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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 بتمكــن املوثقــن مــن الولــوج إىل معطيــات الشــفرة القضيبيــة والرقاقــة اإللكرتونيــة 
املضمنــة يف بطاقــة التعريــف الوطنيــة اإللكرتونيــة وتجهيزهــم باملعــدات التــي ســتمكنهم مــن االطــاع 
ــذي يتعــن  ــا ببصــات الشــخص ال ــة ومقارنته ــواردة بالبطاق ــع ال ــزة لبصــات األصاب عــى النقــط املمي

التحقــق مــن هويتــه.

هذا املقرتح يتطلب اتخاذ التدابري الترشيعية والعملية التالية: 

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

هــذه املعطيــات؛

تطبيــق نفــس التعديــات والتدابــر املشــار إليهــا أعــاه بالنســبة لــكل مــن شــهادة التســجيل و بطاقــة 	. 
اإلقامــة بالنســبة لألجانــب املقيمــن باملغرب؛

متكــن املوثقــن مــن األجهــزة املامئــة التــي تســمح باالطــاع عــى املعلومــات والبيانــات املكتوبــة يف 3. 
منطقــة القــراءة البرصيــة املوجــودة يف جــواز الســفر البيومــرتي كــا هــي مضمنــة يف املــادة 4 مــن 

املرســوم رقــم 310-08-	  الصــادر يف 3	 أكتوبــر 008	 ؛

إحــداث بنــك للمعلومــات الشــخصية البيومرتيــة ملــاك العقــارات عــى الصعيــد الوطــن يتــوىل مهمــة 4. 
ــة  ــذ أول اكتســاب مللكي ــة من ــة إلكرتوني ــات الشــخصية للمــاك بطريق ــات واملعطي ــن املعلوم تخزي
عقــار، حيــث أنــه عنــد إجــراء أي عمليــة الحقــة عــى هــذا األخــر، يقــوم املوثــق مبقارنــة املعطيــات 
الشــخصية )مبــا يف ذلــك الصــورة والبصمــة( للالــك الــذي يحــر 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 تغيــره )انظــر التعليــل أدنــاه(؛

اعتــاد التوقيــع اإللكــرتوين يف العقــود املنصبــة عــى العقــارات كوســيلة لضــان التعريــف الحقيقــي 6. 
للالــك؛
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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؛



	

إصــدار املرســومن املنصــوص عليهــا عــى التــوايل يف كل مــن املــادة 4	 مــن القانــون رقــم 05-53 	. 
املتعلــق بالتبــادل اإللكــرتوين للمعطيــات القانونيــة واملــادة 601 مــن القانــون 41-0	 املتمــم واملعــدل 

لظهــر 1	 غشــت 3191 املتعلــق بالتحفيــظ العقــاري؛

التعليل:

هــذا املقــرتح يــروم الحــد مــن ظاهــرة اختــاق أشــخاص وهميــة والتزويــر يف وثائــق الهويــة، حيــث أن 
حايــة األشــخاص مــن ظاهــرة الســطو عــى عقاراتهــم يجــب أن ميــر بدايــة مــن التحقــق الدقيــق مــن 
هويــة الشــخص أثنــاء أول اقتنــاء لعقارمــا، وذلــك عــن طريــق اعتــاد التقنيــات الحديثــة املذكــورة أعــاه 
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 عــى املوثــق عمليــة 
التحقــق الدقيــق مــن هويــة املتــرصف يف هــذا العقــار خــال العمليــات الاحقــة عــن طريــق مقارنتهــا 

بطريقــة إلكرتونيــة بهويــة املتــرصف الاحــق املاثــل أمامــه.

كا أن هذا املقرتح سيساعد عى تجاوز اإلشكال املتعلق بتغير رقم جواز السفر.

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

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

هــذا املقــرتح يــروم التحيــن الرسيــع لبيانــات الحالــة املدنيــة وتســهيل طريقــة االطــاع اإللكــرتوين الفوري 
عليهــا بالنســبة للموثقــن، وذلــك لتمكــن هــؤالء مــن مقارنــة بيانــات الحالــة املدنيــة للمتعاقــد املضمنــة 

يف ســجات الحالــة املدنيــة مــع تلــك الــواردة بالســجات العقاريــة.

هذا املقرتح يتطلب اتخاذ اإلجراءات التريعية، 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
ــر؛  ــكام التحج ــل أح ــن قبي ــة، م ــة املدني ــجات 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، الطــاق والوفاة؛ 

فتح إمكانية االطاع اإللكرتوين عى سجات الحالة املدنية بالنسبة للموثقن؛. 10

ــا املرتبطــة . 11 ــرتكات والوصاي ــع ال ــا جمي ــه لزوم ــد ب ــرتكات تقي ــا وال ــي للوصاي إحــداث ســجل وطن
بأمــاك تقــع باملغــرب، وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحــال وضــع إطــار قانــوين خــاص بهــذا الســجل 

