مقترحات المجلس الجهوي للموثقين بالرباط
 2017الغير
ﻳﻧﺎﻳﺭ أمالك
 20على
السطو
حول ظاهرة
ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ
 20يناير 2017

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

ﻭﺯﻳﺭإىلﺍﻟﻌﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕـفرة القضيبيــة والرقاقــة اإللكرتونيــة
معطيــات الشـ
ﺍﻟﺳﻳﺩالولــوج
يتعلــق هــذا املحــور بتمكــن املوثقــن مــن
املضمنــة يف بطاقــة التعريــف الوطنيــة اإللكرتونيــة وتجهيزهــم باملعــدات التــي ســتمكنهم مــن االطــاع
عــى النقــط املميــزة لبصــات األصابــع الــواردة بالبطاقــة ومقارنتهــا ببصــات الشــخص الــذي يتعــن
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ:ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺳﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﻳﺭ
التحقــق مــن هويتــه.

هذا املقرتح يتطلب اتخاذ التدابري الترشيعية والعملية التالية:
ﺳﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻣﻭﻻﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ؛

1.إدخــال تعديــل عــى املــادة  5مــن القانــون رقــم  06-35املحدثــة مبوجبــه البطاقــة الوطنيــة للتعريــف
ﻭﺑﻌﺩ؛
اإللكرتونيــة ،يســمح مبقتضــاه للموثقــن االطــاع عــى املعطيــات املســجلة بالرقاقــة اإللكرتونيــة
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓعـﺇﻟﻰ
ـاعﺧﻼﻟﻪ
االطـﻣﻥ
ﻭﺟﻬﺗﻡ
ـددﻭﺍﻟﺗﻲ
،2016
ﻳﻧﺎﻳﺭ
ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ
ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺗﺑﻌﺎ
ـى
اإللكــروين
طريقــة
ـوم يحـ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦــى16مرسـ
اإلحالــة ع
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲمــع
ﺑﺎﻟﻣﻌﻬﺩــة بــه
ـة املتعلق
القضيبيـ
والشــفرة
ﺗﺭﻭﻡ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺳﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﻳﺭ ،ﻳﺷﺭﻓﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎﺑﻛﻡ
ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕـات؛
ﺗﻘﺩﻳﻡـذه املعطيـ
هـ
ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺛﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

2.تطبيــق نفــس التعديــات والتدابــر املشــار إليهــا أعــاه بالنســبة لــكل مــن شــهادة التســجيل و بطاقــة
ﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗﻣﻠﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺳﻁﻭ:
ﻭﺗﺣﺻﻳﻥ
ﻣﻥـبﺍﻟﻬﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﺍﻷﻭﻝ:
باملغرب؛
املقيمــن
لألجانـ
بالنســبة
اإلقامــة
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺑﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻔﺭﺓ ﺍﻟﻘﺿﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﻗﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
املكتوبــة يف
3.متكــن املوثقــن مــن األجهــزة املالمئــة التــي تســمح باالطــاع عــى املعلومــات والبيانــات
ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺗﺟﻬﻳﺯﻫﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ـادةﻣﻥ 4مــن
منطقــة الق ـراءة البرصيــة املوجــودة يف جــواز الســفر البيومــري كــا هــي مضمنــة يف املـ
ﺍﻟﻧﻘﻁ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﺑﺻﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺗﻬﺎ ﺑﺑﺻﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ
ﻫﻭﻳﺗﻪ.ـوم رقــم  2-08-310الصــادر يف  23أكتوبــر  2008؛
املرسـ

ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:العقــارات عــى الصعيــد الوطــن يتــوىل مهمــة
ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔملــاك
البيومرتيــة
الشــخصية
للمعلومــات
ﻫﺫﺍــداث بن
4.إح
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡــكﻳﺗﻁﻠﺑﺎﺗﺧﺎﺫ
تخزيــن املعلومــات واملعطيــات الشــخصية للمــاك بطريقــة إلكرتونيــة منــذ أول اكتســاب مللكيــة
 -1ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﻣﻧﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ  06-35ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﺔ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ
املعطيــات
عقــار ،حيــث أنــه عنــد إجـراء أي عمليــة الحقــة عــى هــذا األخــر ،يقــوم املوثــق مبقارنــة
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ،ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻟﻠﻣﻭﺛﻘﻳﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺭﻗﺎﻗﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ؛يف بنــك
ـك املخزنــة
ﻋﻠﻰ تلـ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ مــع
ﺍﻻﻁﻼﻉــر أمامــه
ﻁﺭﻳﻘﺔالــذي يح
للاملــك
ﻋﻠﻰوالبصمـ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔــورة
ﻣﻊــك الص
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔـا ﺑﻪيف ذل
ـخصية (مبـ
الشـ
ﻫﺫﻩ
ﻣﺭﺳﻭﻡـة)ﻳﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻘﺿﻳﺑﻳﺔ
املعلومــات البيومرتيــة؛
 -2ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
األجنبيــة باملغــرب مــن أجــل تســليم شــواهد تثبــت هويــة صاحــب
ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ الــدول
ﻟﻸﺟﺎﻧﺏمتثيليــات
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔــيق مــع
5.التنس
ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ؛

جــواز الســفر يف حالــة تغيــره (انظــر التعليــل أدنــاه)؛

6.اعتــاد التوقيــع اإللكــروين يف العقــود املنصبــة عــى العقــارات كوســيلة لضــان التعريــف الحقيقــي
للاملــك؛
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7.إصــدار املرســومني املنصــوص عليهــا عــى التــوايل يف كل مــن املــادة  24مــن القانــون رقــم 05-53
املتعلــق بالتبــادل اإللكــروين للمعطيــات القانونيــة واملــادة  601مــن القانــون  70-41املتمــم واملعــدل
لظهــر  21غشــت  3191املتعلــق بالتحفيــظ العقــاري؛
التعليل:
هــذا املقــرح يــروم الحــد مــن ظاهــرة اختــاق أشــخاص وهميــة والتزويــر يف وثائــق الهويــة ،حيــث أن
حاميــة 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 اإللكــروين للبصمــة وكــذا قـراءة املعطيــات الــواردة يف وثائــق
الهويــة ،حيــث سيســهل تخزينهــا يف بنــك املعطيــات الشــخصية البيومرتيــة الوطنــي عــى املوثــق عمليــة
التحقــق الدقيــق مــن هويــة املتــرف يف هــذا العقــار خــال العمليــات الالحقــة عــن طريــق مقارنتهــا
بطريقــة إلكرتونيــة بهويــة املتــرف 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 املوثقــن يف هــذا البلــد إىل وضــع نظــام معلومــايت جــد متطــور مرتبــط إلكرتونيــا و
بطريقــة مؤمنــة عــر شــبكة اإلنرتنيــت بســتة عــر ( )16ســجل 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 املقــرح يــروم التحيــن الرسيــع لبيانــات الحالــة املدنيــة وتســهيل طريقــة االطــاع اإللكــروين الفوري
عليهــا بالنســبة للموثقــن ،وذلــك لتمكــن 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:
8.8تعديــل القانــون املتعلــق بالحالــة املدنيــة باملغــرب بالشــكل الــذي يســمح بتوســيع قاعــدة
البيانــات الواجــب تضمينهــا يف ســجالت الحالــة املدنيــة ،مــن قبيــل أحــكام التحجــر؛
9.9إعــادة النظــر يف مســطرة التقييــد بالحالــة املدنيــة الــذي يجــب أن تتــم بشــكل آين وإلكــروين فــور
الترصيــح بالــزواج ،الــوالدة ،الطــاق والوفاة؛
1010فتح إمكانية االطالع اإللكرتوين عىل سجالت الحالة املدنية بالنسبة للموثقني؛
1111إحــداث ســجل وطنــي للوصايــا والــركات تقيــد بــه لزومــا جميــع الــركات والوصايــا املرتبطــة
بأمــاك تقــع باملغــرب ،وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحــال وضــع إطــار قانــوين خــاص بهــذا الســجل
عــى غ ـرار بعــض التجــارب املقارنــة (اتفاقيــة بــال األوروبيــة املؤرخــة ب  16مــاي )1972؛
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1212كإجـراء آين ،ويف انتظــار اتخــاذ اإلجـراءات املذكــورة ،نقــرح الحــث عــى إدالء كل متعاقــد بنســخة
كاملــة مــن حالتــه املدنيــة كلــا أراد إجـراء أي تــرف يف عقــاره؛
التعليل:
هــذا املقــرح يــروم ســد الفـراغ 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 للتــرف 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 إجـراء التــرف.
مــن جهــة ثانيــة ،فــإن إحــداث ســجل وطنــي للــركات والوصايــا ســيمكن مــن معرفــة مــا إذا كان الشــخص
املتــوىف قــد أجــرى وصيــة أم ال ،ومــا إذا كانــت تركتــه قــد ســبق فتحهــا أم ال ،بحيــث أنــه ال ميكــن
االحتجــاج بــأي وصيــة أو تركــة يف مواجهــة الغــر أو الورثــة إال بتقييدهــا بالســجل املذكــور.
إن مجــرد االطــاع اإللكــروين عــى هــذا الســجل مــن طــرف أي كان يف العــامل سيســاعد عــى األقــل
عــى االكتشــاف الرسيــع لــكل محاولــة لتزويــر الــركات والوصايــا ،وكــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك فهــذه
التجربــة أبانــت عــن العديــد مــن املزايــا كــا هــو الحــال بالنســبة لفرنســا وباقــي الــدول األوروبيــة
املصادقــة عــى اتفاقيــة بــال املؤرخــة يف  16مــاي ( 1972للمزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه االتفاقيــة
املرجــو االطــاع عــى املوقــع اإللكــروين التــايل .)www.coe.int :

