻹﻟﻜــﱰوين اﻟﻔﻮري
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘــني ،وذﻟــﻚ ﻟﺘﻤﻜــني ﻫــﺆﻻء ﻣــﻦ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗــﺪ اﳌﻀﻤﻨــﺔ
ﰲ ﺳــﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟــﻮاردة ﺑﺎﻟﺴــﺠﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ.
ﻫﺬا اﳌﻘﱰح ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.8

ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻐــﺮب ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳــﻴﻊ ﻗﺎﻋــﺪة
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻮاﺟــﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬــﺎ ﰲ ﺳــﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ،ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ أﺣــﻜﺎم اﻟﺘﺤﺠــري؛

.9

إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴــﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ اﻟــﺬي ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺘــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ آين وإﻟﻜــﱰوين ﻓــﻮر
اﻟﺘﴫﻳــﺢ ﺑﺎﻟــﺰواج ،اﻟــﻮﻻدة ،اﻟﻄــﻼق واﻟﻮﻓﺎة؛

.10

ﻓﺘﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻃﻼع اﻹﻟﻜﱰوين ﻋﲆ ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘني؛

.11

إﺣــﺪاث ﺳــﺠﻞ وﻃﻨــﻲ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳــﺎ واﻟــﱰﻛﺎت ﺗﻘﻴــﺪ ﺑــﻪ ﻟﺰوﻣــﺎ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟــﱰﻛﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ
ﺑﺄﻣــﻼك ﺗﻘــﻊ ﺑﺎﳌﻐــﺮب ،وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺤــﺎل وﺿــﻊ إﻃــﺎر ﻗﺎﻧــﻮين ﺧــﺎص ﺑﻬــﺬا اﻟﺴــﺠﻞ
ﻋــﲆ ﻏ ـﺮار ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﺠــﺎرب اﳌﻘﺎرﻧــﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺑــﺎل اﻷوروﺑﻴــﺔ اﳌﺆرﺧــﺔ ب  16ﻣــﺎي (1972؛
2
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ﻛﺈﺟـﺮاء آين ،وﰲ اﻧﺘﻈــﺎر اﺗﺨــﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﳌﺬﻛــﻮرة ،ﻧﻘــﱰح اﻟﺤــﺚ ﻋــﲆ إدﻻء ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗــﺪ ﺑﻨﺴــﺨﺔ
ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺣﺎﻟﺘــﻪ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻛﻠــام أراد إﺟـﺮاء أي ﺗــﴫف ﰲ ﻋﻘــﺎره؛

اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ:
ﻫــﺬا اﳌﻘــﱰح ﻳــﺮوم ﺳــﺪ اﻟﻔـﺮاغ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻐﻠﻪ ﺑﻌــﺾ اﳌﺠﺮﻣــني ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﻴــني اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﳌــﻼك اﻟﻌﻘــﺎرات ﺑﺎﻟﺮﺳــﻮم اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓــﺎة واﻟﺘﺤﺠــري ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم
اﻟﺒﻌــﺾ ﺑــﺎﻹدﻻء ﺑــﻮﻛﺎﻻت ﻟﻠﺘــﴫف ﰲ اﻟﻌﻘــﺎر ﰲ ﺣــني أن اﳌــﻮﻛﻞ ﻣﺘــﻮﰲ أو ﻣﺤﺠــﻮر .ﻓﻤﺠــﺮد اﻻﻃــﻼع ﻋــﲆ
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاردة ﺑﺎﻟﺮﺳــﻮم اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﻻ ميﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ اﻵﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ،اﻟــﴚء اﻟــﺬي
ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻻﻃــﻼع اﻟﻔــﻮري أﺛﻨــﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻋــﲆ ﺳــﺠﻞ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘــﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاردة ﰲ اﻟﺮﺳــﻢ
اﻟﻌﻘــﺎري ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺤــﺎﴐ أﻣــﺎم اﳌﻮﺛــﻖ ﻟــﻪ اﻟﺤــﻖ أم ﻻ ﰲ إﺟـﺮاء اﻟﺘــﴫف.
ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓــﺈن إﺣــﺪاث ﺳــﺠﻞ وﻃﻨــﻲ ﻟﻠــﱰﻛﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ ﺳــﻴﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸــﺨﺺ
اﳌﺘــﻮﰱ ﻗــﺪ أﺟــﺮى وﺻﻴــﺔ أم ﻻ ،وﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺮﻛﺘــﻪ ﻗــﺪ ﺳــﺒﻖ ﻓﺘﺤﻬــﺎ أم ﻻ ،ﺑﺤﻴــﺚ أﻧــﻪ ﻻ ميﻜــﻦ
اﻻﺣﺘﺠــﺎج ﺑــﺄي وﺻﻴــﺔ أو ﺗﺮﻛــﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻐــري أو اﻟﻮرﺛــﺔ إﻻ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻞ اﳌﺬﻛــﻮر.
إن ﻣﺠــﺮد اﻻﻃــﻼع اﻹﻟﻜــﱰوين ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻟﺴــﺠﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف أي ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌــﺎمل ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ
ﻋــﲆ اﻻﻛﺘﺸــﺎف اﻟﴪﻳــﻊ ﻟــﻜﻞ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﺰوﻳــﺮ اﻟــﱰﻛﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ ،وﻛــام ﺳــﺒﻘﺖ اﻹﺷــﺎرة إﱃ ذﻟــﻚ ﻓﻬــﺬه
اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ أﺑﺎﻧــﺖ ﻋــﻦ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺰاﻳــﺎ ﻛــام ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴــﺎ وﺑﺎﻗــﻲ اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴــﺔ
اﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋــﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺑــﺎل اﳌﺆرﺧــﺔ ﰲ  16ﻣــﺎي ) 1972ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
اﳌﺮﺟــﻮ اﻻﻃــﻼع ﻋــﲆ اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜــﱰوين اﻟﺘــﺎﱄ .(www.coe.int :

اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣامﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ

ﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا اﳌﻘــﱰح إﱃ ﺗﺒﻨــﻲ ﺗﺪاﺑــري وﻗﺎﺋﻴــﺔ واﺳــﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻌﻘــﺪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘــﻲ ﻣــﻦ ﻣﺤــﺎوﻻت اﻟﺘﺰوﻳــﺮ،
اﻟﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ﻳﻘﻈــﺔ اﳌﻮﺛﻘــني واﻟﺘﻌــﺎون اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻈﺎﻫــﺮة.
ﻫﺬا اﳌﻘﱰح ﻳﻘﺘﴤ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.13

اﺳــﺘﻌامل ورق ﻣﺆﻣــﻦ ﻟﺘﻠﻘــﻲ اﻟﻌﻘــﻮد ﻋــﲆ ﻏــﺮار اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎاﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﻓﻴــام ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟــﻮرق اﳌﺴــﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺷــﻮاﻫﺪ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ،ﻣــﻊ ﺗﺠﻬﻴــﺰه
أﻳﻀــﺎ ﺑﺮﻣــﺰ ﻣﺨﻄــﻂ code à barre؛

.14

اﺳــﺘﻌامل ﺧﺎﺗــﻢ ﻣﺆﻣــﻦ وﻓــﻖ أﺣــﺪث اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴــﺔ )أﺷــﻌﺔ ﻣــﺎ ﻓــﻮق اﻟﺤﻤـﺮاء ،(...ﰲ ﻫــﺬا
اﻹﻃــﺎر ﻧﻘــﱰح ﻓﺘــﺢ اﳌﺸــﺎورات ﻣــﻊ اﻻﺗﺤــﺎد اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴــﻖ اﻟــﺬي ﻋﻤــﻞ ﻋــﲆ إﺣــﺪاث اﻟﺨﺎﺗــﻢ
اﻟﺘﻮﺛﻴﻘــﻲ اﳌﺆﻣــﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘــامد ﻋــﲆ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴــﺎ ﺟــﺪ ﻣﺘﻄــﻮرة Sceau Notarial Sécurisé؛)اﻧﻈــﺮ
اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜــﱰوين ﻟﻼﺗﺤــﺎد اﻟــﺪوﱄ www.uinl.orge:

.15

ﺗﻌﻤﻴــﻖ اﻟﻨﻘــﺎش ﺑﺨﺼــﻮص ﻣﻘــﱰح ﺗﺠﻬﻴــﺰ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ـريات ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﻣــﺪى ﻣﻼمئــﺔ ﻫــﺬا
اﳌﻘــﱰح ﻣــﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴــﺔ ﺟﺮميــﺔ اﻟﺴــﻄﻮ ﻋــﲆ اﻟﻌﻘــﺎرات ﺑﺎﳌﻐــﺮب؛
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 .16ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﳌﻘﺘﻀﻴــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ مبﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤــﺮري اﻟﻌﻘــﻮد وإﻟﺰاﻣﻬــﻢ ﻋــﲆ ﻗــﺪم اﳌﺴــﺎواة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘــﻖ
ﻣــﻦ ﻫﻮﻳــﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ ،وذﻟــﻚ ﻋــﲆ ﻏ ـﺮار اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻠﻘــﺎة ﻋــﲆ ﻋﺎﺗــﻖ اﳌﻮﺛــﻖ مبﻘﺘــﴣ اﳌــﺎدة  27ﻣــﻦ
اﻟﻘﺎﻧــﻮن  ،09-32أو ﺗﺒﻨــﻲ رﺳــﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘــﻮد ﻛﺸــﻜﻠﻴﺔ وﺣﻴــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻗــﺪ؛
 .17إﻃــﻼع اﳌﻮﺛﻘــني واﳌﻌﻨﻴــني ﺑﺎﳌﺠــﺎل اﻟﻌﻘــﺎري ﻋــﲆ ﻓﺤــﻮى ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺴــﻄﻮ ﻋــﲆ اﻟﻌﻘــﺎرات ﻣــﻦ أﺟــﻞ وﺿــﻊ
ﻣــﺆﴍات ﻟﻼﺷــﺘﺒﺎه وﻗﺎمئــﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃــﺮ واﳌﺤﺎذﻳــﺮ اﻟﻮاﺟــﺐ أﺧﺬﻫــﺎ ﺑﻌــني اﻻﻋﺘﺒــﺎر أﺛﻨــﺎء ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﻨﺼﺒــﺔ
ﻋــﲆ اﻟﻌﻘــﺎرات؛
 .18اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻋﻀﻮﻳــﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘــني ﰲ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻻﺗﺤــﺎد اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴــﻖ اﻟــﺬي ﻳﻀــﻢ أزﻳــﺪ ﻣــﻦ
 86دوﻟــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻨﻌﻘــﺪة ﺑــني ﺑﻌــﺾ اﳌﺠﺎﻟــﺲ اﻟﺠﻬﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴــﻖ وﻧﻈﺮاﺋﻬــﻢ ﻋــﲆ
اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛
 .19ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻣﺠــﺎل اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮﻗﻌــﺔ ﺑــني اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺠﻬــﻮي ﻟﻠﻤﻮﺛﻘــني ﺑﺎﻟﺮﺑــﺎط وﻏﺮﻓــﺔ اﳌﻮﺛﻘــني
ﺑﺒﺎرﻳــﺲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إدراج ﻣﻘــﱰح اﻟﺘﻌــﺎون اﳌﺸــﱰك ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻇﺎﻫــﺮة اﻟﺴــﻄﻮ ﻋــﲆ أﻣــﻼك اﻷﺟﺎﻧــﺐ واﳌﻐﺎرﺑــﺔ
اﳌﻘﻴﻤــني ﺑﺎﻟﺨــﺎرج؛
 .20ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻛﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون اﻟﻘﻀــﺎيئ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿــﻊ أﻫﺪاف
