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ــود إىل  ــرب، يع ــري يف املغ ــق الع ــة التوثي ــور مهن إذا كان ظه
ــم  ــة مل يت ــايت للمهن ــاء املؤسس ــإن البن ــايض، ف ــرن امل ــع الق مطل
تدشــينه حقيقــة إال بعــد دخــول القانــون الجديــد حيّــز التنفيــذ 
ــذي مكــن ألول مــرة مــن إحــداث  ــر 2012، وال ــخ 24 نون بتاري

ــني. ــات واملوثق ــع املوثق ــا جمي ــة تضــم وجوب ــة وطني هيئ

ــود  ــة تع ــم املهن ــوادر األوىل لتنظي ــد أن الب ــن املؤك وإذا كان م
ــة  ــق أول غرف ــي عرفــت خل ــرن املــايض و الت إىل ســبعينيات الق
ــة  ــك إنشــاء أول غرف ــق العــري، تالهــا بعــد ذل ــة للتوثي وطني
ــار  ــذا اإلط ــإن ه ــاط، ف ــة الرب ــري لجه ــق الع ــة للتوثي جهوي
يكــن  مل  الجمعيــات  لقانــون  خضوعــه  بحكــم  املؤسســايت 
ليســتجيب لطموحــات املهنــة و يوحــد صفوفهــا، حتــى تضطلــع 
مبســؤولياتها جهويــا، وطنيــا ودوليــا، وتســاهم بذلــك يف التنميــة 

ــدة. ــة الجدي ــوالت العاملي ــم التح ــا يف خض ــتدامة لبالدن املس

وبغــض النظــر عــن النقائــص التــي تطبــع القانــون 09-32 
والــذي ينبغــي العمــل عــىل مالمئتــه و تطويــر مقتضياتــه، فإنــه 
ــق  ــدد تتعل ــذا الص ــا يف ه ــي ذكره ــي ينبغ ــبات الت ــن املكتس م
بتكريــس الحضــور القــوي للمهنــة عــىل املســتويني الوطنــي 
والــدويل وتعزيــز اســتقالليتها وتحصينهــا وتطويــر أســاليب عمــل 

ــا. ــبني إليه املنتس

 يف ســياق كل هــذه املتغــريات التــي عاشــتها مهنــة التوثيــق قبــل و 
بعــد دخــول القانــون 09-32 حيّــز التنفيــذ، تــم انتخــاب أعضــاء أول 

مجلــس جهــوي للموثقــني لجهــة الربــاط، وذلــك يف أبريــل 2013.

والبــد مــن اإلشــادة يف هــذا الصــدد بالــدور الفعــال والحيــاد اإليجــايب 
الــذي طبــع تدخــل وزارة العــدل، بصفتهــا القطــاع الــوزاري املــرشف 
عــىل تنظيــم مهنــة التوثيــق، حيــث أنيــط اإلرشاف عــىل هــذه 
ــة  ــة جهوي ــاط، بلجن ــة الرب ــد جه ــىل صعي ــة، ع ــة االنتخابي العملي
مكونــة مــن قضــاة و موثقــني، 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.

إن نجــاح املجلــس الجهــوي يف القيــام باملهــام الجديــدة املنوطــة بــه 
ــا أعضــاؤه  ــذي تحــىل به ــاون ال ــآزر والتع ــوال روح الت ــم ل ــا كان ليت م
واملســاندة القويــة للســيدات و الســادة املوثقــني العاملني تحــت لوائه، 
كــام أن تنفيــذ كل املهــام املوكولــة إىل املجلــس مبقتــى القانــون مــا 
كان ليتــم بالفعاليــة املرجــوة لــوال روح التعــاون الــذي طبــع عالقاتــه 
بالســلطة القضائيــة عــىل صعيــد دائــرة محكمــة االســتئناف بالربــاط 
وكــذا باقــي الــرشكاء املؤسســاتيني و يف مقدمتهــم املديريــة الجهويــة 
ــري  ــداع والتدب ــدوق اإلي ــة للمملكــة، صن ــة الجهوي للرضائــب، والخزين

واملؤسســات البنكيــة، وغريهــا مــن املصالــح الالممركــزة.
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ــة منســوب  ــة و تقوي ــاع عــن رشف املهن الدف
ــدى املتعاملــني معهــا الثقــة ل

مواكبة التحوالت الرقمية

ــل  ــة وتفعي ــع أشــكال البريوقراطي ــة جمي محارب
دور املؤسســة التمثيليــة يف الدفــاع عــن الحقوق 
املهنيــة للموثقــات و املوثقــني العاملــني بدائــرة 

نفــوذ املجلــس الجهــوي

ــة  ــس الجهــوي كقــوة اقرتاحي ــل دور املجل تفعي
ــي  ــة الت ــل كل األوراش املهيكل ــة يف تنزي و فاعل

ــي ــس الوطن قادهــا املجل

ــني  ــة ب ــري الرشيف ــة غ ــر املنافس ــة مظاه محارب
ــة ــة خانق ــة اقتصادي ــل أزم ــني يف ظ املوثق

 تأهيــل العنــر البــرشي مــن أجــل إنشــاء 
ــة  ــة الوقائي ــج آثارهــا وتحقــق العدال عقــود تنت

واألمــن القانــوين والتعاقــدي

تــم انتخــاب رئيــس وأعضــاء أول مجلــس جهــوي للموثقــني لجهــة الربــاط للفــرتة االنتخابيــة 2013-2016 بتاريــخ 14 أبريــل 2013، و تــم بعــد ذلــك 
تجديــد الثقــة يف الرئيــس و بعــض األعضــاء الســابقني و إنتخــاب أعضــاء جــدد خــالل الواليــة االنتخابيــة املواليــة )2016-2019( و ذلــك بتاريــخ 12 
أبريــل 2016، حيــث كانــت الرهانــات معقــودة مــن أجــل رفــع التحديــات والتصــدي لجميــع اإلشــكاالت التــي تعــاين منهــا مهنــة التوثيــق، نذكــر منهــا 

عــىل الخصــوص :
 

هياكلهــا  تقويــة  و  املهنــة  تنظيــم  إعــادة 
املوثقــني  و  املوثقــات  صفــوف  توحيــد  و 
الجهــوي املجلــس  نفــوذ  بدائــرة  العاملــني 
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ــل -  ــوات التواص ــة قن ــر تقوي ــرب ع ــة الق ــاج سياس انته
املبــارش بــني املجلــس الجهــوي وموثقــي وموثقــات 

ــم؛ ــع مطالبه ــايب م ــل اإليج ــة والتفاع الجه

الرفــع مــن فعاليــة العقــد التوثيقــي عــىل صعيــد - 
الجهــة، عــر االهتــامم بتأهيــل العنــر البــرشي وذلــك 
و  للتكويــن  ســنوية  مــن خــالل وضــع مخططــات 
ــة  ــات املهن ــع مكون ــتهدف جمي ــتمر تس ــن املس التكوي
ــة  ــني مبراقب ــني مكلف ــني، و موثق ــني، و متمرن ــن موثق م

ــني؛ ــوان املوثق ــذا أع ــني، وك ــب املوثق مكات

ــىل -  ــع ع ــر التوقي ــة ع ــارب الدولي ــىل التج ــاح ع االنفت
اتفاقيــات توأمــة وتعــاون مــع عــدة مؤسســات متثيليــة 
ــادل الخــرات  ــة التوثيــق يف دول صديقــة قصــد تب ملهن

ــر أســاليب العمــل؛ وتطوي

إنجــاح املرحلــة االنتقاليــة املواليــة لدخــول القانــون املنظــم - 
ملهنــة التوثيــق حيــز التطبيــق وتكريــس مبــادئ الدميقراطية 

والحكامــة الجيــدة والشــفافية واحــرتام القانون؛

تكريــس إشــعاع املهنــة وتوطيــد عالقــات الثقــة والتعــاون - 
املثمــر بــني املجلــس الجهــوي والســلطات العموميــة عــىل 

صعيــد الجهــة؛

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

تأطــري عمــل الســيدات و الســادة املوثقــني وتوحيــد مناهــج - 
العمــل عــر وضــع مخططــات وبرامــج اســتباقية؛

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



10

هيــاكل  تدعيــم   -  1
املجلــس وتدبــر املــوارد 

: البرشيــة 
مــن أجــل القيــام بــاألدوار املنوطة بــه، قام 
ــاب  ــد انتخ ــارشة بع ــوي مب ــس الجه املجل
أعضائــه باتخــاذ مقــر جديــد بحــي أكــدال 
فــرتة  خــالل  ومتكــن  الربــاط،  مبدينــة 
وجيــزة مــن تجهيــزه بأحــدث الوســائل 
ــىل  ــس ع ــل املجل ــام عم ــزات، ك و التجهي
توظيــف عــدة أطــر إداريــة ومســتخدمني 

ــني. ــات املوثق ــة متطلب ــدف مواكب به

ــس  ــات املجل 2 -  اجتامع
ــة  ــدأ املقارب ــس مب وتكري

ــاركية : التش
ــاط  ــني بالرب ــوي للموثق ــس الجه ــز املجل رك
ــة  ــىل املقارب ــني ع ــني االنتخابيت ــالل الواليت خ
التشــاركية مــن خــالل عقــد عــدة اجتامعــات 
ــك مــن أجــل  ــني وذل ــع املعني ومشــاورات م
ضــامن التفعيــل الســليم للقــرارات التــي 
ــات  ــذه االجتامع ــذت ه ــد أخ ــا. وق يتخذه

ــا : ــر منه ــدة أشــكال، نذك ع

أ- اجتامعــات املجلــس الجهــوي: 
خــالل الفــرتة املمتــدة مــن ابريــل 2013 
إىل مــارس 2019 عقــد املجلــس الجهــوي 
إجتــامع  مبعــدل  اجتامعــا   60 مــن  أكــرث 
واحــد يف الشــهر، حيــث متحــورت القــرارات 
حــول إبــداء الــرأي يف الشــكايات املعروضــة 
عليــه واتخــاذ قــرارات مصرييــة تهــم عالقــة 
املهنــة بباقــي الــرشكاء والدفــاع عــن حقــوق 
املوثقــني، وإصــدار مقــررات لتوحيــد مناهــج 

ــل. العم

ب- اللجن املوضوعاتية:
 باإلضافــة إىل اجتامعــات املجلــس الجهــوي، 
ــس اجتامعــات حرضهــا  ــر املجل احتضــن مق
ــني  ــد مــن املوثقــات و املوثقــني العامل العدي

بدائــرة املجلــس تخللتهــا مناقشــة العديــد مــن 
ــا  ــي ومنه ــأن املهن ــى بالش ــي تعن ــع الت املواضي
عــىل ســبيل املثــال اجتامعــات لجنــة العالقــات 
مــع اإلدارات، واللجنــة املكلفــة بتوحيــد العمــل 
التوثيقــي و اللجنــة الخاصــة بإعــداد برامــج 

ــن املســتمر وغريهــا. ــن والتكوي التكوي

ج- االجتامعات الثنائية:
ــم عقــد عــدة اجتامعــات مغلقــة ترمــي إىل   ت
ــني  ــا موثق ــون طرفيه ــي يك ــات الت ــض النزاع ف
ــب  ــي تنش ــات الت ــة إىل النزاع ــة، باإلضاف بالجه
أو  واملتعاملــني معهــم  املوثقــني  بعــض  بــني 
الــرشكاء  أحــد ممثــي  يكــون طرفهــا  التــي 

املؤسســاتيني عــىل الصعيــد الجهــوي.     
فضــال عــن ذلــك فقــد تــم عقــد مجموعــة مــن 
االجتامعــات الثنائيــة ترمــي إيجــاد الحلــول 
لبعــض املشــاكل الفرديــة التــي يعــاين منهــا 
بعــض املوثقــات واملوثقــني يف إطــار عملهــم 

ــي. اليوم

د - الجمعيات العمومية:
مل ينــص القانــون 09-32 عــىل إلزاميــة عقــد 
ملوثقــي  العموميــة  للجمعيــة  اجتامعــات 
ــة  ــن أجــل تقوي ــك وم ــن ذل ــة، بالرغــم م الجه
املجلــس  بــني  والحــوار  التواصــل  قنــوات 
الجهــوي و موثقــات وموثقــي الجهــة، فقــد 
ــاد  ــني انعق ــني االنتخابيت ــني الواليت ــت هات عرف
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ثــالث جمــوع عامــة خصصــت لتــدارس النقــط املتعلقــة بتدبــري شــؤون 
املهنــة ومناقشــة الســبل الكفيلــة بتجــاوز املعيقــات التــي تعــرتض عمــل 

الســيدات و الســادة املوثقــني.