املحور الثالث :تعزيز حامية العقد التوثيقي

يهــدف هــذا املقــرح إىل تبنــي تدابــر وقائيــة واســتباقية لحاميــة العقــد التوثيقــي مــن محــاوالت التزويــر،
الرفــع مــن مســتوى يقظــة املوثقــن والتعــاون الــدويل للحــد مــن هــذه الظاهــرة.
هذا املقرتح يقتيض اتخاذ اإلجراءات التالية:
1313اســتعامل ورق مؤمــن لتلقــي العقــود عــى غــرار التجربــة التــي اعتمدتهاالوكالــة الوطنيــة
للمحافظــة العقاريــة فيــا يتعلــق بالــورق املســتعمل يف شــواهد امللكيــة العقاريــة ،مــع تجهيــزه
أيضــا برمــز مخطــط code à barre؛
1414اســتعامل خاتــم مؤمــن وفــق أحــدث األســاليب التكنلوجيــة (أشــعة مــا فــوق الحمـراء ،)...يف هــذا
اإلطــار نقــرح فتــح املشــاورات مــع االتحــاد الــدويل للتوثيــق الــذي عمــل عــى إحــداث الخاتــم
التوثيقــي املؤمــن باالعتــاد عــى تكنلوجيــا جــد متطــورة Sceau Notarial Sécurisé؛(انظــر
املوقــع اإللكــروين لالتحــاد الــدويل www.uinl.orge:
1515تعميــق النقــاش بخصــوص مقــرح تجهيــز املكاتــب بالكام ـرات لتحديــد مــا مــدى مالمئــة هــذا
املقــرح مــع خصوصيــة جرميــة الســطو عــى العقــارات باملغــرب؛
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1616توحيــد املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة مبســؤولية محــرري العقــود وإلزامهــم عــى قــدم املســاواة بالتحقــق
مــن هويــة املتعاقديــن ،وذلــك عــى غ ـرار املســؤولية امللقــاة عــى عاتــق املوثــق مبقتــى املــادة  27مــن
القانــون  ،09-32أو تبنــي رســمية العقــود كشــكلية وحيــدة للتعاقــد؛
1717إطــاع املوثقــن واملعنيــن باملجــال العقــاري عــى فحــوى قضايــا الســطو عــى العقــارات مــن أجــل وضــع
مــؤرشات لالشــتباه وقامئــة للمخاطــر واملحاذيــر الواجــب أخذهــا بعــن االعتبــار أثنــاء تلقــي العقــود املنصبــة
عــى العقــارات؛
1818االســتفادة مــن عضويــة الهيئــة الوطنيــة للموثقــن يف منظمــة االتحــاد الــدويل للتوثيــق الــذي يضــم أزيــد مــن
 86دولــة ،باإلضافــة إىل االتفاقيــات الثنائيــة املنعقــدة بــن بعــض املجالــس الجهويــة للتوثيــق ونظرائهــم عــى
الصعيــد الــدويل؛
1919توســيع مجــال اتفاقيــة التعــاون الثنائيــة املوقعــة بــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط وغرفــة املوثقــن
بباريــس مــن أجــل إدراج مقــرح التعــاون املشــرك للحــد مــن ظاهــرة الســطو عــى أمــاك األجانــب واملغاربــة
املقيمــن بالخــارج؛
2020تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة كاالتفاقيــة املغربيــة الفرنســية املتعلقــة بالتعــاون القضــايئ من أجل وضــع أهداف
وآليــات مشــركة ،وكــذا التزامــات متقابلــة وواضحــة تــروم انخ ـراط الفاعلــن يف كلتــا الدولتــن يف محاربــة
هــذه الظاهــرة (التزويــر والســطو ،)...مــع رضورة انخـراط جميــع الفاعلــن يف اللجــن الثنائيــة التحضرييــة؛