ــة املؤرخــة ب 16 مــاي 		19(؛ ــال األوروبي ــة ب ــة )اتفاقي عــى غــرار بعــض التجــارب املقارن
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كإجــراء آين، ويف انتظــار اتخــاذ اإلجــراءات املذكــورة، نقــرتح الحــث عــى إدالء كل متعاقــد بنســخة . 	1
كاملــة مــن حالتــه املدنيــة كلــا أراد إجــراء أي تــرصف يف عقــاره؛

التعليل: 

هــذا املقــرتح يــروم ســد الفــراغ الــذي يســتغله بعــض املجرمــن عندمــا ال يتــم تحيــن البيانــات املتعلقــة 
بالحالــة املدنيــة ملــاك العقــارات بالرســوم العقاريــة، خاصــة مــا يتعلــق بالوفــاة والتحجــر، حيــث يقــوم 
البعــض بــاإلدالء بــوكاالت للتــرصف يف العقــار يف حــن أن املــوكل متــويف أو محجــور. فمجــرد االطــاع عــى 
البيانــات الــواردة بالرســوم العقاريــة ال ميكــن مــن معرفــة الوضعيــة اآلنيــة للحالــة املدنيــة، الــيء الــذي 
يتطلــب االطــاع الفــوري أثنــاء التعاقــد عــى 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 الغــر أو الورثــة إال بتقييدهــا بالســجل املذكــور.

ــل  ــى األق ــاعد ع ــامل سيس ــرف أي كان يف الع ــن ط ــجل م ــذا الس ــى ه ــرتوين ع ــاع اإللك ــرد االط إن مج
عــى االكتشــاف الرسيــع لــكل محاولــة لتزويــر الــرتكات والوصايــا، وكــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك فهــذه 
ــة  ــدول األوروبي ــي ال ــا هــو الحــال بالنســبة لفرنســا وباق ــا ك ــن املزاي ــد م ــن العدي ــت ع ــة أبان التجرب
املصادقــة عــى اتفاقيــة بــال املؤرخــة يف 16 مــاي 		19 )للمزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه االتفاقيــة 

.)www.coe.int : ــايل ــع اإللكــرتوين الت املرجــو االطــاع عــى املوق

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

الرفــع مــن مســتوى يقظــة املوثقــن والتعــاون الــدويل للحــد مــن هــذه الظاهــرة.

هذا املقرتح يقتيض اتخاذ اإلجراءات التالية: 

اســتعال ورق مؤمــن لتلقــي العقــود عــى غــرار التجربــة التــي اعتمدتهاالوكالــة الوطنيــة . 13
للمحافظــة العقاريــة فيــا يتعلــق بالــورق املســتعمل يف شــواهد امللكيــة العقاريــة، مــع تجهيــزه 

ــط code à barre؛ ــز مخط ــا برم أيض

اســتعال خاتــم مؤمــن وفــق أحــدث األســاليب التكنلوجيــة )أشــعة مــا فــوق الحمــراء...(، يف هــذا . 14
اإلطــار نقــرتح فتــح املشــاورات مــع االتحــاد الــدويل للتوثيــق الــذي عمــل عــى إحــداث الخاتــم 
ــر  ــورة Sceau Notarial Sécurisé؛)انظ ــد متط ــا ج ــى تكنلوجي ــاد ع ــن باالعت ــي املؤم التوثيق

      www.uinl.orge: املوقــع اإللكــرتوين لاتحــاد الــدويل

تعميــق النقــاش بخصــوص مقــرتح تجهيــز املكاتــب بالكامــرات لتحديــد مــا مــدى مامئــة هــذا . 15
املقــرتح مــع خصوصيــة جرميــة الســطو عــى العقــارات باملغــرب؛
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توحيــد املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة مبســؤولية محــرري العقــود وإلزامهــم عــى قــدم املســاواة بالتحقــق . 16
ــادة 		 مــن  ــق مبقتــى امل ــق املوث ــاة عــى عات ــك عــى غــرار املســؤولية امللق ــن، وذل ــة املتعاقدي مــن هوي

ــد؛ ــدة للتعاق ــي رســمية العقــود كشــكلية وحي ــون 	3-09، أو تبن القان

ــا الســطو عــى العقــارات مــن أجــل وضــع . 	1 إطــاع املوثقــن واملعنيــن باملجــال العقــاري عــى فحــوى قضاي
مــؤرشات لاشــتباه وقامئــة للمخاطــر واملحاذيــر الواجــب أخذهــا بعــن االعتبــار أثنــاء تلقــي العقــود املنصبــة 

عــى العقــارات؛

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

الصعيــد الــدويل؛

توســيع مجــال اتفاقيــة التعــاون الثنائيــة املوقعــة بــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط وغرفــة املوثقــن . 19
بباريــس مــن أجــل إدراج مقــرتح التعــاون املشــرتك للحــد مــن ظاهــرة الســطو عــى أمــاك األجانــب واملغاربــة 

املقيمــن بالخــارج؛ 

تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة كاالتفاقيــة املغربيــة الفرنســية املتعلقــة بالتعــاون القضــايئ من أجل وضــع أهداف . 0	
ــة  ــن يف محارب ــا الدولت ــن يف كلت ــروم انخــراط الفاعل ــة وواضحــة ت ــذا التزامــات متقابل ــات مشــرتكة، وك وآلي

هــذه الظاهــرة )التزويــر والســطو...(، مــع رضورة انخــراط جميــع الفاعلــن يف اللجــن الثنائيــة التحضريــة؛

يف مجــال تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة دامئــا، نقــرتح وضــع دالئــل مشــرتكة تحــدد طــرق وآليــات التحقــق مــن . 1	
الهويــة وكيفيــة فتــح الــرتكات وتحريــر وفتــح الوصايــا وإشــهارها وكــذا الوثائــق املطلــوب اإلدالء بهــا يف كل 

حالــة عــى حــدى.