العموميــني  الــرشكاء  مــع  العالقــات  تدبــر   - ه 
: تيني سســا ملؤ ا و

يف إطــار التنســيق مــع اإلدارات واملؤسســات العموميــة أو الخاصــة، عقــد 
ــا  ــات ومنه ــن املؤسس ــد م ــع العدي ــاءات م ــدة لق ــوي ع ــس الجه املجل
ــاط، املديريــة  ــة العامــة مبحكمــة االســتئناف بالرب عــىل الخصــوص النياب

الجهويــة للرضائــب، الخزينــة الجهويــة للمملكــة، قســم الشــؤون 
القانونيــة للبنــك املركــزي، املؤسســات البنكيــة و بعــض الفــروع 
ــون  ــري، املنعش ــداع والتدب ــدوق اإلي ــاركية، صن ــوك التش ــة للبن الجهوي
ــاط  ــا ارتب ــي له ــات الت ــن املؤسس ــا م ــون وغريه ــون العمومي العقاري

ــق. ــل املوث ــق بعم وثي
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  I- عىل الصعيد الجهوي

املشــاركة يف الذكــرى املئويــة إلحــداث محكمــة االســتئناف بالربــاط و التــي تــم خاللهــا عــرض أهــم الوثائــق واملحــررات والســجالت التــي . 1
يرجــع تاريخهــا إىل بدايــة حلــول مهنــة التوثيــق باملغــرب؛

الحضور بشــكل منتظم يف مراســم افتتاح الســنة القضائية ملحكمة االستئناف بالرباط؛. 2

املشاركة يف مختلف الندوات العلمية التي استدعي لها املجلس الجهوي وأبرزها :. 3

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 ؛	 
ــوي 	  ــس الجه ــس املجل ــا الســيد رئي ــي ألقــى خالله ــوب 22 « مبراكــش ســنة 2016 و الت ــاخ »ك ــم املتحــدة حــول املن مؤمتــر األم

ــة« ؛ ــق يف مجــال الرقمن ــة التوثي ــة مهن ــة حــول موضــوع »تجرب مداخل
املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة املنعقدة بالصخريات بتاريخ 5 دجنر 2015 ؛ 	 
اللقاء الوطني للحد من ظاهرة السطو عىل أمالك الغري املنعقد بالرباط بتاريخ 7 يناير 2016.	 

3 - متثيل املهنة عىل الصعيدين الجهوي و الوطني

مــن أهــم األدوار التــي يضطلــع بهــا املجلــس الجهــوي تحســني صــورة املهنــة و متثيــل الســيدات و الســادة املوثقــني أحســن متثيــل ســواء عــىل 
املســتوى الجهــوي أو الوطنــي. 

ولتحقيق هذا الغرض عبأ املجلس الجهوي كل طاقاته و إمكاناته من أجل الحضور يف العديد من اللقاءات و املنتديات، أبرزها :

  II - عىل الصعيد الوطني 

ــة التوثيــق و املســاهمة يف أشــغال اللقــاء الوطنــي حــول موضــوع »تأهيــل املهــن القانونيــة« -  ــر الرتكيبــي حــول إصــالح مهن إعــداد التقري
ــو 2011 ؛ ــخ 23 يولي ــاط بتاري املنعقــد بالرب

املشــاركة يف اجتامعــات املجلــس الوطنــي لهيئــة املوثقــني باملغــرب و التــي بلــغ عددهــا خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 2013 إىل  2019 أزيــد - 
مــن 50 اجتامعــا ؛

ــة -  ــون املنظــم ملهن ــادة 11 مــن القان ــة مبوجــب امل ــة املحدث ــة الوطني ــاط كعضــو يف اللجن ــس الجهــوي للموثقــني بالرب ــس املجل ــني رئي تعي
التوثيــق املكلفــة بإبــداء الــرأي يف تعيــني املوثقــني، و انتقالهــم، و إعفائهــم، وإعــادة تعيينهــم و البــث يف املتابعــات التأديبيــة خــالل الفــرتة 

ــر  2016. ــر 2013 إىل نون ــدة مــن أكتوب املمت

ــاإلرشاف عــىل -  ــة املكلفــة ب ــة الوطني ــة مــن الســيدات والســادة املوثقــني التابعــني للمجلــس الجهــوي يف أشــغال اللجن تعيــني ومشــاركة ثل
ــني ؛ ــة للمتمرن ــات املهني االمتحان

1

1

2

2

3

3

4
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املساهمة 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 املؤمتــرات بالصخــريات حــول موضــوع »األمــن التعاقــدي وتحديــات التنميــة« 	 
يومــي 18 و 19 أبريــل 2014؛

املؤمتر السابع و العرشون للتوثيق اإلفريقي املنعقد بفاس من 10 إىل 14 نونر 2014؛	 
املؤمتر الخامس للتوثيق األورومتوسطي املنعقد مبدينة طنجة من 26 إىل 27 مارس  2015؛	 
ورشــة عمــل حــول تبــادل املامرســات الدوليــة الجيــدة يف مجــال تحســني منــاخ األعــامل، منظمــة مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة ملنــاخ األعــامل 	 

برشاكــة مــع مجموعــة البنــك الــدويل، يف الربــاط مــن 7 إىل 10 دجنــر 2015؛

املســاهمة يف اللجــن اإلداريــة املكلفــة تحــت إرشاف وزارة 	 
العــدل و الحريــات  بإعــداد و مناقشــة املراســيم التطبيقيــة 

املتعلقــة بالقانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق ؛

إعــداد وتهيــئ عقــد التأمــني عــن األخطــاء املهنيــة للموثــق 	 
املوقعــة مــع رشكــة الوفــاء للتأمــني بتاريــخ 31 دجنــر 

؛  2014

ــداع 	  ــدوق اإلي ــع صن ــة م ــار املوقع ــة اإلط ــني االتفاقي تحي
والتدبــري بتاريــخ 12 دجنــر 2013تتضمــن رشوط و كيفيات 
تأهيــل الخدمــات املقدمــة لفائــدة املوثقــني تحســبا إلصدار 
املرســوم رقــم 2.14.289، الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 
بفتــح وتســيري  املتعلــق  بتاريــخ 26 مــاي 2014   6259
ــدوق  ــدى وكاالت الصن ــق ل ــوح باســم املوث الحســاب املفت
املذكــور، وتشــمل كذلــك الــرشوط الخاصــة بتقديــم الدعــم 

املــادي و اللوجيســتييك لهيئــة املوثقــني ؛

إعــداد وتهيــئ عقــد التأمــني عــن التغطيــة الصحيــة لفائــدة 	 
ــخ 22  ــني بتاري ــاء للتأم ــة الوف ــع رشك ــع م ــني املوق املوثق

ــر 2015 ؛ أكتوب

ــن 23 مقــرتح بخصــوص 	  ــة و عرشي ــن ثالث ــد م ــداد أزي إع
ــني ؛ ــدوق ضــامن املوثق ــات تســيري صن كيفي

املســاهمة يف تنظيــم الجمــع العــام الوطني العــادي للموثقني 	 
املنعقــد مبدينــة الربــاط  أيــام 30 و 31 أكتوبــر   2015 ؛

املســاهمة يف إحــداث النظــام اإللكــرتوين املســمى »توثيق«، 	 
اإللكــرتوين  التبــادل  اتفاقيــات  صياغــة  يف  واملشــاركة 

للمعطيــات مــع كل مــن املديريــة العامــة للرضائــب، 

والخزينــة العامــة للمملكــة، ووزارة العــدل والحريــات، 

والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة، واملســح العقــاري 
والخرائطيــة ؛

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

كــام عبــأ املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط كل طاقاتــه البرشيــة وكفاءاتــه العلميــة لدعــم ومســاعدة املجلــس الوطنــي يف تنزيــل الرامــج املســطرة 
ــد مــن الســيدات و الســادة املوثقــني التابعــني للمجلــس الجهــوي مبســاعدة أطــر ومســتخدمي املجلــس يف إنجــاح العديــد مــن  حيــث شــارك العدي

األوراش، يذكــر منهــا عــىل الخصــوص :

5
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لعــل أول تحــدي كان عــىل املجلــس الجهــوي رفعــه غــداة انتخابــه 
متثــل يف إبــراز قدرتــه عــىل مامرســة املهــام املوكولــة إليــه مبقتــى 
القانــون ومســايرة املتطلبــات املتزايــدة  للســيدات و الســادة 

املوثقــني، وتتمثــل هــذه املهــام فيــام يــي: 

وتحيــني  القانونيــة  اليمــني  أداء   -  1
الئحــة املوثقــات و املوثقــني و املتمرنني

اليمني القانونية 

طبقــا ملقتضيــات املــادة 13 مــن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق، 
حــرص املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط عــىل حضــور جلســات 
أداء اليمــني مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن إلقــاء كلمــة باســم املجلــس 
والرتحيــب باملوثقــني الجــدد والترسيــع بإجــراءات فتــح مكاتبهــم. 

مبــارشة بعــد دخــول القانــون رقــم 32.09  املنظــم ملهنــة التوثيــق 
حيــز التطبيــق، بــادر املجلــس الجهــوي إىل اتخــاذ عــدة إجــراءات 
بهــدف حــر عــدد املتمرنــني املقيديــن مبكاتــب الســيدات و 
ــه و  ــادة 128 من ــات امل ــني إىل مقتضي ــني و الخاضع ــادة املوثق الس

التــي تنــص عــىل مايــي :

» يقبــل، الجتيــاز االمتحــان املهنــي، وبــرف النظــر عــن املقتضيات 
املنصــوص عليهــا أعاله:

ــن  ــلمة م ــهادات املس ــدى الش ــىل إح ــون ع ــحون الحاصل أ( املرش
ــن  ــة، الذي ــن طــرف الدول ــا م ــق املعــرتف مبعادلته ــدارس التوثي م
قضــوا فــرتة متريــن ملــدة 4 ســنوات مبكتــب أحــد املوثقــني باملغرب؛

ــي  ــب توثيق ــني مبكت ــاب أول ــة كت ــن بصف ــدون يف التمري ب( املقي

ــذ ســنتني عــىل األقــل من
ج( املقيــدون يف التمريــن بصفــة كتــاب مــن الدرجــة الثانيــة 
مبكتــب توثيقــي منــذ أربــع ســنوات عــىل األقــل، وال تــرسي أحــكام 
ــون  ــد عــىل املقيديــن يف التمريــن بعــد نــرش هــذا القان هــذا البن

ــمية. ــدة الرس بالجري

يجب أن تكون مدة التمرين املذكورة أعاله فعلية ومستمرة.«

ــا  ــني يوم ــل ثالث ــل أج ــؤوليته، داخ ــت مس ــق، تح ــديل كل موث  ي
مــن تاريــخ نــرش هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية، بتريــح 
أمــام الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة االســتئناف التــي يوجــد 
بدائرتهــا مقــر مكتــب املوثــق، يبــني فيــه أســامء املقيديــن لديــه يف 
التمريــن بصفــة كتــاب أولــني أو كتــاب مــن الدرجــة الثانيــة وكــذا 

املــدة التــي قضوهــا يف التمريــن.
 

يف هــذا الصــدد، أصــدر املجلــس الجهــوي مقــررا بتاريــخ 04 
مــارس 2014، يحــدد مبوجبــه رشوط و كيفيــات تســجيل املتمرنــني 
ــن  ــهادة التمري ــىل ش ــة ع ــا للمصادق ــة اإلدالء به ــق الالزم و الوثائ
الجتيــاز االمتحــان املهنــي املنصــوص عليهــا يف املــادة 12 مــن 

املرســوم رقــم 2.12.725 الصــادر بتاريــخ 8 مــارس 2013.  

ــع  ــنويا م ــني س ــة املتمرن ــني الئح ــىل تحي ــس ع ــرص املجل ــام ح ك
األخــد بعــني االعتبــار عــدد املتمرنــني الجــدد الوافديــن إليــه مــن 
مناطــق أخــرى أو الذيــن غــادروا دائــرة نفــوذه وكــذا أولئــك الذيــن 

ــازوا بنجــاح االمتحــان املهنــي للتخــرج. اجت
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الئحة املوثقات و املوثقني املزاولني بدائرة نفوذ املجلس
ميســك املجلــس الجهــوي الئحــة محينــة تتضمــن أســامء الســيدات و 
الســادة املوثقــني املزاولــني بدائــرة نفــوذه وتاريــخ تعيينهــم وعنــوان 
مقــر عملهــم وتاريــخ أدائهــم اليمــني القانونيــة وكــذا أرقــام هواتفهــم 

وبريدهــم االلكــرتوين.

