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دخلــت مكونــات املجلــس الجهــوي بعــد حصولهــا عــىل ثقــة موثقــات وموثقــي الجهــة خــالل االســتحقاق االنتخــايب بتاريــخ 14 أبريــل 

2019، بعزميــة قويــة ملواصلــة وتثمــني العمــل الجــاد الــذي قــام بــه أعضــاء املجلــس الســابق، الذيــن قــادوا بنجــاح، وسالســة، املرحلــة 

الصعبــة لتنزيــل مقتضيــات القانــون 32.09 وتفعيــل مســتجداته، إن عــىل مســتوى االختصاصــات، أو عــىل املســتوى املؤسســايت عــىل 

ــد الجهة. صعي

وكرســنا هــذه العزميــة مــن خــالل مخطــط اســراتيجي، تضمــن جملــة مــن األهــداف، ووســائل وآليــات تحقيقهــا، ومــؤرشات تقييمهــا. 

ــة ويف املهنيــني، وثقــة املواطــن وثقــة املجتمــع، وثقــة مؤسســات  مخطــط يتوخــى مــن جهــة، الرفــع مــن منســوب الثقــة يف املهن

الدولــة، ومــن جهــة أخــرى، تكريــس مســار إشــعاع املهنــة وترســيخ موقعهــا االعتبــاري جهويــا، وطنيــا ودوليــا.

ومل تكــن الظرفيــة الطارئــة الصعبــة املرتبطــة بالجائحــة ومــا رافقهــا مــن إجــراءات اإلغــالق الــكيل أو الجــزيئ ومنــع التنقــل، ومــن 

انعكاســات نفســية عــىل املوثــق، عــىل املواطــن وعــىل الثقــة يف االســتثامر، لتحــد مــن عزميتنــا يف تنفيــذ الربنامــج املســطر، بــل زادنــا 

قــوة لرفــع التحــدي، تنفيــذا للتعليــامت امللكيــة الســامية، وانســجاما مــع التوجهــات الحكوميــة  املرتبطــة بتدبــري الظرفيــة.

ــة.  ــكل موثقــات وموثقــي الجه ــس الجهــوي، واالنخــراط الفاعــل ل ــة كل أعضــاء املجل ــوال تعبئ ــكل هــذا أن يتحقــق، ل  ومل يكــن ل

هاجســهم األســايس، تحويــل املهنــة إىل فرصــة النطالقــات جديــدة، متكنهــم مــن ضــامن الســتمرارية مرفــق التوثيــق يف القيــام بواجباته    

ــم  ــات املالمئــة لتقدي ــري اآللي ــال الرقمــي، وتوف ــرية االنتق ــع وت ــة، مــن خــالل ترسي و االضطــالع مبســؤولياته تجــاه املواطــن و الدول

النصــح واالستشــارة للمواطنــني، والقيــام بالواجبــات تجــاه اإلدارات العموميــة املعنيــة، وقيــام املجلــس باختصاصاتــه القانونيــة.

ولقــد شــكل الجمــع العــام االنتخــايب املنعقــد قبيــل تاريــخ إجــراء االســتحقاقات االنتخابيــة برســم الواليــة االنتخابيــة 2022-2019، 

ــس  ــني رئي ــة وب ــي الجه ــات وموثق ــني موثق ــة ب ــة تعاقدي ــيس لعالق ــس، وللتأس ــل املجل ــراتيجية عم ــروع اس ــم م ــبة لتقدي مناس

وأعضــاء املجلــس الجهــوي، تــروم تحقيــق هدفــني رئيســيني، يتمحــوران حــول تعزيــز الثقــة واملســؤولية وتكريــس إشــعاع املهنــة.

وبفضــل مقاربــة التدبــري املرتكــز عــىل النتائــج، اســتطاع املجلــس خــالل هــذه الواليــة االنتدابيــة أن يحقــق جملــة مــن اإلنجــازات 

الهامــة، التــي تنــدرج يف إطــار األهــداف املســطرة، نذكــر يف مقدمتهــا: 

إنشاء منصة إلكرونية خاصة بالسيدات والسادة املوثقني بهدف تسهيل الخدمات التي يقدمها لهم املجلس الجهوي؛	 

إحراز املجلس الجهوي عىل عالمة الجودة إيزو 9001 - 2015 يف مجال تدبري االختصاصات املوكولة إليه مبقتىض القانون؛	 

الرفــع مــن وثــرية عمليــات املراقبــة ملكاتــب الســيدات و الســادة املوثقــني العاملــني بدائــرة نفــوذ املجلــس الجهــوي، مقارنــة 	 

مــع الواليــة االنتدابيــة الســابقة.
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يتمحــور هــذا الهــدف الفرعــي األول حــول توفــري كل الظــروف 

الكفيلــة بإنتــاج عقــد توثيقــي صحيــح، يســمح بتقييــده بالســجالت 

العموميــة، ويحقــق النتيجــة املتوخــاة مــن قبــل أطرافــه، ويضمــن يف 

ذات الوقــت، حاميــة حقــوق الدولــة واألغيــار ويوفــر املنــاخ املالئــم 

ملامرســة مهنيــة ســليمة وفــق ضوابــط أخالقيــات املهنــة واملنافســة 

الريفــة.

احتــل موضــوع تقويــة القــدرات وتطويــر املهــارات، مــن خــالل بلــورة برنامــج متكامــل للتكويــن و التكويــن املســتمر، أهميــة خاصــة يف مخطــط 

ــة،  ــا بكــون االرتقــاء مبهنــة التوثيــق ومواصلــة تطويرهــا ميــر حتــام عــرب تعزيــز دور املوثــق يف إنتــاج عقــود متقنــة فعال املجلــس الجهــوي، إميان

تحفــظ الحقــوق، توفــر أعــىل درجــات األمــن التعاقــدي ومتكــن يف حالــة النــزاع مــن اختصــار الزمــن القضــايئ.