وآﻟﻴــﺎت ﻣﺸــﱰﻛﺔ ،وﻛــﺬا اﻟﺘﺰاﻣــﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠــﺔ وواﺿﺤــﺔ ﺗــﺮوم اﻧﺨ ـﺮاط اﻟﻔﺎﻋﻠــني ﰲ ﻛﻠﺘــﺎ اﻟﺪوﻟﺘــني ﰲ ﻣﺤﺎرﺑــﺔ
ﻫــﺬه اﻟﻈﺎﻫــﺮة )اﻟﺘﺰوﻳــﺮ واﻟﺴــﻄﻮ ،(...ﻣــﻊ ﴐورة اﻧﺨـﺮاط ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠــني ﰲ اﻟﻠﺠــﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻀريﻳــﺔ؛
 .21ﰲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ دامئــﺎ ،ﻧﻘــﱰح وﺿــﻊ دﻻﺋــﻞ ﻣﺸــﱰﻛﺔ ﺗﺤــﺪد ﻃــﺮق وآﻟﻴــﺎت اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ
اﻟﻬﻮﻳــﺔ وﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻓﺘــﺢ اﻟــﱰﻛﺎت وﺗﺤﺮﻳــﺮ وﻓﺘــﺢ اﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ وإﺷــﻬﺎرﻫام وﻛــﺬا اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﳌﻄﻠــﻮب اﻹدﻻء ﺑﻬــﺎ ﰲ ﻛﻞ
ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﲆ ﺣــﺪى.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ:
ﻫــﺬا اﳌﻘــﱰح ﻳﻬــﺪف إﱃ اﻟﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻇﺎﻫــﺮة ﺗﺰوﻳــﺮ اﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴــﺔ مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟــﱰﻛﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ ،ﺣﻴــﺚ أﻇﻬــﺮت
اﻟﺘﺠــﺎرب أن ﺑﻌــﺾ اﳌﺠﺮﻣــني ﻳﻠﺠــﺆون إﻣــﺎ إﱃ ﺗﺰوﻳــﺮ ﻋﻘــﻮد ﺗﻮﺛﻴﻘﻴــﺔ ﻣــﻊ وﺿــﻊ اﺳــﻢ وﻫﻤــﻲ أو ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﳌﻮﺛــﻖ ﰲ
دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ،أو اﻟﻠﺠــﻮء إﱃ ﻣﻬﻨــﻲ ﻋﻘــﻮد ﻻ ﻳﻀﺒــﻂ اﳌﺴــﺎﻃﺮ واﻟﻘﻮاﻧــني اﳌﻌﻤــﻮل ﺑﻬــﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟــﺔ اﳌـﺮاد ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌﻘــﺪ
ﺑﻬــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻬﻮﻳــﺔ .وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن ﺗﻮﺣﻴــﺪ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﺳــﺘﻴﺎق اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺸــﺨﺺ واﻷﻣــﻼك واﻟﻘﻮاﻧــني واﳌﺴــﺎﻃﺮ ﺳــﻴﺆدي ﻻ ﻣﺤﺎﻟــﺔ إﱃ ﺗﻔــﺎدي اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻻت اﻟﻨﺼــﺐ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﰲ ﻫــﺬا
اﻟﺨﺼــﻮص.
ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻞ وﺗﴪﻳــﻊ وﺗــرية ﻃﻠــﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﻮﺟﻬﻬــﺎ وزارة اﻟﻌــﺪل
ﻣﺜــﻼ إﱃ ﻧﻈريﺗﻬــﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻓــﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﳌﻨﻌﻘــﺪة ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻣــﻊ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋــﲆ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴــﻖ
اﻟﻔﺮﻧــﴘ وﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﺠﻬــﻮي ﺑــني اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺠﻬــﻮي ﻟﻠﻤﻮﺛﻘــني ﺑﺎﻟﺮﺑــﺎط وﻏﺮﻓــﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ ﺑﺒﺎرﻳــﺲ