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

و  العقــود  ألصــول  الحائزيــن  املوثقــني  و  املوثقــات  الئحــة 
املحفوظــات

 يســهر املجلــس بتنســيق مــع الرئيــس األول ملحكمــة االســتئناف 
والوكيــل العــام للملــك لديهــا عــىل تســليم أصــول العقــود و ملحقاتهــا 
و الوثائــق و الســجالت املودعــة لــدى املوثــق إىل خلفــه يف الحــاالت 

التاليــة :

وفاة املوثق؛. 1
إعفاء املوثق من مزاولة املهنة؛. 2
انتقال املوثق من مدينة إىل أخرى؛. 3
انتقال املوثق خارج دائرة محكمة االستئناف؛. 4
توقف املوثق مؤقتا عن مزاولة املهنة؛. 5
إصــدار عقوبــات تأديبيــة ضــد املوثــق كاإليقــاف عــن . 6

مزاولــة املهنــة أو العــزل؛

ــا  ــني خلف ــرتاح موثق ــىل اق ــوي ع ــس الجه يف هــذا اإلطــار حــرص املجل
ــا  ــك صون ــاله وذل ــاالت 1 و 5 و 6 أع ــم يف الح ــار إليه ــني املش للموثق
ــن و حفاظــا عــىل ممتلكاتهــم كــام حــرص املجلــس  لحقــوق املتعاقدي
عــىل تتبــع و حضــور جميــع عمليــات تســليم األرشــيف والتــي ميكــن 

ــايل : ــا كالت إجامله

8حاالت االنتقال

1حاالت الوفايات

حاالت التوقف المؤقت عن مزاولة 
4المهنة بطلب من الموثق

حاالت اإليقاف بسبب عقوبات 
6تأديبية

 

و إجامال، ميكن حر عدد املتمرنني كالتايل :

 عدد املتمرنني

يونيوالسنة دجنر
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تكليــف أحــد أعضــاء املجلــس مبهمــة البــث يف الطلبــات - 
والتوقيــع عــىل األذونــات؛

ــادة 12 -  ــق امل ــات تطبي ــة لكيفي ــري موضوعي ــد معاي تحدي
أعــاله؛

ــات الحصــول -  ــد آجــال للبــث يف طلب الحــرص عــىل تحدي
ــاعة  ــاالت 48 س ــى الح ــدى يف أق ــات ال يتع ــىل األذون ع

ــداع الطلــب؛ ــخ إي ــداء مــن تاري ابت

تبنــي مســطرة جديــدة ابتــداء مــن تاريــخ 7 دجنــر 2018 - 
تعتمــد عــىل اســتعامل تقنيــات التواصــل الحديثــة حيــث 
تــم اعتــامد مســطرة ال ماديــة إليــداع الطلــب و الحصــول 

عــىل اإلذن؛

وقــد بلــغ عــدد األذونــات املســلمة مــن طــرف املجلــس خــالل الفرتة 
املمتــدة مــن 2013 إىل 15 مــارس 2019 مــا مجموعــه 15.273 إذن 

بالتنقــل موزعــة عــىل الشــكل التــايل :

3 - تلقي اإلشعارات بالتغيب عن املكتب
ــن  ــه »ميك ــىل أن ــق ع ــة التوثي ــم ملهن ــون املنظ ــن القان ــادة 17 م ــص امل تن
للموثــق أن يتغيــب عــن مكتبــه ملــدة ال تتعــدى خمســة عــرش يومــا، عــىل أن 
يقــوم بإشــعار املجلــس الجهــوي للموثقــني والوكيــل العــام للملــك ملحكمــة 
االســتئناف املعــني بدائرتهــا بهــذا التغيــب . إذا كان املوثــق مضطــرا للتغيــب 
ــتئناف  ــة االس ــس األول ملحكم ــني الرئي ــا ، ع ــرش يوم ــة ع ــن خمس ــرث م ألك

املعــني بدائــرة نفوذهــا بنــاءا عــىل ملتمســه موثقــا أخــر للنيابــة عنــه«

و قــد وردت عــىل املجلــس منــذ 2013 إىل غايــة 2018 مــا يزيــد عــىل 790 
إشــعارا بالتغيــب موزعــة عــىل الشــكل التــايل: 

السنة

عدد األذونات

عدد اإلشعارات

السنة

لتلقــي  بالتنقــل  اإلذن  تســليم   -  2
التوقيعــات خــارج مكتــب املوثــق :

يف هــذا املجــال وضــع املجلــس نصــب عينيــه تحقيــق معادلــة  
املوضوعيــة والرسعــة والفعاليــة يف مجــال البــث يف هــذه األذونــات،

ومراقبــة التطبيــق الســليم للــامدة 12 مــن القانــون املنظــم للمهنــة 
ومــن أجــل تحقيــق هــذه املعادلــة، تــم اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة: 

4 - إبــداء الــرأي يف الشــكايات املوجهــة 
ضــد املوثقــني :

 مــن أجــل ضــامن النزاهــة والحيــاد يف البــث يف طلبــات إبــداء الــرأي فقــد 
اعتمــد املجلــس مســطرة خاصــة تتمثــل يف:

تعيــني مقــرر مــن بــني أعضائــه يتكفــل بتهيــئ ملفــات الشــكايات 	 
وعــرض وقائعهــا عــىل املجلــس دون ذكــر اســم املوثــق أو املوثقــة 

ــتىك بها؛ املش
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امتنــاع عضــو املجلــس عــن الحضــور يف االجتــامع 	 
املخصــص إلبــداء الــرأي يف الشــكايات إذا كان  العضــو 
مبوضــوع  مبــارشة  غــري  أو  مبــارشة  بصفــة  معنيــا 

الشــكاية؛

اتخاذ املجلس لقرارته بأغلبية أعضائه الحارضين؛	 

صياغــة قــرارات املجلــس يف هــذا املجــال وفــق منــوذج 	 
موحــد يراعــى فيــه تعليــل اتخــاذ القــرار.

ــني شــهر  ــا ب ــس م ــا املجل ــي توصــل به ــدد الشــكايات الت ــغ ع بل
ــة  ــكاية موزع ــه 430 ش ــا مجموع ــارس 2019 م ــل 2013 و م ابري

ــايل: ــىل الشــكل الت حســب الســنوات ع
  

 

5 - الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات 
ــر :  ــق أو أك ــا موث ــون طرفه ــي يك الت

ــي كان  ــكل ودي يف العديــد مــن النزاعــات الت تدخــل املجلــس بش
املوثــق طرفــا فيهــا و ذلــك بهــدف إيجــاد حــل ودي لحفــظ حقــوق 
املتعاملــني مــع املوثــق مــع مراعــاة كرامــة هــذا األخــري، حيــث توفــق 
املجلــس يف حــل بعــض النزاعــات املرتبطــة بتحديــد األتعــاب واســتيفاء 

ــة لبعــض امللفــات العالقــة. اإلجــراءت القانوني

6 - تدخــل املجلــس يف حالــة صــدور 
حكــم باإلفــراغ ضــد املوثــق :

ــذ  ــل تنفي ــة لتأجي ــب مهل ــن أجــل طل ــني م ــس يف حالت  تدخــل املجل
ــات  ــداع محفوظ ــن إلي ــكان آم ــد م ــة تحدي ــراغ إىل غاي ــكام اإلف أح

ــود. ــول العق وأص

7 - تسليم الشواهد :
 يســلم املجلــس الجهــوي العديــد مــن الشــواهد والتــي ميكــن 

تقســيمها عــىل الشــكل التــايل :

التــي يــديل بهــا املتمرنــون الجتيــاز 	  التمريــن  شــواهد 
بلــغ عددهــا 391 شــهادة؛ وقــد  املهنــي  االمتحــان 

شواهد مزاولة املهنة وبلغ عددها 88 شهادة؛	 

ــة 	  ــة املهني ــوص املامرس ــس بخص ــداء رأي املجل ــواهد إلب ش
ــواهد. ــة ش ــا ثالث ــغ عدده ــد بل ــا وق ــا وتقاليده ــا ألعرافه وفق

عدد الشكايات

السنة
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1 - مراقبة مكاتب املوثقني:
ــة التوثيــق، فــإن   طبقــا للــامدة 65 مــن القانــون 09-32 املنظــم ملهن
مكاتــب املوثقــني تخضــع لرقابــة املجلــس الجهــوي إمــا بصفــة منفــردة 
أو بصفتــه عضــوا يف لجنــة املراقبــة التــي تضمــن باإلضافــة إىل ممثــل 

عنــه، ممثلــني عــن كل مــن النيابــة العامــة وإدارة الرضائــب.
ــاد  ــامن حي ــل ض ــن أج ــدد، وم ــذا الص ــس يف ه ــدور املجل ــال ل وتفعي

ــة:  ــري التالي ــس التداب ــذ املجل ــد اتخ ــة، فق ــف باملراقب ــاز املكل الجه
ــام 	  ــة خــالل الجمــع الع انتخــاب املوثقــني املكلفــني باملراقب

ــنتي 2015 و 2017. ــد س ــة املنعق ــي الجه ملوثق
تنظيــم دورة تدريبيــة مبدينــة الربــاط لفائــدة املوثقــني 	 

ــة  ــاز مراقب ــن جه ــؤولون ع ــا مس ــة أطره ــني باملراقب املكلف
املوثقــني التابــع لغرفــة املوثقــني بباريــس، حيــث تــم تنظيــم 
ــي  ــاون الت ــة والتع ــة الرشاك ــار اتفاقي ــدورة يف إط ــذه ال ه

ــس؛ ــني بباري ــة املوثق ــوي بغرف ــس الجه ــع املجل تجم
ــني 	  ــه املوثق ــتفاد من ــس اس ــداين بباري ــب مي ــم تدري تنظي

املراقبــني املنتخبــني، وذلــك بتاريــخ 5 و 6 يونيــو 2014، 
حيــث انضــم املوثقــون املراقبــون إىل فــرق املراقبــة املكونــة 
ــام  ــل القي ــن أج ــس م ــني بباري ــة املوثق ــد غرف ــىل صعي ع

ــس؛  ــني بباري ــب املوثق ــض مكات ــة لبع ــات مراقب بعملي
إعــداد منــاذج اســتامرة التفتيــش مــن أجــل توحيــد مناهــج 	 

عمــل املراقبــني وضــامن حيادهــم؛
إعــداد خالصــات وتقاريــر تســتهدف جمــع املعطيــات 	 

ــس  ــرتاتيجيات املجل ــال اس ــتعمل يف مج ــات تس واإلحصائي
ــال  ــا مج ــي يعرفه ــكاليات الت ــن اإلش ــد م ــة إىل الح الرامي

املامرســة املهنيــة.
ــة  ــة بيداغوجي ــات مراقب ــس عملي ــم املجل ــد نظ ــك فق ــن ذل ــال ع فض
ــة بعــض املوثقــني الجــدد مــن أجــل تحســني طــرق  تســتهدف مواكب

ــم ــايل واإلداري ملكاتبه ــري امل التدب

2 - املكاتب الشاغرة :
 متثلت تدخالت املجلس يف هذا املجال يف: 

اقــرتاح موثقــني عــىل وجــه االســتعجال مــن أجــل التســيري 	 
ــق؛ ــة التوقــف عــن العمــل بطلــب مــن املوث املؤقــت يف حال

اقــرتاح موثقــني عــىل وجــه االســتعجال مــن أجــل التســيري 	 
ــاة؛ ــة الوف املؤقــت يف حال

اقــرتاح موثقــني عــىل وجــه االســتعجال مــن أجــل التســيري 	 
ــد  ــت ض ــف املؤق ــة التوقي ــدور عقوب ــال ص ــت يف ح املؤق

ــق. املوث
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3 - توحيد مناهج العمل
ــىل  ــوي ع ــس الجه ــل املجل ــدة عم ــات الجدي ــة الترشيع ــار مواكب يف إط

ــا عــىل الخصــوص : ــر منه ــادرات، نذك اتخــاذ عــدة مب
إعداد و اقرتاح مناذج للعقود باللغة العربية ؛- 
ــا -  ــجل الوصاي ــني و س ــجل التحص ــد لس ــوذج موح ــداث من إح

املنصــوص عليهــام يف املــادة 51 مــن القانــون رقــم 09.32 
ــق ؛ ــة التوثي ــم ملهن املنظ

ــم -  ــل إس ــي تحم ــة الت ــة البياني ــد للوح ــوذج موح ــداث من إح
وصفــة املوثــق وحــث الســيدات والســادة املوثقــني عــىل 
التقيــد مبقتضيــات املــادة 91 مــن القانــون املنظــم ملهنــة 

التوثيــق ؛
ــم -  ــني ته ــوي للموثق ــس الجه ــررات للمجل ــدة مق ــدار ع إص

توحيــد العمــل بــني الســيدات و الســادة املوثقــني، يذكــر منهــا 
عــىل الخصــوص :