وقد تم اختيار محاور هذه التكوينات بالشكل الذي يسمح بتحقيق األهداف التالية: 

التقليص من عدد الشكايات التي يتوصل بها املجلس الجهوي ؛	 

مواكبة املستجدات القانونية والتنظيمية؛	 

تطوير املهارات وتحديث املهنة؛	 

التأهيل املقاواليت وتعزيز القدرات الذاتية للفئات املستهدفة.	 

وقد همت عمليات التكوين الفئات الفاعلة األربعة التالية، وهي: املوثقون، أعوان ومساعدو املوثقني، املراقبون وأعضاء وأطر املجلس.                                                                           

شــكل هــدف تعزيــز مســتويات الثقــة يف مؤسســة التوثيــق أحــد األوراش األساســية يف إســراتيجية املجلــس، باعتبارهــا الدعامــة املركزيــة إلعــادة 

االعتبــار للمهنــة وللمهنيــني، وبنــاء أســس جديــدة للعالقــات مــع املواطــن ومــع باقــي املؤسســات الريكــة املتدخلــة يف مجــال التوثيــق.

ويف ســياق تحقيــق هــذا الهــدف، تــم تبنــي مجموعــة مــن االجــراءات التــي اســتهدفت تقويــة وتحصــني العقــد التوثيقــي، وتقويــة قــدرات املهنيــني 

و تطويــر مناهــج العمــل، فضــاًل عــن ترسيــع وثــرية الرقمنــة وتدعيــم وعقلنــة آليــات حاميــة املوثــق والدفــاع عــن حقوقــه املاديــة واملعنويــة.

1 تقوية القدرات وتأهيل العنصر البشري
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أ.    املوثقون 
ــا وعــرب  ــة، حضوري ــدورات التكويني نظــم املجلــس مجموعــة مــن ال

تقنيــة التناظــر املــريئ، اســتفادت منهــا ثلــة مــن املوثقــات واملوثقــني، 

مــن داخــل وخــارج الجهــة، عــرب 130 ســاعة، وفــق الربنامــج التــايل:

املؤطر التاريخ املوضوع
التكوينات املنصبة عىل املامرسة املهنية

ذة يرسى حجام و د محمد عال  08/04/2021 Lexis nexis الضامنات املنقولة براكة مع

ذة مونية البهجة و ذة عديلة الرايش  16/02/2021 تصفية الركة براكة  مع غرفة املوثقني بباريس

ذ احمد الوزاين  10/07/2020 الضامنات املنقولة براكة مع كلية العلوم القانونية 
واالقتصادية و االجتامعية باكدال

ذ امني زنيرب 19/06/2020 ــة  ــوم القانوني ــة العل ــة بــراك ة مــع كلي العقــود االلكروني
ــدال  ــة بأك ــة و االجتامعي واالقتصادي

ذ توفيق عزوزي 10/06/2020 أســس مهنــة التوثيــق براكــة مــع كليــة العلــوم القانونيــة 
ــدال ــة باك ــة و االجتامعي واالقتصادي

ذ منترص العلمي  08/06/2020 MCG24 عقد الوعد بالبيع براكة مع قناة

ذ توفيق عزوزي و السيد عبد اإلله املرابط 26/05/2020 الهبة والصدقة : اإلطار القانوين و التعاقدي براكة مع قناة 
MCG24

ذ باسكال شاسان و ذة ازابيل فارابوليني  23/01/2020 األنظمة املالية للزواج براكة مع غرفة املوثقني بباريس 

مجموعة من أطر مكتب الرصف والقرض 

العقاري والسياحي

26/11/2019 مستجدات توجيهات عمليات الرصف برسم سنة 2019 
براكة مع مكتب الرصف صندوق اإليداع والتدبري و  

CIH Bank

ذ يونس عنيرب 14/11/2019 الحاميــة  »آليــات  موضــوع  حــول  املوثقــني  صباحيــات 
املنازعــات«  مــن  والقضائيــة  القانونيــة 

د حسن البغدادي- د حسن فضيل - د احمد 
ادريوش-د عبد السالم بن زروع- د بنارص 
بندعيجو- ذ امني زنيرب- ذة وفاء الرقاوي 

الدقاقي- ذة مريا بنعبد الجليل

21/12/2021 تأثري األمراض التنكسية عىل األمن التعاقدي براكة 
مع جمعية » مغرب الزهامير« وكلية العلوم القانونية 

واالقتصادية و االجتامعية أكدال

التكوينات األفقية

السيد احمد السيد  70 ساعة من التكوين   ETA االنجليزية القانونية براكة مع

Wib zeneration 28/09/2021 كيفية استخدام املنصة االلكرونية الخاصة بطلبات اإلذن 
للموثق بالتنقل خارج املكتب لتلقي توقيعات و ترصيحات 

أطراف العقد

ذ امني زنيرب 13/09/2021 كيفية استخدام منصة التوقيع االلكروين
Netopia E-sign 

ذ بيغران سافوري 22/07/2020 تســويق مهنــة التوثيــق مــع مراعــاة أخالقيــات املهنــة 
براكــة مــع غرفــة املوثقــني بباريــس

السيدة سناء هوارجي  30/06/2020 التنمية الذاتية
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املؤطر الحيز الزمني  املوضوع
التكوينات املنصبة عىل املامرسة املهنية