ﻛﻔﻴﻠﺘــني ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻐــﺮض اﳌﻨﺸــﻮد ،ﻫــﺬا ﻧﺎﻫﻴــﻚ ﻋــﻦ ﻋﻀﻮﻳــﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴــﻖ ﰲ اﻻﺗﺤــﺎد
اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴــﻖ اﻟﺘــﻲ متﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ رﺑــﻂ ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﺒــﺎﴍة ﻣــﻊ ﻫﻴﺌــﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ ﻋــﲆ ﺻﻌﻴــﺪ  86دوﻟــﺔ.
وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺿــامن ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ وﻧﺠﺎﻋــﺔ اﳌﻘﺎرﺑــﺎت اﳌﻌﺘﻤــﺪة ،ﻳﺒﻘــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﴬوري ﺿــامن اﻧﺨـﺮاط اﻟﺴــﻠﻄﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻟــﻜﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ.
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ﻓﻴــام ﻳﺘﻌﻠــﻖ مبﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤــﺮري اﻟﻌﻘــﺪ ،اﻹﺷــﻜﺎل اﳌﻄــﺮوح ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﻋــﺪم ﺗــﻮازي اﳌﻌﺎﻳــري اﳌﻌﺘﻤــﺪة
ﰲ اﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﳌﻬﻨﻴــﺔ )اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻬﻮﻳــﺔ ،اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ ،اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،اﳌﺪﻧﻴــﺔ واﳌﻬﻨﻴــﺔ ،اﻻﻟﺘ ـﺰام
ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ،(...اﻟــﴚء اﻟــﺬي ﻳــﺆدي إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻏــري اﻟﴩﻳﻔــﺔ واﻟﺘﺴــﺎﻫﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌﻘﺘﻀﻴــﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ،ﻓﻌــﲆ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﺷــﻜﻞ وﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻌﻘــﻮد ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﳌﺤﺎﻣــﻲ ﻻ ﻳﺴــﻤﺢ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘــﻖ
ﻣــﻦ اﻟﻬﻮﻳــﺔ وﻻ ﺑﺘﻮﻓــري اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ،ﻷن اﻟﻌﻘــﺪ ﻋﻤﻠﻴــﺎ ﻳﺘــﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘــﻪ وﻳﻘــﻮم اﻷﻃـﺮاف ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋــﲆ
ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬــﻢ أﻣــﺎم ﺳــﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼــﺔ )اﳌﻘﺎﻃﻌــﺔ ﻣﺜــﻼ( ﺛــﻢ ﻳﻮﻗــﻊ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺼــﺎدق ﻋــﲆ ﺗﻮﻗﻴﻌــﻪ ﻛﺎﺗــﺐ
اﻟﻀﺒــﻂ ،ﻓﺄﻳــﻦ ﻧﺤــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻬﻮﻳــﺔ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ؟

اﳌﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ :إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت

ﻫﺬا اﳌﺤﻮر ﻳﺮوم اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:
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ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﳌﻘﺘﻀﻴــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﰲ اﺗﺠــﺎه ﻳﻘــﴤ ﺑﺎﻋﺘــامد ﻧﻔــﺲ اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ
ﰲ ﺗﻔﻮﻳــﺖ اﻟﻌﻘﺎرات؛
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ﺧﻠﻖ ﺳﺠﻞ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت ﻳﺸﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﻮﻛﺎﻻت وإﻗﺎﻟﺘﻬﺎ وﺑﺎﻗﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ.

ﺗﻌﻠﻴﻞ وﴍح اﳌﻘﱰح:
ﻫــﺬا اﳌﻘــﱰح ﺳــﺒﻖ ﺗﻘﺪميــﻪ ﺿﻤــﻦ ﺗﻮﺻﻴــﺎت اﻟﻠﻘــﺎء اﻟــﺪوﱄ اﻟــﺬي ﻧﻈﻤــﻪ اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘــني
ﺣــﻮل اﻷﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪي ﺑﺎﻟﺼﺨ ـريات ﰲ أﺑﺮﻳــﻞ  2014وذﻟــﻚ ﺑﴩاﻛــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻨﻘــﺾ .وﻫــﻮ ﻳﻬــﺪف
إﱃ إﻗ ـﺮار إﻟﺰاﻣﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﻫﻮﻳــﺔ اﳌــﻮﻛﻞ وإﺷــﻬﺎر اﻟــﻮﻛﺎﻻت ،اﻟــﴚء اﻟــﺬي ﺳﻴﺴــﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺤــﺪ ﻣــﻦ
ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳــﺮ واﻟﻨﺼــﺐ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺨﺼــﻮص.
ﻳﺤــﺪث ﻫــﺬا اﻟﺴــﺠﻞ وﻳﺴــري ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘــني ﺑﺎﳌﻐــﺮب وﻫــﻮ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ دﻋﺎﻣــﺔ
إﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻨﻈــﺎم »ﺗﻮﺛﻴــﻖ« TAWTIK.MA.اﳌﻌﻤــﻮل ﺑــﻪ ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﻮﺛﻘــني.
ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﺴــﺠﻞ ﻋــﲆ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :أﺳــامء أﻃـﺮاف اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ وﻫﻮﻳﺘﻬــﻢ ،ﺗﻌﻴــني اﻟﻌﻘــﺎر أو اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨــﺎ دﻗﻴﻘــﺎ ،اﺳــﻢ اﳌﻮﺛــﻖ اﻟــﺬي ﺗﻠﻘــﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ وﻣﻘــﺮ ﻣﻜﺘﺒــﻪ ،ﺗﺎرﻳــﺦ ﺗﻠﻘــﻲ
اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ،ﻣﺮاﺟــﻊ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻋﻘــﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ،اﻟﺮﻗــﻢ اﻟﱰﺗﻴﺒــﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴــﺪ ﺑﺴــﺠﻞ اﻟــﻮﻛﺎﻻت ،وﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء ﺑﻴــﺎن
إﻗﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻛﻴــﻞ وﺗﺎرﻳــﺦ اﻹﻗﺎﻟــﺔ.
ﰲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ﻳﺠــﺐ إﻟـﺰام ﻛﻞ ﻣﻮﺛــﻖ ﻳﺘﻠﻘــﻰ ﻋﻘــﺪ وﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴــﺪه إﻟﻜﱰوﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻞ اﳌﺬﻛــﻮر ،وﻧﻔــﺲ
اﻷﻣــﺮ ﻳﻄﺒــﻖ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻠﻘﻴــﻪ ﻋﻘــﺪ إﻗﺎﻟــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘــﺪ.
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺤــﺎﻻت اﻧﻘﻀــﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺄﺣــﺪ اﻷﺳــﺒﺎب اﻷﺧــﺮى اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﻗﺎﻧــﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت واﻟﻌﻘــﻮد
)اﻟﻮﻓــﺎة ،اﻟﺘﺤﺠــري (...ﻓﻴﻤﻜــﻦ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ اﻻﻃــﻼع ﻋــﲆ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﻮﻛﻞ أو
اﻟﻮﻛﻴــﻞ ﻃﺒﻘــﺎ ﳌــﺎ ﺳــﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧــﻪ ﰲ اﳌﺤــﻮر اﻟﺜــﺎين أﻋــﻼه اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﻧﻈــﺎم اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ.
ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣــﻮال اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ اﻹدﻻء ﳌﻮﺛــﻖ ﺑﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳــﺖ ﻋﻘــﺎر أو ﺣﻘــﻮق ﻋﻘﺎرﻳــﺔ ،ﻳﺠــﺐ
ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻷﺧــري أن ﻳﺮاﺟــﻊ ﺑﺼﻔــﺔ ﻣﺴــﺒﻘﺔ ﻫــﺬا اﻟﺴــﺠﻞ ﻟﻴﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺻﺤــﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة وﻋــﺪم
إﻗﺎﻟﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌــﻮﻛﻞ.
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 ،63ﺷﺎرع إﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،رﻗﻢ  6أﻛﺪال  -اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﻬﺎﺗﻒ +212 (0) 5 37 67 13 80 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ +212 (0) 5 37 67 43 82 :
secretariat@notairesrabat.ma
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