املقــرر الصــادر بتاريــخ 16 ينايــر 2018 تحــت عــدد 	 
بخصــوص  العمــل  توحيــد  حــول  524/1-18م.م 
اإلقــرار و األداء االلكرتونيــني لواجبــات التســجيل و 

التمــر ؛

املقــرر املتعلــق بإحــدات منــودج لــإلذن بتكليــف املوثق 	 
بــأداء الرضيبــة عــىل الدخــل صنــف األربــاح العقاريــة ؛

ــر 2019 تحــت عــدد 	  ــخ 11 فراي املقــرر الصــادر بتاري
538/19 م.ر املتعلــق بإحــداث منــوذج للبنــد املتعلــق 
بحاميــة األشــخاص الذاتيــني  تجــاه معالجــة املعطيــات 

ــخيص ؛  ــع الش ذات الطاب
إصــدار عــدة دوريــات و دالئــل عمليــة لهــا ارتبــاط وثيــق - 

ــا  ــة، ومنه ــة التوثيقي ــة  واملامرس ــتجدات الترشيعي ــق املس بتطبي
عــىل الخصــوص :

الدليــل العمــي الصــادر بتاريــخ 4 يوليــوز 2018 حــول 	 
تطبيــق املقتضيــات الخاصــة بالتريــح االلكــرتوين 

ــة ؛ ــاح العقاري ــف األرب ــىل الدخــل صن ــة ع للرضيب
ــرتوين 	  ــام اإللك ــتعامل النظ ــول اس ــي ح ــل العم الدلي

املســمى »توثيــق« املعتمــد مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة 
ــي  ــود الت ــتيفاء إجــراءات تســجيل العق ــني الس للموثق

ــون ؛ ــا املوثق يتلقاه
بتاريــخ 18 	  الصــادرة  م.ر  عــدد 18/4006  الدوريــة 

أكتوبــر 2018 حــول اســتيفاء اإلجــراءات املتعلقــة 
ــة بالنســبة  ــة عــىل القيمــة املضاف ــغ الرضيب ــأداء مبل ب

للســكن االجتامعــي ؛
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4 - تتبــع و مراقبــة الحســاب املفتــوح 
ــداع و  ــدوق اإلي ــدى صن ــق ل باســم املوث

ــر التدب
ــادر يف 14  ــم 2.14.289 الص ــوم رق ــات املرس ــق مقتضي ــار تطبي يف إط
مــاي 2014 املتعلــق بتنظيــم وتســيري الحســاب املفتــوح باســم املوثــق 
بصنــدوق اإليــداع و التدبــري و الســيام املــادة 5 منــه، توصــل املجلــس 
ــة 31  ــر 2015 إىل غاي ــح يناي ــن فات ــدة م ــرتة املمت ــوي خــالل الف الجه

ــايل : ــر 2019 مبــا مجموعــه 9120 إشــعارا موزعــة كالت دجن

تبــني  كلــام  اإلشــعارات  بهــذه  الجهــوي  املجلــس  يتوصــل 
الشــيك  يف  الــواردة  البيانــات  أن  التدبــري  و  اإليــداع  لصنــدوق 
غــري  املوثــق  قبــل  مــن  الصادريــن  البنــيك  بالتحويــل  األمــر  أو 
األصــي واإلضــايف. اإليــداع  املدرجــة يف وصــل  للبيانــات   مطابقــة 

ويهــدف هــذا اإلجــراء إىل متكــني املجلــس مــن تتبــع ومراقبــة حســن 
تســيري املبالــغ املودعــة لــدى املوثــق وتأكــده مــن تســليمها إىل األطراف 

املتعاقديــن املســتفيدين منهــا.

ــرشوع يف  ــذ ال ــوي من ــس الجه ــل املجل ــرض، عم ــذا الغ ــق ه ولتحقي
تطبيــق املرســوم املذكــور أعــاله عــىل إنشــاء وحــدة خاصــة تتكفــل مبــا 

يــي :

عدد اإلشعارات

السنة

تســلم و تســجيل اإلشــعارات الــواردة مــن صنــدوق اإليــداع 	 
و التدبــري ؛

بهــا عــىل 	  التوصــل  دراســة اإلشــعارات و إحالتهــا فــور 
ــس بالرشوحــات الالزمــة  ــادة املجل ــي قصــد إف ــق املعن املوث

؛ بخصوصهــا 
رفــع تقريــر مفصــل إىل رئيــس املجلــس الجهــوي حــول 	 

الحــاالت املرصــودة التخــاذ اإلجــراءات املناســبة ؛
إســتقبال املوثقــات و املوثقــني و مدهــم باملعطيــات املرتبطة 	 

باإلشــعارات التــي تخصهم ؛
املســاهمة يف تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة املوثقــات 	 

و املوثقــني و أعوانهــم قصــد التقليــص مــن عــدد األخطــاء 
عــدد  ارتفــاع  يف  تتســبب  التــي  واإلغفــاالت  املاديــة 

اإلشــعارات؛
التنسيق مع مصالح صندوق اإليداع و التدبري ؛	 
إعــداد الرســوم البيانيــة لإلشــعارات ورصــد مختلــف الحــاالت 	 

الــواردة فيهــا ؛
بهــا 	  املرتبطــة  الوثائــق  تصنيــف و حفــظ اإلشــعارات و 

للرجــوع إليهــا عنــد االقتضــاء.

 

ــني  ــاب يف التأم ــة االكتت ــع ومراقب 5 - تتب
عــن األخطــاء املهنيــة

تنــص املــادة 26 مــن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق عــىل أن املوثــق 
ــن  ــة ع ــن األرضار املرتتب ــة ع ــؤولية  الناجم ــىل املس ــني ع ــزم بالتأم مل

ــه. ــه، وأجرائ ــني لدي ــة للمتمرن ــاء املهني ــة، و األخط ــه املهني أخطائ

النيابــة  الجهــوي تحــت إرشاف  املجلــس  اإلطــار، حــرص  يف هــذا 
العامــة لــدى محكمــة االســتئناف بالربــاط عــىل مراقبــة مــدى احــرتام 
ــر  ــة الســالفة الذك ــات القانوني الســيدات و الســادة املوثقــني للمقتضي
ــك  ــة وذل ــن يرشعــون يف مامرســة املهن ســواء املامرســني منهــم أو الذي
مــن خــالل مطالبتهــم ســنويا بــاإلدالء بنســخة مــن شــهادة التأمــني أو 

ــة. ــم لليمــني القانوني ــد أدائه عن

ــع  ــر 2017 وق ــح يناي ــن فات ــداء م ــه ابت ــارة، إىل أن ــدر اإلش ــذا وتج ه
ــة للتأمــني  ــة جامعي ــة املوثقــني باملغــرب اتفاقي ــي لهيئ املجلــس الوطن

ــني. ــات و املوثق ــة املوثق ــا كاف ــم وجوب ــة تض ــاء املهني ــن األخط ع
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رابعا :  تأهيل العنرص البرشي

يعتــر التكويــن مــن بــني األوراش األساســية التــي ركــز عليهــا 
املجلــس الجهــوي خــالل هتــني الواليتــني االنتخابيتــني، وذلــك 
حرصــا منــه عــىل ضــامن فعاليــة العقــد التوثيقــي وتكريــس 

مكانتــه كوثيقــة إثبــات مــن الدرجــة األوىل. 
ومــن أجــل ضــامن جــودة التكويــن وتحقيــق األهــداف املرجــوة، 
فقــد حــرص املجلــس عــىل تنظيــم تكوينــات تحــرتم املعايــري 
ــذا  ــم يف ه ــث ت ــا، حي ــدة دولي ــة املعتم ــة والتنظيمي البيداغوجي

ــار:  اإلط

ــهران 	  ــة تس ــة تنظيمي ــة ولجن ــة بيداغوجي ــكيل لجن تش
عــىل إعــداد مشــاريع التكويــن وتنفيذهــا بعــد املصادقة 

عليهــا؛

حاجيــات 	  بدراســة  البيداغوجيــة  اللجنــة  تكليــف 
تســتهدف  للتكويــن  برامــج  واقــرتاح  التكويــن 
االســتجابة للحاجيــات املرصــودة، كــام تعمــل عــىل 
ــم  ــة معه ــات إعدادي ــد اجتامع ــني وتعق ــار املكون اختي

التكويــن(؛ )هندســة 
ســبل 	  واقــرتاح  املنجــزة  التكويــن  مشــاريع  تقييــم 

التكويــن؛ جــودة  لتحســني 

ــئ 	  ــة بتهي ــة التنظيمي ــف اللجن ــرى تتكل ــة أخ ــن جه م
الكفيلــة  واملاليــة  اللوجســتية  والوســائل  الظــروف 

املنظمــة؛ اللقــاءات  بإنجــاح 

ــن 	  ــز ومؤسســات م ــات ومراك ــع جامع ــد رشاكات م عق
ــم يف  ــث ت ــرتكة، حي ــة مش ــم دورات تكويني ــل تنظي أج
ــدال،  ــة الحقــوق أك ــة مــع كلي هــذا الشــأن عقــد رشاك
كليــة الحقــوق الســوييس، املعهــد العــايل للقضــاء، كليــة 

ــة. ــوم الرتبي عل

1 - الفئات املستهدفة:
يســتهدف التكويــن املنظــم مــن قبــل املجلــس جميــع مكونــات املهنــة، 

الســيام: 

املتمرنــون : حيــث اســتفاد أزيــد مــن 156 متمــرن خــالل 	 
الفــرتة املمتــدة مــن 2014 إىل 2017 ؛

ــالل 	  ــارك خ ــن 1934  مش ــد م ــتفاد أزي ــث اس ــون : حي املوثق
الفــرتة املمتــدة مــن 2015  إىل 2018 ؛

املوثقــون الجــدد : حيــث اســتفاد أزيــد مــن52 موثــق خــالل 	 
ــن 2014 إىل 2018 ؛ ــدة م ــرتة املمت الف

أعــوان املوثقــني : حيــث اســتفاد أزيــد مــن 80 مســاعد خــالل 	 
الفــرتة املمتــدة مــن 2015 إىل 2018 ؛

املفتشــون املكلفــون مبراقبــة مكاتــب املوثقــني : حيــث اســتفاد 	 
ــن 2015 إىل  ــدة م ــرتة املمت ــالل الف ــش خ ــن 15 مفت ــد م أزي

2017 ؛

أعضــاء املجلــس الجهــوي وأعضــاء لللجــن الوظيفيــة : حيــث 	 
اســتفاد أزيــد مــن 30 عضــو خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 2015 

إىل 2017.

2 - إحصائيات: 

العدد اإلجمالي للمستفيدين من 
التكوين

 2267
مستفيد

925 ساعةالعدد اإلجمالي لساعات التكوين
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 3 - عــروض التكويــن املقرتحــة واملنظمــة مــن قبــل 
ملجلس: ا

ــب  ــن يصع ــني الذي ــن املوثق ــدد م ــر ع ــتهداف أك ــل اس ــن أج  م
عــىل أغلبيتهــم تخصيــص حيــز زمنــي للتكويــن عــىل حســاب 
انشــغاالتهم و ارتباطاتهــم املهنيــة، فقــد عمــل املجلــس عــىل 
تنويــع عــروض التكويــن املخصصــة للموثقــني باإلضافــة إىل اقــرتاح 
عــروض لتكويــن املتمرنــني و مســاعدي املوثقــني خــارج أوقــات أو 

ــام العمــل. أي

 فطور املوثقني: 
حيــث يتــم اقــرتاح تكوينــات حــول مائــدة للفطــور تجمــع موثقــي 
الجهــة و تهــم باألســاس الحســم يف بعــض النقــط الدقيقــة خــالل 

فــرتة ســاعتني.

نــدوات املســتجدات القانونيــة:  تنظــم يف نهايــة اليــوم، 
ــني عــىل  ــا إطــالع الســيدات والســادة املوثق ــدف منه ــون اله ويك
املســتجدات القانونيــة املرتبطــة مبجــاالت عملهــم، يؤطرهــا خــراء 

يف املجــال املرتبــط مبوضــوع النــدوة.

 أيــام التكويــن املســتمر: تخصــص هــذه السلســلة لتكويــن 
املوثقــني يف بعــض املواضيــع ذات األهميــة القصــوى التــي تتطلــب 

حيــزا مهــام مــن الوقــت، حيــث تنظــم عــىل مــدى يــوم كامــل.

تكويــن املوثقــني الجــدد يف طــور التعيــني: تضــم هاتــه الفئــة 
ــم.  ــح مكاتبه ــىل فت ــني ع ــي واملقبل ــان املهن ــني الناجحــني يف االمتح املوثق
ــري اإلداري،  ــال التدب ــن يف مج ــن تكوي ــة م ــه الفئ ــتفادت هات ــث اس حي
ــد  ــراف وتقالي ــة إىل أع ــب، باإلضاف ــايئ للمكت ــبايت والجب ــايل واملحاس وامل

ــاء. ــع الزبن ــات م ــم العالق ــة وتنظي املهن

يف مجــال التأطــري، تشــكلت هيئــة التكويــن من أكرثمــن 12 مؤطــر ينتمون 
إىل مجــاالت متعــددة كالقضــاء والتعليــم العــايل والتوثيق بطبيعــة الحال.