ذ يوسف عدواين  3 ساعات املصطلحات القانونية

ذ يوسف عدواين 6 ساعات  أسس مهنة التوثيق

السيد سعيد الياقويت 3 ساعات إدارة العالقات بني االبناك ودواوين املوثقني

ذة يرسى حجام  3 ساعات شكليات األوراق التجارية 

ذ يوسف عدواين و ذة ياسمينة علوي  6 ساعات  إنجاز العقود

ذ يوسف عدواين و ذة ياسمينة علوي  12 ساعة فعالية العقود

السيد عبد اإلله املرابط 3 ساعات التدبري اإللكروين إلجراءات التسجيل باملحافظة العقارية

ذ عبد الكريم الطالب 3 ساعات رسوم التسجيل 

ذ عبد الكريم الطالب 12 ساعة الرضائب املنصبة عىل العقارات

ذ عبد الكريم الطالب 9 ساعات املحاسبة والرضائب

التكوينات األفقية

السيد مهدي عامري 6 ساعات التواصل

السيد سعيد الياقويت 6 ساعات التطوير من جودة خدمة االستقبال

السيد سعيد الياقويت إدارة العالقات مع الزبون 3 ساعات

السيد مهدي عامري 3 ساعات تطوير اإلرادة الذاتية وتدبري االنفعاالت يف العمل

السيد مهدي عامري 3 ساعات اإلدارة اإلسراتيجية للوقت

ذ أنس فياليل بابة 9 ساعات الرقمنة

ذ يوسف عدواين 6 ساعات التدبري اإلداري

ب.    أعوان ومساعدو املوثقني
ــون  ــتفيدا، ينتم ــتني )65( مس ــة وس ــج خمس ــذا الربنام ــتهدف ه اس

لفئــة أعــوان ومســاعدي املوثقــني املامرســني بدائــرة نفــوذ املجلــس 

الجهــوي، وذلــك مــن خــالل دورتــني مــن التكويــن املســتمر، موزعــة 

عــىل 32 حصــة، امتــدت عــىل مــدى 96 ســاعة، أطرتهــا نخبــة مــن 

الخــرباء املختصــني مــن داخــل وخــارج املهنــة.

Photo
مراسيم تسليم شواهد املشاركة ألعوان ومساعدي املوثقني

2
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ج .    املفتشون املكلفون مبراقبة مكاتب التوثيق

د.    أعضاء وأطر املجلس

أ.    رقمنة املساطر:

Photo

ــم 32.09  ــون رق ــن القان ــادة 65 م ــات امل ــل مقتضي ــار تفعي يف إط

املتعلقــة باملراقبــة املزدوجــة للموثقــني، ووعيــا مــن املجلــس بأهميــة 

ــة، يتوخــى جعــل التفتيــش أداة  ــد يف املراقب التأســيس ملفهــوم جدي

موضوعيــة للمصاحبــة واملواكبــة والتأطــري والتحســيس وتطويــر 

أداء املهنيــني، حــرص املجلــس عــىل وضــع برنامــج خــاص للتكويــن، 

اســتهدف املفتشــني املكلفــني مبراقبــة مكاتــب التوثيــق وانصــب عــىل 

املحــاور التاليــة:

بسط تصور املجلس لعملية املراقبة واألهداف املرجوة منها؛	 

رشح كل من مقتضيات ميثاق ونظام املراقبة؛	 

تحديد املواضيع التي ستنصب عليها املراقبة؛	 

أخالقيات املهنة، والدور البيداغوجي للمراقب؛	 

تقييــم عمليــة املراقبــة، وكيفيــة صياغــة التقريــر النهــايئ الخــاص 	 

بهــا؛

ــة 	  ــة والالحقــة لعملي تقديــم ورشح املســاطر الســابقة، املواكب

ــة. املراقب

يف إطــار الحــرص عــىل توحيــد الــرؤى بــني املهنيــني و مكونــات 

الفاعــل  االنخــراط  ضــامن  أجــل  ومــن  التمثيليــة،  مؤسســتهم 

ــطرة،  ــداف املس ــق األه ــات يف تحقي ــذه املكون ــكل ه ــؤول ل واملس

ــة،  اســتفاد عــدد مــن أعضــاء املجلــس وأطــره مــن ورشــات تكويني

همــت مجــاالت:

التواصل الرقمي املؤسسايت؛	 

النظام املعلومايت للمحاسبة واألداء؛	 

معالجــة اإلشــكاالت املرتبطــة بتدبــري اإلخبــارات الــواردة مــن 	 

ــري؛ ــداع والتدب ــدوق اإلي صن

التحسيس حول سياسة ونظم معايري الجودة؛	 

 تقنيات االفتحاص الداخيل.	 

احتــل ورش تبســيط وتوحيــد املســاطر ومناهــج العمــل داخــل 

ديــوان املوثــق، أحــد األولويــات التــي اشــتغل عليهــا املجلــس خــالل 

ــىل  ــس ع ــل املجل ــياق، عم ــذا الس ــة. ويف ه ــة االنتدابي ــذه الوالي ه

ــا  ــت ايجابي ــي انعكس ــاطر الت ــراءات واملس ــن اإلج ــة م ــة جمل رقمن

ــدت   ــي تجس ــس، والت ــق واملجل ــني املوث ــل ب ــوب التعام ــىل منس ع

ــا يف : أساس

ــث  ــة تحدي ــدي مواصل ــه، تح ــذ انتخاب ــوي من ــس الجه ــرح املجل ط

ــات  ــري مقوم ــة، وتوف ــتمر للمهن ــل املس ــن التأهي ــا يؤم ــاع، مب القط

مواكبتهــا، وانخراطهــا املســؤول يف األوراش الوطنيــة، وبصفــة خاصــة 

ــة والتوجهــات االســراتيجية للنمــوذج التنمــوي  ورش إصــالح العدال

الجديــد. وقــد تعــززت وثــرية التحــول الرقمــي انطالقــا مــن الحاجــة 

ــة  ــة، ومالمئ ــات الجائح ــة بتداعي ــة املرتبط ــع الظرفي ــم م إىل التأقل

الحاجيــات املعــربَّ عنهــا داخــل ديــوان املوثــق، مــع الحلــول املقرحــة 

وتكريــس سياســة القــرب.