التعليل: 

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

الخصــوص.

مــن جهــة ثانيــة، ومــن أجــل تســهيل وترسيــع وتــرة طلــب املعلومــات التــي قــد توجههــا وزارة العــدل 
مثــا إىل نظرتهــا الفرنســية فــإن االتفاقيــة املنعقــدة عــى الصعيــد الوطنــي مــع املجلــس األعــى للتوثيــق 
ــق بباريــس  ــة التوثي ــاط وغرف ــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالرب ــد الجهــوي ب الفرنــي وعــى الصعي
ــاد  ــق يف االتح ــة للتوثي ــة الوطني ــة الهيئ ــن عضوي ــك ع ــذا ناهي ــود، ه ــرض املنش ــق الغ ــن بتحقي كفيلت
الــدويل للتوثيــق التــي متكنــه مــن ربــط عاقــات مبــارشة مــع هيئــات التوثيــق عــى صعيــد 86 دولــة. 

ومــن أجــل ضــان فعاليــة ونجاعــة املقاربــات املعتمــدة، يبقــى مــن الــروري ضــان انخــراط الســلطات 
العموميــة لــكا البلديــن عــن طريــق االتفاقيــات الثنائيــة.
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ــر املعتمــدة  ــوازي املعاي ــل يف عــدم ت ــد، اإلشــكال املطــروح يتمث ــق مبســؤولية محــرري العق ــا يتعل في
يف االلتزامــات املهنيــة )التحقــق مــن الهويــة، الشــكلية، املســؤولية الجنائيــة، املدنيــة واملهنيــة، االلتــزام 
بتحقيــق نتيجــة...(، الــيء الــذي يــؤدي إىل املنافســة غــر الريفــة والتســاهل يف تطبيــق املقتضيــات 
القانونيــة، فعــى ســبيل املثــال شــكل وطريقــة تلقــي العقــود مــن قبــل املحامــي ال يســمح ال بالتحقــق 
مــن الهويــة وال بتوفــر الحايــة الازمــة، ألن العقــد عمليــا يتــم صياغتــه ويقــوم األطــراف باملصادقــة عــى 
توقيعاتهــم أمــام ســلطة مختصــة )املقاطعــة مثــا( ثــم يوقــع املحامــي الــذي يصــادق عــى 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 باعتــاد نفــس الشــكلية املتطلبة . 		
ــت العقارات؛ يف تفوي

خلق سجل وطني للوكاالت يشهر فيها عقود الوكاالت وإقالتها وباقي حاالت انقضائها.. 3	

تعليل ورشح املقرتح: 

ــي للموثقــن  ــذي نظمــه املجلــس الوطن ــدويل ال ــات اللقــاء ال هــذا املقــرتح ســبق تقدميــه ضمــن توصي
حــول األمــن التعاقــدي بالصخــرات يف أبريــل 014	 وذلــك براكــة مــع محكمــة النقــض. وهــو يهــدف 
إىل إقــرار إلزاميــة التحقــق مــن هويــة املــوكل وإشــهار الــوكاالت، الــيء الــذي سيســاهم يف الحــد مــن 

حــاالت التزويــر والنصــب املســجلة يف هــذا الخصــوص. 

يحــدث هــذا الســجل ويســر مــن طــرف املجلــس الوطنــي للموثقــن باملغــرب وهــو عبــارة عــن دعامــة 
إلكرتونيــة مرتبطــة بنظــام »توثيــق«.TAWTIK.MA املعمــول بــه حاليــا مــن طــرف املوثقــن.

يشــتمل هــذا الســجل عــى البيانــات التاليــة: أســاء أطــراف الوكالــة وهويتهــم، تعيــن 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، التحجــر...( فيمكــن التأكــد منهــا بنــاء عــى االطــاع عــى بيانــات الحالــة املدنيــة للمــوكل أو 

الوكيــل طبقــا ملــا ســبق بيانــه يف املحــور الثــاين أعــاه املتعلــق بتعديــل نظــام الحالــة املدنيــة.

يف كل األحــوال التــي يتــم فيهــا اإلدالء ملوثــق بوكالــة تتعلــق بتفويــت عقــار أو حقــوق عقاريــة، يجــب 
عــى هــذا األخــر أن يراجــع بصفــة مســبقة هــذا الســجل ليتأكــد مــن صحــة الوكالــة املذكــورة وعــدم 

إقالتهــا مــن طــرف املــوكل.   
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