ــم  ــم تنظي ــد ت ــني، فق ــدة املوثق ــة لفائ ــات املخصص ــة إىل التكوين باإلضاف
دورات تكوينيــة أخــرى اســتهدفت باقــي مكونــات مهنــة التوثيــق، وذلــك 

عــىل الشــكل التــايل: 

تكويــن أعــوان ومســاعدي املوثقــني: وعيــا منــه بالــدور 
ــرا  ــني ونظ ــوم بــه هــذه الفئــة داخــل مكاتــب املوثق ــام الــذي تق اله
ــق  ــا يتعل ــيام م ــة الس ــة املهني ــال املامرس ــا مج ــي عرفه ــتجدات الت للمس
باعتــامد التكنولوجيــات الحديثــة التــي تقتــي مــن هــذه الفئــة التوفــر 
ــدة، فقــد  ــم مــع هــذه األوضــاع الجدي عــىل قــدرات متكنهــم مــن التأقل
ــل  ــة، تســتهدف تأهي ــدة هــذه الفئ ــن لفائ ــس برامــج للتكوي نظــم املجل
هــذه الفئــة، حيــث تــم اعتــامد برامــج تكويــن متوســطة املــدى مبعــدل 
ــوم  ــة عل ــع لكلي ــن التاب حصــة واحــدة يف األســبوع نظمــت مبركــز التكوي

ــاط. ــة بالرب الرتبي

ــني :  ــب املوثق ــة مكات ــني مبراقب ــني املكلف ــن املفتش تكوي
تتســم مهمــة مراقبــة مكاتــب املوثقــني بنــوع مــن الحساســية نظــرا ألن 
إســناد هــذه املهــام يتــم عــن طريــق االنتخــاب الــيء الــذي قــد يوحــي 
ــالزم العمــل عــىل  ــذا كان مــن ال ــاز، ل ــاد هــذا الجه ــة املــس بحي بإمكاني
إيجــاد اآلليــات الكفيلــة بضــامن تجــرد وحيــاد املراقبــني حيــث تــم يف هذا 
الشــأن االســتعانة بجهــاز التفتيــش التابــع لغرفــة املوثقــني بباريــس، وذلــك 
يف إطــار اتفاقيــة التعــاون والرشاكــة التــي تجمــع املجلــس الجهــوي بهــذه 
الغرفــة. وميكــن تلخيــص أهــم الخطــوات املســجلة يف هــذا الشــأن فيــام 

يــي:

ــن 	  ــني  م ــني املنتخب ــني املراقب ــن املوثق ــتهدف تكوي ــاء اس ــم لق تنظي
طــرف الجمعيــة العموميــة للمجلــس الجهــوي، وذلــك يــوم 25 
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مــن  كل  أطــره  ديــوان،  ســوفيتيل  بفنــدق  فرايــر 2014 
ــام  ــة اإلرشاف الع ــف مبهم ــي، الســنديك املكل ســدريك بالن

ــي ؛ ــن روكي ــس و كوري ــي باري ــة موثق ــىل مراقب ع
تنظيــم تدريــب ميــداين بباريــس اســتفاد منــه بعــض املوثقــني 	 

املراقبــني املنتخبــني، وذلــك بتاريــخ 5 و 6 يونيــو 2014، حيــث 
ــىل  ــة ع ــة املكون ــرق املراقب ــون إىل ف ــون املراقب ــم املوثق انض
صعيــد غرفــة املوثقــني بباريــس مــن أجــل القيــام بعمليــات 

مراقبــة لبعــض مكاتــب املوثقــني بباريــس ؛
تنظيــم ورشــة تكوينيــة مبقــر املجلــس الجهــوي بالربــاط  	 

ــل  ــن قب ــش املعتمــدة م ــداد اســتامرات التفتي خصصــت إلع
املجلــس لضــامن موضوعيــة ونجاعــة عمليــات املراقبــة يــوم 

25  فرايــر 2014 ؛
تنظيــم ورشــة تكوينيــة مبقــر املجلــس الجهــوي بالربــاط 	 

ــل  ــش املعتمــدة مــن قب ــني اســتامرات التفتي خصصــت لتحي
ــل 2015. ــوم 13 ابري ــس ي املجل

تكويــن أعضــاء املجلــس الجهــوي واللجــان الوظيفيــة : نظــرا 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 2014 بالصخريات، أطرتها السيدة فايزة زوكاري، متخصصة يف التواصل ؛	 
 تنظيــم دورة تدريبيــة يف مجــال املواكبــة الشــخصية وبنــاء الفريــق يــوم 7 نونــر 2015 بالصخــريات، أطرهــا الســيد فيليــب رفــراي، متخصــص يف 	 

التواصــل والتنميــة الشــخصية يف اإلطــار املهنــي ؛
ــر 2016 مبقــر 	  ــر 2015 إىل يناي ــدة مــن أكتوب ــة شــخصية وبصفــة منفــردة ألعضــاء املجلــس الجهــوي خــالل الفــرتة املمت ــم حصــص مواكب تنظي

ــي. ــة الشــخصية يف اإلطــار املهن ــراي، متخصــص يف التواصــل والتنمي ــب رف ــس، أطرهــا الســيد فيلي املجل
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وعيــا منــه بأهميــة اإلنفتــاح عــىل التجــارب واملامرســات 
الدوليــة الفضــىل يف املجــاالت املرتبطــة بالقوانــني ذات الصلــة 
التمثيليــة، ركــز  باملامرســة املهنيــة و بحكامــة مؤسســاتها 
ــة ذات  ــاون ورشاك ــات تع ــط عالق ــىل رب ــه ع ــس اهتامم املجل
القيمــة املضافــة مــع بعــض الهيئــات الجهويــة للتوثيــق عــىل 

ــن: ــدد م ــذا الص ــن  يف ه ــث متك ــوي، حي ــد الجه الصعي
تنفيــذ إتفاقيــة التوأمــة املوقعــة بتاريــخ 14 دجنــر 	 

2012 بالربــاط مــع غرفــة املوثقــني بباريــس ؛
ملحــق 	  عــىل   2017 مــاي   20 بتاريــخ  التوقيــع 

؛ بباريــس  املذكــورة  لالتفاقيــة 
التوقيــع بتاريــخ 07 أبريــل 2017 مبدريــد عــىل 	 

املوثقــني  غرفــة  مــع  وتوأمــة  رشاكــة  اتفاقيــة 
؛ مبدريــد 

بروكســيل 	   2018 شــتنر   27 بتاريــخ  التوقيــع 
ــني  ــة املوثق ــع غرف ــة م ــة وتوأم ــة رشاك ــىل اتفاقي ع

؛ بروكســيل 
وقد تركزت هذه االتفاقيات عىل املحاور التالية:	 
تنظيــم لقــاءات تحسيســية مشــرتكة لفائــدة املغاربة 	 

املقيمــني بالخــارج و األجانــب املقيمــني باملغــرب ؛
رقمنة املهنة واعتامد التكنلوجيات الحديثة؛	 
ــاعدين، 	  ــني، املس ــني املتمرن ــني، املوثق ــن املوثق تكوي

ــني وباقــي أعضــاء  ــس الجهــوي، املراقب أعضــاء املجل
ــة ؛ ــن الوظيفي اللج

ــد 	  ــة عــىل الصعي ــري املؤســيس للمهن الحكامــة والتدب
الجهــوي.

وتتمثل حصيلة املنجزات املسجلة يف هذا الشأن كام يي:

 1 - التظاهــرات الدوليــة املنظمــة لفائــدة مغاربــة 
ــب ــامل واألجان الع

حيث تم تنظيم التظاهرات التالية:
امللتقــى املغــريب الفرنــيس األول للموثقــني بالربــاط يف 15 	 

نونــر 2015 تحــت شــعار »األنظمــة املاليــة للــزواج وأنظمــة 
ــني املغــرب وفرنســا« ؛ ــوارث، نظــرات متقاطعــة ب الت

ــس يف 20 	  ــني بباري ــاين للموثق ــيس الث ــريب الفرن ــى املغ امللتق
واملمتلــكات،  األرسة  »قوانــني  شــعار  تحــت   2017 مــاي 

نظــرات متقاطعــة بــني املغــرب وفرنســا« ؛

امللتقــى املغــريب الفرنــيس الثالــث للموثقــني بالربــاط يف 	 
20 أبريــل 2018 تحــت شــعار »نظــرات متقاطعــة حــول 

الرقمنــة« ؛
امللتقــى املغــريب الفرنــيس الرابــع للموثقــني بباريــس يف فاتــح 	 

أبريــل 2019 تحــت شــعار »النظــام األرورويب الجديــد حــول 
األنظمــة املاليــة للــزواج إشــكاليات التطبيــق يف إطــار عالقــات 

الــزواج املختلــط« ؛
املقيمــة 	  املغربيــة  الجاليــة  لفائــدة  املنظــم  األول  اللقــاء 

بروكســيل املنظــم مبقــر القنصليــة العامــة للمغرب بروكســيل 
يف 28 شــتنر 2018.
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2. لقاءات العمل الثنائية
أسفرت هذه االتفاقيات أيضا عىل ما يي:

ــق 	  ــب التوثي ــة مكات ــني مبراقب ــني املكلف ــن املوثق  تكوي
ــة  ــل غرف ــة املعتمــدة مــن قب مــن طــرف أجهــزة املراقب

املوثقــني بباريــس بالربــاط يف 25 فرايــر  2014؛

تنظيــم تدريــب ميــداين مبكاتــب بعــض املوثقــني بباريس 	 
مبعيــة مراقبــني معتمديــن لــدى غرفــة املوثقــني بباريــس 

يف يونيــو  2015؛

»النظــام 	  شــعار  تحــت  املنظــم  اللقــاء  يف  املشــاركة 
األورويب الجديــد للتــوارث والــدول الغــري األوروبيــة« 
ــر 28  ــش املؤمت ــىل هام ــر 2016 ع ــس يف 22 أكتوب بباري

للتوثيــق العاملــي ؛

تنظيــم لقــاء عمــل مبدريــد يف 7 أبريــل 2017 مــع أعضــاء 	 
غرفــة املوثقــني مبدريــد خصــص لالطــالع عــىل أســاليب 
تدبــري املهنــة املعتمــدة مــن قبــل التوثيــق اإلســباين 

ــر؛ ــة العقــود مــن التزوي ــق بحامي ــام يتعل والســيام في

املشــاركة يف أشــغال املؤمتــر املنظــم بروكســيل يف 4 و 5 مــاي 	 
2018  تحــت شــعار »القانــون واألرسة« مــن طــرف ائتــالف 

الجامعــات األورو-متوســطية ؛

ــريب 	  ــس املغ ــة األطل ــدة جمعي ــييس لفائ ــاء تحس ــم لق تنظي
بفلنــدا حــول موضــوع » األرسة واملمتلــكات« بهلســينيك يف 

ــت 2018. 18 غش
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شــكل محــور التواصــل خــالل الواليتــني االنتخابيتــني الســابقتني حجــر 
ــة  ــداث لجن ــم إح ــث ت ــوي، حي ــس الجه ــط املجل ــة يف مخط الزاوي
ــس  ــس املجل ــا إىل رئي ــر اإلرشاف عليه ــط أم ــوص أني ــذا الخص يف ه

ــارشة. مب
وقد وضعت هذه اللجنة نصب عينيها تحقيق األهداف التالية :

 

تقويــة جاذبيــة املهنــة و إشــعاعها عــىل الصعيــد الجهــوي، 	 
الوطنــي والــدويل ؛

تكريــس ثقــة املواطــن والســلطات العموميــة يف املهنــة ويف 	 
الــدور الــذي يقــوم بــه املجلــس الجهــوي بصفتــه الهيئــة 

التمثيليــة للمهنــة عــىل الصعيــد الجهــوي ؛

إطــالع املوثقــني بصفــة منتظمــة عــىل كل املســتجدات 	 
التــي تهــم تنظيــم مهنــة التوثيــق بصفــة مبــارشة أو غــري 

ــارشة ؛ مب

إخبــار الــرأي العــام الوطنــي بــكل مــا يتعلــق مبهنــة 	 
ــا  ــج له ــم الرتوي ــي يت ــق وتصحيــح املغالطــات الت التوثي

أحيانــا ؛

تحقيق التقارب مع موثقات وموثقي الجهة.	 