 
توحيد وتطوير مناهج العمل والرقمنة  2

صورة ألطر املجلس خالل إحدى حصص التكوين

برنامج تكوين املفتشني 
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 ب.   توحيد وتطوير املساطر

يف إطــار الحــرص عــىل توحيــد املناهــج واملســاطر، أصــدر املجلــس مجموعــة مــن الدوريــات والتوجيهــات تســتهدف توحيــد مناهــج عمــل املهنيــني 

وهمــت جــّل مجــاالت التدخــل مــع اإلدارات الجهويــة ذات االرتبــاط الوظيفــي مــع املهنــة، ونذكــر مــن بينهــا: 

دليل املامرسات الفضىل الخاص بتسيري حساب املوثق املفتوح لدى صندوق اإليداع والتدبري؛	 

تطبيق املادة 63 من املدونة العامة للرضائب، وملتمس تخفيض مبلغ الرضيبة املهنية املفروضة عىل املوثقني؛	 

إعداد مناذج عقود األنظمة املالية للزواج وتعميمها عىل املوثقني؛	 

منوذج وثيقة تقييم األتعاب واملصاريف والفاتورة؛	 

املسطرة الالمادية لطلبات الحصول عىل الشهادة املنصوص عليها يف املادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية؛	 

مسطرة الحصول عىل التمويل املتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة الخاصة بالسكن االجتامعي؛	 

االلتزامات املسلمة من طرف موثقات وموثقي الجهة لفائدة بعض األبناك؛	 

رسالة توجيهية حول عقود البيع يف طور اإلنجاز التي ينجزها بعض املوثقني؛	 

رسالة توجيهية حول رشوط وكيفيات تسليم مثن البيع املمول عن طريق قرض بنيك؛	 

رسالة توجيهية حول مبلغ الرسوم املستحقة عن تعديل بيانات الشخص املعنوي املقيدة بالرسوم العقارية.	 

إحداث منصة إلكرتونية تتعلق باألذونات املسلمة يف إطار املادة 12 من القانون 32-09

يف إطــار تبســيط مســطرة الحصــول عــىل األذونــات املســلمة يف 

ــع  ــون 32.09، ويف ســياق التفاعــل الرسي ــادة 12 مــن القان إطــار امل

مــع الطلبــات املتزايــدة يف هــذا الشــأن، قــام املجلــس بتنســيق مــع 

الســيد الوكيــل العــام ملحكمــة االســتئناف بالربــاط، بإعــداد منصــة 

ــات. ــات واألذون ــك الطلب ــة خاصــة مبعالجــة تل ــة تفاعلي إلكروني

ــكل  ــاص ب ــادي، خ ــاء الم ــداد فض ــىل إع ــة ع ــذه التقني ــز ه وترتك

موثــق وموثقــة، يســمح بالتبــادل اإللكــروين لتلقــي ومعالجــة وتتبــع 

الطلبــات يف وقــت قيــايس. كــام يســمح هــذا النظــام بإعــداد منــوذج 

موحــد، ميّكــن املوثــق مــن إشــعار الوكيــل العــام ملحكمــة االســتئناف 

بالربــاط بشــكل فعــال، ويف ظــرف وجيــز. 

وقــد بلــغ عــدد األذونــات املســلمة عــىل املنصــة مــن طــرف املجلــس 

ــارس  ــة 15 م ــر 2021 إىل غاي ــن  01 أكتوب ــدة م ــرة املمت خــالل الف

2022 مــا مجموعــه 5019 إذن بالتنقــل.

وعــىل غــرار باقــي البلــدان، عمــل املغــرب منــذ تســجيل أول حالــة 

إصابــة مؤكــدة بفــريوس كورونــا يف 2 مــارس 2020، عــىل اتخــاذ 

ــة.  ــة التدريجي ــراءات االحرازي ــن اإلج ــة م مجموع

ومتاشــيا مــع هــذه اإلجــراءات، وضــع املجلــس يف مقدمــة أســبقياته، 

اســراتيجية تســاهم يف الحــد مــن التنقــالت مــن وإىل املجلــس، وذلك 

ــات اإلذن  ــا وطلب ــواب عليه ــكايات والج ــع الش ــل بجمي ــرب التوص ع

بالتنقــل لتلقــي التوقيعــات خــارج املكتــب وذلــك بشــكل إلكــروين، 

باإلضافــة إىل العمــل عــىل تســليم رخــص التنقــل للموثقــني الراغبــني 

يف التوجــه إىل املــدن الخاضعــة إلجــراءات اإلغــالق الصحــي بغــرض 

مزاولــة مهامهــم. وقــد بلــغ عــدد هــذه الرخــص 121.

وقــد بلــغ عــدد األذونــات املســلمة مــن طــرف املجلــس خــالل الفــرة 

ــه  ــا مجموع ــارس 2022 م ــل 2019 إىل 15 م ــن 15 أبري ــدة م املمت

املنصــة  عــرب  مســلمة   5019 بينهــا  مــن  بالتنقــل،  إذن   20.632

اإللكرونيــة .