2121يف مجــال تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة دامئــا ،نقــرح وضــع دالئــل مشــركة تحــدد طــرق وآليــات التحقــق مــن
الهويــة وكيفيــة فتــح الــركات وتحريــر وفتــح الوصايــا وإشــهارهام وكــذا الوثائــق املطلــوب اإلدالء بهــا يف كل
حالــة عــى حــدى.
التعليل:
هــذا املقــرح يهــدف إىل الحــد مــن ظاهــرة تزويــر العقــود التوثيقيــة مبــا يف ذلــك الــركات 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 املـراد تنفيــذ العقــد
بهــا خاصــة مــا يتعلــق بكيفيــة التحقــق مــن الهويــة .وبالتــايل فــإن توحيــد كيفيــة اســتياق املعلومــات املتعلقــة
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 نظريتهــا الفرنســية فــإن االتفاقيــة املنعقــدة عــى الصعيــد الوطنــي مــع املجلــس األعــى للتوثيــق
الفرنــي وعــى الصعيــد الجهــوي بــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط وغرفــة التوثيــق بباريــس
كفيلتــن بتحقيــق الغــرض املنشــود ،هــذا ناهيــك عــن عضويــة الهيئــة الوطنيــة للتوثيــق يف االتحــاد
الــدويل للتوثيــق التــي متكنــه مــن ربــط عالقــات مبــارشة مــع هيئــات التوثيــق عــى صعيــد  86دولــة.
ومــن أجــل ضــان فعاليــة ونجاعــة املقاربــات املعتمــدة ،يبقــى مــن الــروري ضــان انخـراط الســلطات
العموميــة لــكال البلديــن عــن طريــق االتفاقيــات الثنائيــة.
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فيــا يتعلــق مبســؤولية محــرري العقــد ،اإلشــكال املطــروح يتمثــل يف عــدم تــوازي املعايــر املعتمــدة
يف االلتزامــات املهنيــة (التحقــق مــن الهويــة ،الشــكلية ،املســؤولية الجنائيــة ،املدنيــة واملهنيــة ،االلت ـزام
بتحقيــق نتيجــة ،)...الــيء الــذي يــؤدي إىل املنافســة غــر الرشيفــة والتســاهل يف تطبيــق املقتضيــات
القانونيــة ،فعــى ســبيل املثــال شــكل وطريقــة تلقــي العقــود مــن قبــل املحامــي ال يســمح ال بالتحقــق
مــن الهويــة وال بتوفــر الحاميــة الالزمــة ،ألن العقــد عمليــا يتــم صياغتــه ويقــوم األطـراف 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:

2222تعديــل املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة بالوكالــة يف اتجــاه يقــي باعتــاد نفــس الشــكلية املتطلبة
يف تفويــت العقارات؛
2323خلق سجل وطني للوكاالت يشهر فيها عقود الوكاالت وإقالتها وباقي حاالت انقضائها.
تعليل ورشح املقرتح:
هــذا املقــرح ســبق تقدميــه ضمــن توصيــات اللقــاء الــدويل الــذي نظمــه املجلــس الوطنــي للموثقــن
حــول األمــن التعاقــدي بالصخ ـرات يف أبريــل  2014وذلــك برشاكــة مــع محكمــة النقــض .وهــو يهــدف
إىل إق ـرار 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 أطـراف 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 إلـزام 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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