ــا يف هــذا  ــم التوصــل إليه ــي ت ــص أهــم اإلنجــازات الت وميكــن تلخي
ــي :  ــام ي الخصــوص في

1. يف إطار عالقة املجلس مبوثقات وموثقي الجهة: 

األعضــاء واملســؤولني 	  بــني  املبــارش  التواصــل   تحقيــق 
ــب  ــن جان ــة م ــي الجه ــب أول وموثق ــن جان ــني م اإلداري
ثــاين عــر كل وســائل التواصــل )الهاتــف، الرســائل القصرية، 

ــرى( ؛ ــي األخ ــل االجتامع ــائل التواص ــت، وس األنرتني
ــع 	  ــة م ــم الفردي ــني بوضعياته ــار املوثق ــوات إلخب ــق قن خل

ــذا الخصــوص ؛ ــة يف ه ــة املتطلب ــدأ الرسي احــرتام مب

ــات 	  ــم كل موثق ــل تض ــة للتواص ــات مغلق ــق مجموع خل
وموثقــي الجهــة، وذلــك باإلضافــة إىل الصفحــة العموميــة 

ــو 2015 ؛ ــح يوني ــا يف فات ــم إحداثه ــي ت الت

تنظيــم حملــة تحسيســية وإخباريــة عــر الهاتــف همــت 	 
تطبيــق الرســوم الجديــدة املعتمــدة مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة 

ــة ؛ ــاري والخرائطي ــح العق ــة واملس ــة العقاري للمحافظ

ــول 	  ــول دخ ــة ح ــي الجه ــات وموثق ــية ملوثق ــة تحسيس مواكب
اتفاقيــة األبوســتيل حيــز التطبيــق و التعريــف باملســطرة 

الجديــدة املتبعــة ؛  

ــة موثقــات وموثقــي 	  ــارات للمكاتــب همــت مواكب ــم زي تنظي
ــع  ــح التوقي ــني مبفاتي ــد املوثق ــامن تزوي ــل ض ــن أج ــة م الجه

ــرتوين ؛ اإللك
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تنظيــم دميومــة مــن طــرف قســم املصادقــة عــىل 	 
ــس  ــل نف ــن أج ــدال م ــة أك ــع ملقاطع ــات التاب التوقيع

الغــرض ؛

1 Pourquoi faut-il avoir un E-mail professionnel ?
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.

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.

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 ?
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 ?
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

3

2

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

توقيــع اتفاقيــة مــع رشكــة خاصــة مــن أجــل اقتنــاء 	 
مجــال خــاص عــر األنرتنيــت و تزويــد املوثقــني بعناويــن 

ــة ؛ ــي الجه ــات وموثق ــة ملوثق ــة مهني إلكرتوني

توزيــع نــرشات إخباريــة خاصــة باملجلــس عــىل الصعيــد 	 
الجهــوي باإلضافــة إىل بعــض اإلصــدارات األخــرى ؛

إصــدار عدديــن خاصــني يتضمنــان ملفــني مكتملــني 	 
ــم  ــني ت ــاين للموثق ــيس األول والث ــريب الفرن ــى املغ للملتق
نرشهــام باملجلــة االســرتاتيجية لقانــون األعــامل باملغــرب 
التــي تصدرهــا رشكــة »ليكســيس نيكســيس« الرائــد 
العاملــي يف مجــال اإلصــدارات القانونيــة مــع ضــامن 
توزيــع اإلصداريــن عــىل صعيــد املغــرب وبعــض البلــدان 

األوروبيــة ؛

2. يف إطار العالقة مع املؤسسات الجهوية:

تنظيــم لقــاءات تشــاورية مــع كل مــن املديريــة الجهويــة 	 
املحاكــم  للمملكــة،  الجهويــة  الخزينــة  للرضائــب، 
االبتدائيــة، محكمــة االســتئناف واملحكمــة التجاريــة ؛

املشــاركة يف اللقــاءات املنظمــة مــن طــرف الــرشكاء 	 
املؤسســاتيني للمجلــس )املعهــد العــايل للقضــاء، محكمــة 
ــات  ــن الخميس ــكل م ــة ب ــة االبتدائي ــتئناف، املحكم االس
واالقتصاديــة  القانونيــة  العلــوم  كليــة  وتيفلــت، 

؛ الســوييس وأكــدال(  واالجتامعيــة 

اللقــاءات 	  كل  إىل  املؤسســاتيني  الــرشكاء  دعــوة 
؛  املجلــس  قبــل  مــن  املنظمــة  والتظاهــرات 

كل 	  إىل  باإلضافــة  املجلــس  إصــدارات  بعــض  توزيــع 
ــث حــول  ــيس الثال ــريب الفرن ــى املغ ــات امللتق ــن توصي م
الرقمنــة و مقرتحــات املجلــس للحــد مــن ظاهــرة الســطو 

ــارات. ــىل العق ع

3.  يف إطار التواصل مع املواطنني والعموم:

اســتقبال املواطنــني مبقــر املجلــس وتنظيــم اجتامعــات فرديــة 	 
ــرد  ــف وال ــم عــر الهات ــة إىل توجيهه ــم باإلضاف لالســتامع إليه
عــىل رســائلهم العاديــة واإللكرتونيــة والتفاعــل مــع طلباتهــم 

ومقرتحاتهــم عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ؛

 تنظيــم لقــاء تحســييس لفائــدة أعضــاء الجاليــة املغربيــة 	 
بباريــس يــوم 20 مــاي  2017 ؛

تنظيــم لقــاء تحســييس لفائــدة أعضــاء الجاليــة املغربيــة 	 
بروكســيل يــوم 28 شــتنر 2018 ؛     

تنظيــم لقــاء تحســييس لفائــدة أعضــاء الجاليــة املغربيــة 	 
بهلســينيك يــوم 17 غشــت 2018 ؛

املشــاركة يف معــرض العقــار املنظــم مبدينــة ســال دورة 2016 	 
و 2017.

ــمعية  ــة، الس ــة املرئي ــع الصحاف ــة م ــار العالق 4. يف إط
ــة:  واملكتوب

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

التنســيق مــع كل مكونــات الصحافــة يف إطــار الــرد عــىل 	 
ــذا يف  ــق وك ــة التوثي ــي تســتهدف مهن الحمــالت املغرضــة الت

ــات ؛ ــري األزم ــة بتدب ــل املرتبط ــالت التواص ــار حم إط

ــي 	  ــة الت ــة، اإلذاعي ــج التلفزي ــن الرام ــد م املســاهمة يف العدي
ــم.   ــني بحقوقه ــيس املواطن ــر وتحس ــتهدف تنوي تس
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سابعا : الحكامة املالية

خصــص املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط اهتاممــا بالغــا للشــق 
ــذ  ــث عمــد من املتعلــق بتدبــري و تســيري أموالــه و ممتلكاتــه حي
تأسيســه إىل خلــق وحدتــني متخصصتــني تتكفــل األوىل بتحصيــل 
املــوارد و أداء النفقــات و مســك املحاســبة و الوثائــق املاليــة للمجلس 
فيــام عهــد إىل الوحــدة الثانيــة مهمــة الســهر باســتمرار عــىل تذكــري 
الســيدات و الســادة املوثقــني بواجباتهــم املاليــة تجــاه املجلــس بــكل 
الوســائل املمكنــة )بريــد إلكــرتوين، رســائل قصــرية، ورســائل بريديــة( 
مــع مراعــاة مــا تقتضيــه أعــراف و تقاليــد املهنــة و الظــروف املاديــة 

و االجتامعيــة لــكل موثــق و موثقــة.

ونظــرا للــدور الهــام الــذي يلعبــه التدبــري املــايل يف تحقيــق األهــداف 
ــن يتوفــران  ــم توظيــف إطاري ــل املجلــس، فقــد ت املرســومة مــن قب
عــىل كفــاءات يف ميــدان التدبــري و التســيري املــايل، عهــد إليهــام  

ــني. ــني املذكورت الســهر عــىل تســيري الوحدت
 

وتكريســا ملبــادئ الحكامــة املاليــة، فــإن أي أداء كيفــام كان وأي 
اســتخالص أو تحصيــل ال يتــم تنفيذهــام إال طبقــا ملــرشوع امليزانيــة 

ــس.  ــل أعضــاء املجل ــه مــن قب املصــادق علي

ــم إىل  ــس تنقس ــة املجل ــدد أن ميزاني ــذا الص ــري يف ه ــي التذك وينبغ

قســمني:  قســم أول خــاص باملــوارد و املداخيــل، و قســم ثــاين مخصــص 
لنفقــات التســيري و التجهيــز، حيــث يتــم تقييــم املــوارد و التكاليــف 

بنــاء عــىل التوقعــات و املعطيــات املتوفــرة أثنــاء إعــداد امليزانيــة.

ويف نهايــة كل ســنة ماليــة، يعقــد املجلــس اجتامعــا يخصــص ملراقبــة 
تنفيــذ مــرشوع امليزانيــة الســنوية كــام متــت املصادقــة عليــه 
ويرفعــون يف هــذا الشــأن تقريــرا يرفــق بقوائــم الحســابات املعتمــدة.

وعــىل الرغــم مــن أن القانــون رقــم 09.32 املنظــم ملهنــة التوثيــق مل 
مينــح أي اختصــاص للجمــوع العامــة بشــأن املصادقــة عــىل ميزانيــة 
املجلــس أو تقاريــره املاليــة، فــإن املجلــس حــرص منــذ البدء و بشــكل 
ــني  ــني املزاول ــة الســيدات و الســادة املوثق مســتمر عــىل إطــالع كاف
بدائــرة نفــوذه عــىل جميــع املعطيــات و التفاصيــل املتعلقــة بتدبــري 
ــذا  ــا له ــي كان يعقده ــة الت ــوع العام ــالل الجم ــة خ ــؤونه املالي ش

الغــرض، وذلــك تكريســا منــه ملبــادئ الشــفافية و النزاهــة.

ــني  ــات الثقــة ب ــد عالق ــغ يف توطي ــر بال ــة أث ولقــد كان لهــذه املقارب
ــع  ــاهم يف الرف ــام س ــم، م ــني و ممثليه ــادة املوثق ــيدات و الس الس
مــن مســتوى اإلحســاس باملســؤولية و التعبئــة الشــاملة للمســاهمة 

ــة.  ــوارد الهيئ ــة م ــة يف تنمي التلقائي
 



29

املوارد و النفقات 

1 - املوارد

ــات و  ــة للموثق ــة الوطني ــة للهيئ ــوارد املالي أ- امل
ــني :  املوثق

تتكــون مــوارد الهيئــة الوطنيــة للموثقــني مــن املــوارد التــي 

يســمح بهــا القانــون والســيام :

واجبات االشرتاك ؛	 

واجب يؤديه املوثق عن كل عقد تلقاه ؛	 

عائدات املطبوعات والكتب والدوريات ؛	 

 عائدات البطاقات املهنية والشارات ؛	 

وكل املوارد األخرى التي لها عالقة بنشاطه. 	 

ــىل  ــل ع ــة أن تحص ــوز للهيئ ــه يج ــىل أن ــون ع ــص القان ــام ين ك
مســاعدات نقديــة أو عينيــة مــن الدولــة و املؤسســات العموميــة 

.