السنوات

عدد األذونات املسلمة
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منوذج دليل املامرسات الفضىل الخاص بتسيري الحساب املفتوح باسم املوثق لدى صندوق اإليداع والتدبري

Photo

 صورة لنموذج الفاتورةصورة لنموذج وثيقة تقييم األتعاب
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بقــدر مــا كان املجلــس حريصــا عــىل تأهيــل العنــرص البــري وتقويــة قدراتــه، بقــدر مــا كان ســعيه حثيثــا لتوفــري الظــروف 

املالمئــة لعمــل املوثــق وحاميــة حقوقــه وصيانــة ســمعته، وتقديــم كافــة أشــكال الدعــم املــادي واملعنــوي لــه، لالضطــالع مبهامــه 

ومســؤولياته، وإحاطــة عملــه بأقــى ضامنــات الثقــة والفعاليــة والتحصــني.

شــكل هــذا اإلجــراء أحــد أهــم املجــاالت التــي اشــتغل عليهــا املجلس 

طيلــة مدتــه االنتدابيــة، حيــث عمــل عــىل املواكبــة والتدخــل 

املســتعجل يف جميــع الحــاالت التــي تســتوجب ذلــك، والتــي همــت 

عــددا مــن املواضيــع مــن بينهــا: 

الوساطة لتسوية النزاعات بني املوثقني؛	 

ــة 	  ــة يف حال ــة والقضائي ــراءات القانوني ــام باإلج ــؤازرة والقي امل

ــه؛ ــع ملف ــىل تتب ــد، واإلرشاف ع ــق للتهدي ــرض املوث تع

حاميــة العقــد التوثيقــي مــن كل مــا ميكــن أن يتعــرض لــه مــن 	 

تزويــر أو محاولــة بذلــك، أو محاولــة النصــب عــىل املوثــق؛

تقديــم اإلستشــارة القانونيــة للموثــق يف حالــة املنازعــات 	 

املرتبطــة مبزاولتــه ملهنتــه. القضائيــة 

ــل  ــن أج ــاة م ــب للمحام ــع مكت ــد م ــم التعاق ــياق، ت ــذا الس ويف ه

واملوثقــني  املوثقــات  لفائــدة  واملعنــوي  املــادي  الدعــم  تقديــم 

املعنيــني. 

ــرة  ــالل ف ــني خ ــت املوثق ــي واجه ــات الت ــل الصعوب ــار تذلي ويف إط

الحجــر الصحــي، عمــل املجلــس عــىل خلــق قنــوات للتواصــل 

والتنســيق مــع مختلــف الــركاء املؤسســاتيني ملهنــة التوثيــق عــىل 

ــوي. ــد الجه الصعي

فعــىل مســتوى عالقتــه باملديريــة الجهويــة للرضائــب والخزينــة 

الجهويــة للمملكــة، تــم تعيــني ثالثــة موثقــني عــىل مســتوى الجهــة، 

ــات  ــآل امللف ــع م ــني، لتتب ــف املســؤولني اإلداري ــع مختل للتنســيق م

ــة. ــاكل املطروح ــول للمش ــراح الحل ــة واق العالق

ــة  ــع إدارة الوكال ــيق م ــة التنس ــوي مهم ــس الجه ــوىل املجل ــام ت ك

الخرائطيــة  و  العقــاري  واملســح  العقاريــة  للمحافظــة  الوطنيــة 

لتســهيل تنزيــل املســطرة الجديــدة الخاصــة باإليــداع الالمــادي 

بعــض  ملعالجــة  وكــذا  العقاريــة،  بالســجالت  التقييــد  لطلبــات 

اإلشــكاالت التقنيــة املتعلقــة باســتصدار »كــود فاتــوريت«، وكــذا تتبــع 

ــورة.  ــدة اإلدارة املذك ــأ لفائ ــؤداة خط ــغ امل ــرجاع املبال ــات اس ملف

ــوي  ــس الجه ــط املجل ــاص يرب ــروين خ ــد إلك ــاء بري ــم إنش ــام ت ك

بصفــة مبــارشة مبديــر الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة واملســح 

ــع الشــكايات التــي  ــه جمي ــة، حيــث تحــال علي العقــاري والخرائطي

ــس.   ــة إىل املجل ــو الجه ــا موثق يوجهه

وقــد شــملت هــذه اإلجــراءات كذلــك، التدخــل لــدى إدارة صنــدوق 

ــن   ــليم الق ــرية تس ــع وث ــك لترسي ــد بن ــري وإدارة بري ــداع والتدب اإلي

الخــاص  بقاعــدة تبــادل املعطيــات التــي تتوفــر عليهــام املؤسســتان 

 .Barid E-SIGNو CDGNet

ويف إطــار تعزيــز املقاربــة التشــاركية، عمــل املجلــس عــىل إحــداث 

مثــان لجــن وظيفيــة لفتــح املجــال أمــام املوثقــني الراغبــني يف 

املســاهمة يف األوراش املفتوحــة مــن طــرف املجلــس.

بعض اإلجراءات التي اتخذها املجلس مع مختلف الركاء املؤسساتيني خالل فرة الحجر الصحي

تعزيز الحماية عبر المؤازرة والتنسيق 1
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شكل موضوع الشكايات أحد املحاور التي استأثرت باهتامم املجلس، وذلك لالعتبارين التاليني: 

وضع مساطر تكّمل املقتضيات القانونية، قصد ضامن تكريس حق الحصول عىل املعلومة وحامية حقوق الدفاع واإلنصاف؛	 

ــكايات 	  ــن الش ــد م ــة والح ــر املهن ــة بتطوي ــراتيجيات املتعلق ــتراف اإلس ــة اس ــكايات، بغي ــة بالش ــع املرتبط ــل للمواضي ــتثامر األمث االس

ــاء.  ــىل القض ــبء ع ــف الع وتخفي

يف هذا السياق، عمل املجلس عىل وضع مسطرة داخلية ارتكزت عىل املبادئ التالية: 

متكني املوثق من اإلطالع عىل الشكاية لبسط وجهة نظره فيها؛	 

تكريــس مبــدأ الحيــاد والرسيــة عــن طريــق تعيــني مقــرر مــن بــني أعضــاء املجلــس لدراســة الشــكايات، وعــرض عنارصهــا عــىل أعضــاء 	 

املجلــس مــن أجــل اتخــاذ املقــرر املناســب، دون اإلشــارة إىل هويــة املوثــق املعنــي بالشــكاية؛

منح املوثق أجال معقوال لإلجابة عىل عنارص الشكاية؛	 

إبداء رأي املجلس يف الشكاية وإصدار قرار معلل بخصوصها؛	 

اعتامد الوسائل البديلة لحل املنازعات عند االقتضاء.	 

   
وقد توزعت مواضيع الشكايات، التي بلغ مجموعها 247 منذ 15 أبريل 2019 إىل 15 مارس 2022 عىل الشكل التايل:

عدم احرام مقتضيات القانون 12.90؛	 

عدم إمتام املوثق لإلجراءات القانونية؛	 

مصاريف األتعاب واملستحقات؛	 

التأخري يف مبارشة االجراءات أو تسليم الوثائق؛	 

حفظ األرشيف؛	 

شكليات ومضمون العقد التوثيقي؛	 

اسرجاع ما تبقى من مثن البيع؛	 

حقوق والتزامات املالك املشركني يف إطار القانون 18.00 كام تم تتميمه وتعديله.	 

   أ.       إبداء الرأي يف الشكايات املوجهة ضد املوثقني

السنوات

عدد الشكايات
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ب.       تتبع ومراقبة الحساب املفتوح باسم 

املوثق لدى صندوق اإليداع والتدبري

تطبيقــا ملقتضيــات املرســوم رقــم 2.14.289 الصــادر يف 14 مــاي 

2014 املتعلــق بتنظيــم وتســيري الحســاب املفتــوح باســم املوثــق 

ــل  ــه، توص ــادة 5 من ــيام امل ــري، والس ــداع والتدب ــدوق اإلي بصن

ــارس  ــة 15 م ــل 2019 إىل غاي ــذ  14 أبري ــوي من ــس الجه املجل

2022 مبــا مجموعــه 12.207 إشــعار، ســعى مــن خاللهــا، كلــام 

ــل  ــر بالتحوي ــيك أو األم ــواردة يف الش ــات ال ــه، أن البيان ــني ل تب

ــات  ــة للبيان ــري مطابق ــق، غ ــل املوث ــن قب ــن م ــيك، الصادري البن

املدرجــة يف وصــل اإليــداع األصــيل والتكميــيل، إىل التدخــل 

مــن أجــل تبيــان ســبب الخطــأ واتخــاذ اإلجــراء املناســب عنــد 

االقتضــاء.

ــة  ــع ومراقب ويهــدف هــذا اإلجــراء إىل متكــني املجلــس مــن تتب

حســن تســيري املبالــغ املودعــة لــدى املوثــق، وتأكــده مــن 

تســليمها إىل املتعاقديــن املســتفيدين منهــا.

 وبالرجــوع للمعطيــات املتوفــرة، يتضــح أنــه باســتثناء الحــاالت 

املتعلقــة بتغيــري اســم املســتفيد، فــإن ســبب ارتــكاب األخطــاء 

ــدم  ــز وع ــدام الركي ــاس إىل انع ــع باألس ــورة، يرج ــاالت املذك واإلغف

ــني  ــدة، ح ــة موح ــة واحرازي ــري وقائي ــة وتداب ــج علمي ــي مناه تبن

ــا.  ــتفيد منه ــخص املس ــة للش ــليم الوديع تس

لــذا، ووعيــا منــه بــرضورة مواكبــة عمــل املوثقــات واملوثقــني 

لتجــاوز مثــل هــذه اإلشــكاالت، قــام املجلــس، فضــال عــن التنبيهــات 

واملالحظــات املثــارة خــالل حلقــات التكويــن، بإعــداد دليــل عمــيل 

للمامرســات الفضــىل لتســيري الحســاب املفتــوح باســم املوثــق لــدى 

صنــدوق اإليــداع والتدبــري،  يتضمــن مجموعــة مــن التدابــري الوقائيــة 

واالحرازيــة التــي قــد تضــع حــدا ملثــل هــذه الهفــوات وذلــك مــن 

قبيــل:

ــة 	  ــق وموثق ــىل كل موث ــني ع ــي يتع ــات الت ــائل واآللي  الوس

التوفــر عليهــا واســتعاملها ؛

الوثائق الواجب االستعانة بها أثناء تسليم الوديعة ؛	 

املراحل الواجب اتباعها أثناء تسليم الوديعة.	 

عدد اإلشعارات

السنوات

BULLETIN D’ADHESION AUX SERVICES CDGNET
IDENTIFICATION DU NOTAIRE 

Identité
Nom et Prénom du notaire  : ………………………………………………………………………………………………………..........
Nationalité    : ………………………………………………………………………………………………………..........
Né (e) le    : ………………………………………………………………………………………………………..........

Adresse Etude Notariale
Adresse          : ………………………………………………………………………………………………………......................................
Code postal    : ………………………………………………………………………………………………………......................................
Ville (Pays)    : ………………………………………………………………………………………………………......................................
Téléphone fixe   : ………………………………………………    GSM  : …………………………………………………........................
Fax   : ………………………………………………    Email : …………………………………………………........................

Identifiant
Nature pièce d’identité : …………………………………………    N° : …………………………………………………..................................                           
Date & lieu de délivrance : ………………………………….......    Date de validité : …………………………………....................................                         
N° IF : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
N° Taxe professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………....
Date début d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………….........