للموثقــني  الجهــوي  املجلــس  مســاهامت   - ب 
بالربــاط يف ماليــة الهيئــة الوطنيــة :

يســتخلص املجلــس الجهــوي مــن الســيدات و الســادة املوثقــني 
ــدة  ــة لفائ ــة الواجب ــاهامت املالي ــوذه املس ــرة نف ــني بدائ املزاول
ــن كل  ــق ع ــه املوث ــب يؤدي ــة يف واج ــة، واملتمثل ــة الوطني الهيئ

ــرتاك. ــات اإلش ــة إىل واجب ــاه إضاف ــد يتلق عق

ــوارد  ــن م ــوي م ــس الجه ــدات املجل ــبة عائ ج - نس
ــة : ــة الوطني الهيئ

ــب  ــة، نس ــم للمهن ــون املنظ ــا للقان ــي، طبق ــس الوطن ــدد املجل ح
ــي : ــام ي ــوي ك ــس الجه ــدة للمجل ــغ العائ املبال

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

االشــرتاك ؛

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

االشــرتاك ؛

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

ــة  ــاون املوقع ــة و التع ــة الرشاك ــات اتفاقي ــق مقتضي ــار تطبي يف إط
بــني املجلــس الوطنــي لهيئــة املوثقــني و صنــدوق اإليــداع والتدبــري 
الجهــوي  املجلــس  اســتفاذ   ،2013 دجنــر   12 بتاريــخ  بالربــاط 
ــاعدات  ــن مس ــنوات 2014 و 2015 م ــالل س ــاط خ ــني بالرب للموثق
ماليــة رصــدت وفقــا ملــا جــاء يف االتفاقيــة املذكــورة إلنجــاز مايــي :

باملعــدات 	  الجهــوي  للمجلــس  الجديــد  املقــر  تجهيــز 
؛ الالزمــة  واآلليــات 

أداء أجور العاملني باملجلس و نفقات التسيري ؛	 

تنظيم ندوات علمية و دورات تكوينية ؛	 
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ــون درهــم،  ــا مجموعــه 2.71 ملي ــس الجهــوي خــالل العامــني 2014 و 2015 م ــا املجل ــي توصــل به ــة الت ويف هــذا اإلطــار، بلغــت املســاعدات املالي
رصــدت عــىل الشــكل التــايل :

ه - املوارد الذاتية للمجلس الجهوي للموثقني بالرباط
يف إطــار األنشــطة التــي يقــوم بهــا، متكــن املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 2014 إىل2017 املبالــغ املبينــة يف الجــدول 

التــايل :

2 - النفقات
ــة وتســيري شــؤونها ومــا يتعلــق  ــز املجلــس الوطنــي واملجالــس الجهوي ــة لتجهي ــة للهيئ ــة التوثيــق تخصــص املــوارد املالي طبقــا للقانــون املنظــم ملهن

ــة.  ــم تظاهــرات ثقافي ــة وتنظي ــا، ويف إنشــاء وإدارة مشــاريع اجتامعي ــا وتحمالته ــكل التزاماته ــاء ب ــا والوف ــني به مبقارهــا وأداء أجــور العامل

2014201520162017
23.365,0024.683,008197,008088,00سجل التحصين )بالدرهم(

     *133.800,0063.000,009000,00تكوين المتمرنين )بالدرهم(
15.750,0074.600,009800,0054.450,00تكوين الموثقين )بالدرهم(

25.500,003400,00     *144.126,00مختلفات )بالدرهم(

رسم بياين لسنة 2015رسم بياين لسنة 2014

التجهيزات واملعدات

التجهيزات واملعدات

 األجور والنفقات

 األجور والنفقات

وسائط التواصلوسائط التواصل

الندوات و دورات التكوين

الندوات و دورات التكوين



بعض إصدارات المجلس الجهوي
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مقترحات المجلس الجهوي للموثقين بالرباط 
حول ظاهرة السطو على أمالك الغير

 20 يناير 2017

املحوراألول: التحقق من الهوية وتحصني مدخل التملك أداة للحد من ظاهرة 
السطو:

يتعلــق هــذا املحــور بتمكــني املوثقــني مــن الولــوج إىل معطيــات الشــفرة القضيبيــة والرقاقــة اإللكرتونيــة 
املضمنــة يف بطاقــة التعريــف الوطنيــة اإللكرتونيــة وتجهيزهــم باملعــدات التــي ســتمكنهم مــن االطــالع 
ــذي يتعــني  ــا ببصــامت الشــخص ال ــة ومقارنته ــواردة بالبطاق ــع ال ــزة لبصــامت األصاب عــىل النقــط املمي

التحقــق مــن هويتــه.
هذا املقرتح يتطلب اتخاذ التدابري الترشيعية والعملية التالية: 

إدخــال تعديــل عــىل املــادة 5 مــن القانــون رقــم 35-06 املحدثــة مبوجبــه البطاقــة الوطنيــة للتعريــف 1. 
ــة  ــة اإللكرتوني ــجلة بالرقاق ــات املس ــىل املعطي ــالع ع ــني االط ــاه للموثق ــمح مبقتض ــة، يس اإللكرتوني
والشــفرة القضيبيــة املتعلقــة بــه مــع اإلحالــة عــىل مرســوم يحــدد طريقــة االطــالع اإللكــرتوين عــىل 

هــذه املعطيــات؛
تطبيــق نفــس التعديــالت والتدابــري املشــار إليهــا أعــاله بالنســبة لــكل مــن شــهادة التســجيل و بطاقــة 2. 

اإلقامــة بالنســبة لألجانــب املقيمــني باملغرب؛
متكــني املوثقــني مــن األجهــزة املالمئــة التــي تســمح باالطــالع عــىل املعلومــات والبيانــات املكتوبــة يف 3. 

منطقــة القــراءة البرصيــة املوجــودة يف جــواز الســفر البيومــرتي كــام هــي مضمنــة يف املــادة 4 مــن 
املرســوم رقــم 310-08-2  الصــادر يف 23 أكتوبــر 2008 ؛

إحــداث بنــك للمعلومــات الشــخصية البيومرتيــة ملــالك العقــارات عــىل الصعيــد الوطــن يتــوىل مهمــة 4. 
ــة  ــذ أول اكتســاب مللكي ــة من ــة إلكرتوني ــات الشــخصية للمــالك بطريق ــات واملعطي ــن املعلوم تخزي
عقــار، حيــث أنــه عنــد إجــراء أي عمليــة الحقــة عــىل هــذا األخــري، يقــوم املوثــق مبقارنــة املعطيــات 
الشــخصية (مبــا يف ذلــك الصــورة والبصمــة) للاملــك الــذي يحــرض أمامــه مــع تلــك املخزنــة يف بنــك 

املعلومــات البيومرتيــة؛
التنســيق مــع متثيليــات الــدول األجنبيــة باملغــرب مــن أجــل تســليم شــواهد تثبــت هويــة صاحــب 5. 

جــواز الســفر يف حالــة تغيــريه (انظــر التعليــل أدنــاه)؛
اعتــامد التوقيــع اإللكــرتوين يف العقــود املنصبــة عــىل العقــارات كوســيلة لضــامن التعريــف الحقيقــي 6. 

للاملــك؛

 

2017 يناير 20الرباط في 

  من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط

إلى
 السيد وزير العدل والحريات

:مقترحات حول ظاهرة السطو على أمالك الغيرالموضوع

سالم تام بوجود موالنا اإلمام؛

وبعد؛

، والتي وجهتم من خالله الدعوة إلى 2016 يناير  16تبعا لالجتماع المنعقد بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ
تقديم مقترحات تروم الحد من ظاهرة السطو على أمالك الغير، يشرفني أن أعرض على جنابكم 

مقترحات المجلس الجهوي للموثقين بالرباط كما يلي :

المحوراألول: التحقق من الهوية وتحصين مدخل التملك أداة للحد من ظاهرة السطو:

يتعلق هذا المحور بتمكين الموثقين من الولوج إلى معطيات الشفرة القضيبية والرقاقة اإللكترونية 
المضمنة في بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونية وتجهيزهم بالمعدات التي ستمكنهم من االطالع على 
النقط المميزة لبصمات األصابع الواردة بالبطاقة ومقارنتها ببصمات الشخص الذي يتعين التحقق من 

هويته.

هذا المقترح يتطلباتخاذ التدابير التشريعية والعملية التالية: 

 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف 06-35 منالقانون رقم 5إدخال تعديل على المادة - 1
اإللكترونية، يسمح بمقتضاه للموثقين االطالع على المعطيات المسجلة بالرقاقة اإللكترونية والشفرة 
القضيبية المتعلقة به مع اإلحالة على مرسوم يحدد طريقة االطالع اإللكتروني على هذه المعطيات؛

تطبيق نفس التعديالت والتدابير المشار إليها أعاله بالنسبة لكل من شهادة التسجيل و بطاقة اإلقامة - 2
بالنسبة لألجانب  المقيمين بالمغرب؛

مقرتحات املجلس الجهوي للموثقني بالرباط

حول ظاهرة السطو عىل أمالك الغر 

20 يناير 2017
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إصــدار املرســومني املنصــوص عليهــام عــىل التــوايل يف كل مــن املــادة 24 مــن القانــون رقــم 05-53 7. 
املتعلــق بالتبــادل اإللكــرتوين للمعطيــات القانونيــة واملــادة 601 مــن القانــون 41-70 املتمــم واملعــدل 

لظهــري 21 غشــت 3191 املتعلــق بالتحفيــظ العقــاري؛
التعليل:

هــذا املقــرتح يــروم الحــد مــن ظاهــرة اختــالق أشــخاص وهميــة والتزويــر يف وثائــق الهويــة، حيــث أن 
حاميــة األشــخاص مــن ظاهــرة الســطو عــىل عقاراتهــم يجــب أن ميــر بدايــة مــن التحقــق الدقيــق مــن 
هويــة الشــخص أثنــاء أول اقتنــاء لعقارمــا، وذلــك عــن طريــق اعتــامد التقنيــات الحديثــة املذكــورة أعــاله 
مــن قبيــل األجهــزة التــي متكــن مــن املســح اإللكــرتوين للبصمــة وكــذا قــراءة املعطيــات الــواردة يف وثائــق 
الهويــة، حيــث سيســهل تخزينهــا يف بنــك املعطيــات الشــخصية البيومرتيــة الوطنــي عــىل املوثــق عمليــة 
التحقــق الدقيــق مــن هويــة املتــرصف يف هــذا العقــار خــالل العمليــات الالحقــة عــن طريــق مقارنتهــا 

بطريقــة إلكرتونيــة بهويــة املتــرصف الالحــق املاثــل أمامــه.
كام أن هذا املقرتح سيساعد عىل تجاوز اإلشكال املتعلق بتغيري رقم جواز السفر.

تجربــة التحقــق الفــوري مــن هويــة املتعاقديــن أتبتــت نجاعتهــا يف العديــد من الدول الســيام يف إســتونيا، 
حيــث بــادرت هيئــة املوثقــني يف هــذا البلــد إىل وضــع نظــام معلومــايت جــد متطــور مرتبــط إلكرتونيــا و 
بطريقــة مؤمنــة عــرب شــبكة اإلنرتنيــت بســتة عــرش (16) ســجل عمومــي تتعلــق بالبيانــات الشــخصية 
للمتعاقديــن (وزارة الداخليــة...) والبيانــات املتعلقــة باألمــالك العقاريــة والــرشكات واألصــول التجاريــة....

املحور الثاين: تعديل نظام الحالة املدنية وإحداث سجل وطني للرتكات 
والوصايا

هــذا املقــرتح يــروم التحيــني الرسيــع لبيانــات الحالــة املدنيــة وتســهيل طريقــة االطــالع اإللكــرتوين الفوري 
عليهــا بالنســبة للموثقــني، وذلــك لتمكــني هــؤالء مــن مقارنــة بيانــات الحالــة املدنيــة للمتعاقــد املضمنــة 

يف ســجالت الحالــة املدنيــة مــع تلــك الــواردة بالســجالت العقاريــة.
هذا املقرتح يتطلب اتخاذ اإلجراءات الترشيعية، التنظيمية والعملية التالية:

ــدة . 8 ــيع قاع ــمح بتوس ــذي يس ــكل ال ــرب بالش ــة باملغ ــة املدني ــق بالحال ــون املتعل ــل القان تعدي
ــري؛  ــكام التحج ــل أح ــن قبي ــة، م ــة املدني ــجالت الحال ــا يف س ــب تضمينه ــات الواج البيان

إعــادة النظــر يف مســطرة التقييــد بالحالــة املدنيــة الــذي يجــب أن تتــم بشــكل آين وإلكــرتوين فــور . 9
الترصيــح بالــزواج، الــوالدة، الطــالق والوفاة؛ 

فتح إمكانية االطالع اإللكرتوين عىل سجالت الحالة املدنية بالنسبة للموثقني؛. 10
ــا املرتبطــة . 11 ــرتكات والوصاي ــع ال ــا جمي ــه لزوم ــد ب ــرتكات تقي ــا وال ــي للوصاي إحــداث ســجل وطن

بأمــالك تقــع باملغــرب، وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحــال وضــع إطــار قانــوين خــاص بهــذا الســجل 
ــال األوروبيــة املؤرخــة ب 16 مــاي 1972)؛ عــىل غــرار بعــض التجــارب املقارنــة (اتفاقيــة ب
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كإجــراء آين، ويف انتظــار اتخــاذ اإلجــراءات املذكــورة، نقــرتح الحــث عــىل إدالء كل متعاقــد بنســخة . 12
كاملــة مــن حالتــه املدنيــة كلــام أراد إجــراء أي تــرصف يف عقــاره؛

التعليل: 
هــذا املقــرتح يــروم ســد الفــراغ الــذي يســتغله بعــض املجرمــني عندمــا ال يتــم تحيــني البيانــات املتعلقــة 
بالحالــة املدنيــة ملــالك العقــارات بالرســوم العقاريــة، خاصــة مــا يتعلــق بالوفــاة والتحجــري، حيــث يقــوم 
البعــض بــاإلدالء بــوكاالت للتــرصف يف العقــار يف حــني أن املــوكل متــويف أو محجــور. فمجــرد االطــالع عــىل 
البيانــات الــواردة بالرســوم العقاريــة ال ميكــن مــن معرفــة الوضعيــة اآلنيــة للحالــة املدنيــة، الــيشء الــذي 
يتطلــب االطــالع الفــوري أثنــاء التعاقــد عــىل ســجل الحالــة املدنيــة ومقارنتــه بالبيانــات الــواردة يف الرســم 