CONDITIONS PARTICULIERES

1. Demande d’adhésion :
Je soussigné(e), Maître ……………………………………………………………………… Notaire à …………………………, demande en 
vertu des présentes l’adhésion aux services CDGNET pour le(s) compte(s) dont je suis titulaire et ouvert sur les livres de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion tel(s) que listé(s) à l’article 2 ci-dessous.
Je demande, par conséquent, à la CDG de me communiquer mon identifiant d’accès à CDGNET via courrier électronique à mon 
adresse mail communiquée en vertu des présentes et de me permettre d’obtenir  [1]    / [2]     Token (1), auprès de Barid E-Sing.   

2. Identification du/des compte(s) :

 Compte Dépôt et Règlement  

 Compte d’Exploitation   

3. Entrée en vigueur et résiliation
Les présentes conditions particulières entrent en vigueur à compter de leurs signatures par les Parties. Elles demeureront en vigueur 
pendant toute la durée de validité de la Convention.

4. Divers 
Je déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes.  

J’accepte expressément, après en avoir pris connaissance, les Conditions Générales de CDGNET qui me sont remises et font partie 
intégrante du présent contrat.  
 
Le présent contrat entre en vigueur à compter de sa signature. Il demeurera en vigueur tant que le Notaire demeurera titulaire de l’un 
des Comptes visés à l’article 2 ci-dessus. 

Néanmoins, l’accès au Service pourra être interrompu par la CDG, sans préavis aucun, en cas de non-respect du Notaire de tout ou 
partie des obligations qui lui incombe au titre des présentes et des Conditions Générales.     
  
Fait en deux exemplaires à [........................................]  Le [........................................] 

Signature du titulaire précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

(1) Encadrer le nombre de token souhaité

Les informations recueillis ne seront utilisées que pour les seules nécessités d’utilisation du service CDGNET. Elles ne feront l’objet de communication en dehors de la CDG 
et éventuellement de ses filiales que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires ou à la pratique professionnelle. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit 
d’accès prévu par la loi 09-08 relative à la protection des données personnelles.  
      

………………………………………………………………………………………......................................

………………………………………………………………………………………......................................
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متثلــت تدخــالت املجلــس عــىل هــذا املســتوى يف اقــراح موثقني 

بصفــة اســتعجالية،  مــن أجــل التســيري املؤقــت يف حالــة 

التوقــف عــن العمــل  بطلــب مــن املوثــق أو يف حالــة الوفــاة أو 

يف حالــة اإلنتقــال أو يف حالــة صــدور عقوبــة التوقيــف املؤقــت 

ضــد املوثــق. 

ــف  ــات والتوق ــال والوفي ــاالت االنتق ــدد ح ــص ع ــن تلخي وميك

املؤقــت واإليقــاف بســبب العقوبــات التأديبيــة يف الجــدول التايل: 

ه.      تسليم الشواهد

بلغ عدد شواهد مزاولة املهنة املسلمة من طرف املجلس الجهوي 113 شهادة 

ج.       تدبري املكاتب الشاغرة

6 املوثقون الجدد

7 املوثقون الوافدون عىل الجهة

3 حاالت االنتقال

1 حاالت الوفيات

5 حاالت التوقف عن مزاولة املهنة 

2 حاالت اإليقاف بسبب عقوبات تأديبية

د.      تلقي اإلشعارات بالتغيب عن املكتب

 تطبيقــا ملقتضيــات املــادة 17 مــن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق 32.09، توصــل املجلــس خــالل فــرة هــذه الواليــة 331 إشــعارا بالتغيــب 

موزعــا عــىل الشــكل التــايل: 

عدد اإلشعارات بالتغيب عن املكتب

السنوات
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األهداف املرسومة

 وقــد ســعى املجلــس الجهــوي إىل تحديــد جملــة مــن األهــداف التــي يتوخاهــا مــن عمليــة املراقبــة،  انطالقــا مــن حرصــه عــىل إحاطــة هــذه 

العمليــة بأكــرب قــدر مــن الشــمولية واملوضوعيــة. وتتــوزع هــذه األهــداف حــول املبــادئ التاليــة: 

صیانة مبادئ وتقالید وأعراف مھنة التوثیق؛	 

مراقبة المبالغ المودعة يف حساب الموثق؛	 

مراقبة مدى مالئمة العقود المحررة من طــرف الموثق للمقتضیات القانونیة، ومدى احترام الموثق للنظــم و القرارات اليت یصادق عليهــا 	 

المجلس؛

توحید الممارسة التوثیقیة من أجل الحد من الشكایات اليت یتوصل بھا المجلس الجھوي للموثقین؛ 	 

خلق جو من التواصل والتعاون بین المجلس والموثق.	 

ــة  ــك املتعلق ــة،  تل ــا املراقب ــت عليه ــي انصب ــع الت ــد توزعــت املواضي وق

ــري،  ــداع والتدب ــدوق اإلي ــق بصن ــع ومــدى احــرام املرســوم املتعل بالودائ

وتاريــخ تســليم مثــن البيــع للبائــع، عــىل اعتبــار أن هــذه النقطــة تعتــرب 

ــة،  ــري الريف ــة غ ــىل املنافس ــدل ع ــي ت ــة الت ــؤرشات الهام ــني امل ــن ب م

ــدة  ــغ لفائ ــأداء مبل ــام ب ــن أجــل القي و الحصــول عــىل اإلذن املســبق م

األغيــار باســم البائــع، إضافــة اىل إشــكالية املوافقــة املســبقة عــىل 

األتعــاب عــن طريــق مــلء وتوقيــع وثيقــة تقييــم املصاريــف واألتعــاب، 

ملــا يف ذلــك مــن حاميــة لصــورة املهنــة والثقــة التــي ينبغــي أن يحظــى 

بهــا املوثقــون. كــام شــملت املواضيــع املرتبطــة باملراقبــة أيضــا، التأكــد 

مــن احــرام اليافطــة.  