العقــاري موضــوع املعاملــة ملعرفــة مــا إذا كان الحــارض أمــام املوثــق لــه الحــق أم ال يف إجــراء التــرصف.
مــن جهــة ثانيــة، فــإن إحــداث ســجل وطنــي للــرتكات والوصايــا ســيمكن مــن معرفــة مــا إذا كان الشــخص 
ــن  ــه ال ميك ــث أن ــا أم ال، بحي ــبق فتحه ــد س ــه ق ــت تركت ــا إذا كان ــة أم ال، وم ــرى وصي ــد أج ــوىف ق املت

االحتجــاج بــأي وصيــة أو تركــة يف مواجهــة الغــري أو الورثــة إال بتقييدهــا بالســجل املذكــور.
ــل  ــىل األق ــاعد ع ــامل سيس ــرف أي كان يف الع ــن ط ــجل م ــذا الس ــىل ه ــرتوين ع ــالع اإللك ــرد االط إن مج
عــىل االكتشــاف الرسيــع لــكل محاولــة لتزويــر الــرتكات والوصايــا، وكــام ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك فهــذه 
ــة  ــدول األوروبي ــي ال ــا كــام هــو الحــال بالنســبة لفرنســا وباق ــد مــن املزاي ــت عــن العدي ــة أبان التجرب
املصادقــة عــىل اتفاقيــة بــال املؤرخــة يف 16 مــاي 1972 (للمزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه االتفاقيــة 

.(www.coe.int : ــايل ــع اإللكــرتوين الت املرجــو االطــالع عــىل املوق

املحور الثالث: تعزيز حامية العقد التوثيقي
يهــدف هــذا املقــرتح إىل تبنــي تدابــري وقائيــة واســتباقية لحاميــة العقــد التوثيقــي مــن محــاوالت التزويــر، 

الرفــع مــن مســتوى يقظــة املوثقــني والتعــاون الــدويل للحــد مــن هــذه الظاهــرة.
هذا املقرتح يقتيض اتخاذ اإلجراءات التالية: 

اســتعامل ورق مؤمــن لتلقــي العقــود عــىل غــرار التجربــة التــي اعتمدتهاالوكالــة الوطنيــة . 13
للمحافظــة العقاريــة فيــام يتعلــق بالــورق املســتعمل يف شــواهد امللكيــة العقاريــة، مــع تجهيــزه 

ــط code à barre؛ ــز مخط ــا برم أيض
اســتعامل خاتــم مؤمــن وفــق أحــدث األســاليب التكنلوجيــة (أشــعة مــا فــوق الحمــراء...)، يف هــذا . 14

اإلطــار نقــرتح فتــح املشــاورات مــع االتحــاد الــدويل للتوثيــق الــذي عمــل عــىل إحــداث الخاتــم 
ــر  ــورة Sceau Notarial Sécurisé؛(انظ ــد متط ــا ج ــىل تكنلوجي ــامد ع ــن باالعت ــي املؤم التوثيق

      www.uinl.orge: املوقــع اإللكــرتوين لالتحــاد الــدويل
تعميــق النقــاش بخصــوص مقــرتح تجهيــز املكاتــب بالكامــريات لتحديــد مــا مــدى مالمئــة هــذا . 15

املقــرتح مــع خصوصيــة جرميــة الســطو عــىل العقــارات باملغــرب؛
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توحيــد املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة مبســؤولية محــرري العقــود وإلزامهــم عــىل قــدم املســاواة بالتحقــق . 16
ــادة 27 مــن  ــق مبقتــىض امل ــق املوث ــاة عــىل عات ــك عــىل غــرار املســؤولية امللق ــن، وذل ــة املتعاقدي مــن هوي

ــد؛ ــدة للتعاق ــون 32-09، أو تبنــي رســمية العقــود كشــكلية وحي القان
ــا الســطو عــىل العقــارات مــن أجــل وضــع . 17 إطــالع املوثقــني واملعنيــني باملجــال العقــاري عــىل فحــوى قضاي

مــؤرشات لالشــتباه وقامئــة للمخاطــر واملحاذيــر الواجــب أخذهــا بعــني االعتبــار أثنــاء تلقــي العقــود املنصبــة 
عــىل العقــارات؛

االســتفادة مــن عضويــة الهيئــة الوطنيــة للموثقــني يف منظمــة االتحــاد الــدويل للتوثيــق الــذي يضــم أزيــد مــن . 18
86 دولــة، باإلضافــة إىل االتفاقيــات الثنائيــة املنعقــدة بــني بعــض املجالــس الجهويــة للتوثيــق ونظرائهــم عــىل 

الصعيــد الــدويل؛
توســيع مجــال اتفاقيــة التعــاون الثنائيــة املوقعــة بــني املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط وغرفــة املوثقــني . 19

بباريــس مــن أجــل إدراج مقــرتح التعــاون املشــرتك للحــد مــن ظاهــرة الســطو عــىل أمــالك األجانــب واملغاربــة 
املقيمــني بالخــارج؛ 

تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة كاالتفاقيــة املغربيــة الفرنســية املتعلقــة بالتعــاون القضــايئ من أجل وضــع أهداف . 20
ــة  ــا الدولتــني يف محارب ــروم انخــراط الفاعلــني يف كلت ــة وواضحــة ت ــذا التزامــات متقابل ــات مشــرتكة، وك وآلي

هــذه الظاهــرة (التزويــر والســطو...)، مــع رضورة انخــراط جميــع الفاعلــني يف اللجــن الثنائيــة التحضرييــة؛
يف مجــال تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة دامئــا، نقــرتح وضــع دالئــل مشــرتكة تحــدد طــرق وآليــات التحقــق مــن . 21

الهويــة وكيفيــة فتــح الــرتكات وتحريــر وفتــح الوصايــا وإشــهارهام وكــذا الوثائــق املطلــوب اإلدالء بهــا يف كل 
حالــة عــىل حــدى.

التعليل: 
هــذا املقــرتح يهــدف إىل الحــد مــن ظاهــرة تزويــر العقــود التوثيقيــة مبــا يف ذلــك الــرتكات والوصايــا، حيــث أظهــرت 
التجــارب أن بعــض املجرمــني يلجــؤون إمــا إىل تزويــر عقــود توثيقيــة مــع وضــع اســم وهمــي أو حقيقــي ملوثــق يف 
دولــة أخــرى، أو اللجــوء إىل مهنــي عقــود ال يضبــط املســاطر والقوانــني املعمــول بهــا يف الدولــة املــراد تنفيــذ العقــد 
ــة  ــة اســتياق املعلومــات املتعلق ــد كيفي ــإن توحي ــايل ف ــة. وبالت ــة التحقــق مــن الهوي ــق بكيفي ــا يتعل ــا خاصــة م به
بالشــخص واألمــالك والقوانــني واملســاطر ســيؤدي ال محالــة إىل تفــادي العديــد مــن حــاالت النصــب املســجلة يف هــذا 

الخصــوص.
مــن جهــة ثانيــة، ومــن أجــل تســهيل وترسيــع وتــرية طلــب املعلومــات التــي قــد توجههــا وزارة العــدل 
مثــال إىل نظريتهــا الفرنســية فــإن االتفاقيــة املنعقــدة عــىل الصعيــد الوطنــي مــع املجلــس األعــىل للتوثيــق 
ــاط وغرفــة التوثيــق بباريــس  ــد الجهــوي بــني املجلــس الجهــوي للموثقــني بالرب الفرنــيس وعــىل الصعي
ــاد  ــق يف االتح ــة للتوثي ــة الوطني ــة الهيئ ــن عضوي ــك ع ــذا ناهي ــود، ه ــرض املنش ــق الغ ــني بتحقي كفيلت
الــدويل للتوثيــق التــي متكنــه مــن ربــط عالقــات مبــارشة مــع هيئــات التوثيــق عــىل صعيــد 86 دولــة. 
ومــن أجــل ضــامن فعاليــة ونجاعــة املقاربــات املعتمــدة، يبقــى مــن الــرضوري ضــامن انخــراط الســلطات 

العموميــة لــكال البلديــن عــن طريــق االتفاقيــات الثنائيــة.
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ــري املعتمــدة  ــوازي املعاي ــل يف عــدم ت ــد، اإلشــكال املطــروح يتمث ــق مبســؤولية محــرري العق ــام يتعل في
يف االلتزامــات املهنيــة (التحقــق مــن الهويــة، الشــكلية، املســؤولية الجنائيــة، املدنيــة واملهنيــة، االلتــزام 
بتحقيــق نتيجــة...)، الــيشء الــذي يــؤدي إىل املنافســة غــري الرشيفــة والتســاهل يف تطبيــق املقتضيــات 
القانونيــة، فعــىل ســبيل املثــال شــكل وطريقــة تلقــي العقــود مــن قبــل املحامــي ال يســمح ال بالتحقــق 
مــن الهويــة وال بتوفــري الحاميــة الالزمــة، ألن العقــد عمليــا يتــم صياغتــه ويقــوم األطــراف باملصادقــة عــىل 
توقيعاتهــم أمــام ســلطة مختصــة (املقاطعــة مثــال) ثــم يوقــع املحامــي الــذي يصــادق عــىل توقيعــه كاتــب 

الضبــط، فأيــن نحــن مــن التحقــق مــن الهويــة يف هــذه الحالــة؟

املحور الرابع: إعادة النظر يف النظام القانوين للوكاالت
هذا املحور يروم الحد من ظاهرة تزوير الوكاالت عن طريق: 

تعديــل املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة بالوكالــة يف اتجــاه يقــيض باعتــامد نفــس الشــكلية املتطلبة . 22
ــت العقارات؛ يف تفوي

خلق سجل وطني للوكاالت يشهر فيها عقود الوكاالت وإقالتها وباقي حاالت انقضائها.. 23
تعليل ورشح املقرتح: 

ــذي نظمــه املجلــس الوطنــي للموثقــني  ــدويل ال هــذا املقــرتح ســبق تقدميــه ضمــن توصيــات اللقــاء ال
حــول األمــن التعاقــدي بالصخــريات يف أبريــل 2014 وذلــك برشاكــة مــع محكمــة النقــض. وهــو يهــدف 
إىل إقــرار إلزاميــة التحقــق مــن هويــة املــوكل وإشــهار الــوكاالت، الــيشء الــذي سيســاهم يف الحــد مــن 

حــاالت التزويــر والنصــب املســجلة يف هــذا الخصــوص. 
يحــدث هــذا الســجل ويســري مــن طــرف املجلــس الوطنــي للموثقــني باملغــرب وهــو عبــارة عــن دعامــة 

إلكرتونيــة مرتبطــة بنظــام «توثيــق».TAWTIK.MA املعمــول بــه حاليــا مــن طــرف املوثقــني.
يشــتمل هــذا الســجل عــىل البيانــات التاليــة: أســامء أطــراف الوكالــة وهويتهــم، تعيــني العقــار أو الحقوق 
العقاريــة موضــوع الوكالــة تعيينــا دقيقــا، اســم املوثــق الــذي تلقــى الوكالــة ومقــر مكتبــه، تاريــخ تلقــي 
الوكالــة، مراجــع تســجيل عقــد الوكالــة، الرقــم الرتتيبــي للتقييــد بســجل الــوكاالت، وعنــد االقتضــاء بيــان 

إقالــة الوكيــل وتاريــخ اإلقالــة.    
يف هــذا اإلطــار يجــب إلــزام كل موثــق يتلقــى عقــد وكالــة بتقييــده إلكرتونيــا بالســجل املذكــور، ونفــس 

األمــر يطبــق يف حالــة تلقيــه عقــد إقالــة هــذا العقــد.
بالنســبة لحــاالت انقضــاء الوكالــة بأحــد األســباب األخــرى املنصــوص عليهــا يف قانــون االلتزامــات والعقــود 
(الوفــاة، التحجــري...) فيمكــن التأكــد منهــا بنــاء عــىل االطــالع عــىل بيانــات الحالــة املدنيــة للمــوكل أو 

الوكيــل طبقــا ملــا ســبق بيانــه يف املحــور الثــاين أعــاله املتعلــق بتعديــل نظــام الحالــة املدنيــة.
يف كل األحــوال التــي يتــم فيهــا اإلدالء ملوثــق بوكالــة تتعلــق بتفويــت عقــار أو حقــوق عقاريــة، يجــب 
عــىل هــذا األخــري أن يراجــع بصفــة مســبقة هــذا الســجل ليتأكــد مــن صحــة الوكالــة املذكــورة وعــدم 

إقالتهــا مــن طــرف املــوكل.   
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