 

تبعــا للــامدة 65 مــن القانــون 32.09 املنظــم ملهنــة التوثيــق، 

وتفعيــال لــدور املجلــس يف تأطــري ومواكبــة موثقــات وموثقــي 

الجهــة مــن أجــل التطبيــق الســليم للقانــون، متــت برمجــة عمليــات 

ــني  ــرف املوثق ــن ط ــة م ــي الجه ــات وموثق ــب موثق ــة مكات مراقب

ــم انتخابهــم خــالل الجمــع  ــن ت ــة،  والذي ــة املراقب املكلفــني بعملي

العــام االنتخــايب املنعقــد يــوم 25 فربايــر 2021، وفــق برنامــج 

ســنوي مســطر ســلفا، يعتمــد معايــري موضوعيــة يف تحديــد قامئــة 

ــا: ــن أهمه ــة م ــات املراقب ــملها عملي ــي ستش ــب الت املكات

عددھا 	  یفوق  شكایات  بشأنھا  المجلس  یتوصل  اليت  المكاتب 

السنة؛ يف  ثالثة 

المكاتب اليت ال تحترم مواصفات اللوحة البیانیة المعلقة بمبىن 	 

المكتب ؛

من صندوق 	  بإشعارات  المجلس  بشأنھا  یتوصل  اليت  المكاتب 

اإلیداع والتدبیر بخصوص تسییر الحساب المفتوح باسمــه لدى 

؛ المذكورة  المؤسسة 

المكاتب اليت تروج حولھا إشاعات تسیئ اىل مھنة التوثیق؛	 

المكاتب حدیثة التأسیس.	 

املعايري املعتمدة لتحديد املكاتب موضوع عمليات املراقبة

وجديــر بالذكــر، أن عمليــات املراقبــة تتــوج بتقديــم خالصــات وتقاريــر 

املراقبــني، تكــون محــط نقــاش وتحليــل مــن طــرف املجلــس الــذي يقــوم 

ــب  ــراءات الواج ــات واإلج ــد الخالص ــام لرص ــي ع ــر تركيب ــداد تقري بإع

اتخاذهــا،  لتجويــد عمــل املوثــق وتجــاوز اإلشــكاالت املســجلة. ويف هــذا 

ــة،  ــق املراقب ــاذج وثائ ــني من ــداد وتحي ــىل إع ــس ع ــل املجل ــياق، عم الس

رغبــة منــه يف تســهيل وتأطــري عمــل املراقــب الــذي ينبنــي عــىل تســجيل 

ــطرة  ــح املس ــك لتوضي ــورة، وذل ــامذج املذك ــا يف الن ــات وتدوينه املالحظ

الواجــب اتباعهــا لتأمــني تعامــل محــاط بأقــى درجــات الشــفافية 

ــا.  ــاط للمســاطر املعمــول به واالنضب
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ومســاهمة منــه يف تكريــس املفهــوم الحقيقــي للمراقبــة، عمــل املجلــس الجهــوي عــىل وضــع نظــام داخــيل يحــدد حقــوق وواجبــات كل مــن املوثق 

واملراقــب. وتــم التأكيــد عــىل مجموعــة مــن املبــادئ واألهــداف التــي يجــب أن تحكــم مهمــة املراقــب، وهــي: 

التأكيد عىل الدور البيداغوجي و التأطريي لعمل املراقب؛	 

حرص دور املراقب عىل معاينة االختالالت موضوع املراقبة دون إصدار أحكام قيمة؛	 

املراقبة ليست سلطة بل هي مهمة؛	 

التقيد مبقتضيات القانون وميثاق املراقبة؛	 

فضال عن ذلك، وضامنا لنجاعة عمليات املراقبة، فقد تم إخضاع جميع مكاتب املراقبني، ملراقبة مسبقة. 

ــات  ــات إجــراء عملي ــل 2021، متحــورت حــول كيفي ــخ 28 أبري ــني بتاري ــدة املراقب ــة أوىل لفائ ــم ورشــة تكويني ــم تنظي ــد ت ــة أخــرى، فق ــن جه م

ــر 2022.  ــخ 19 يناي ــك بتاري ــة، وذل ــا يف كل حال ــة واملســاطر الواجــب إعامله ــة املراقب ــم حصيل ــة لتقيي ــا ورش ــة، تلته املراقب

عدد املكاتب موضوع عملية املراقبة 

الرباط سال متارة الصخريات عني عتيق عني عودة
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الئحة األعضاء املنتخبني ملزاولة عملية املراقبة 
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متكَّــن نظــام إدارة الجــودة للمجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط مــن اجتيــاز افتحــاص شــهادة »إيــزو 9001« الدوليــة، وفقــاً 

لنســخة 2015، وذلــك يــوم 04 مــارس 2022، حيــث أبــرزت هــذه الشــهادة جــودة األعــامل واملجهــودات التــي يقــوم بهــا 

املجلــس الجهــوي إلنجــاز مشــاريع مهيكلــة وطموحــة، كــام أنهــا تشــكل دليــال عــىل التــزام املجلــس وحرصــه عــىل التحســني 

املســتمر لــأداء، كإحــدى أولوياتــه. باإلضافــة إىل أن هــذا التتويــج يكــرس املجهــودات الدامئــة لجميــع العاملــني باملجلــس 

الجهــوي مــن أجــل مواكبــة موثقــات وموثقــي الجهــة.
 

ــام  ــف وشــامل للمه ــيل ومكث ــق تفصي ــة، بعــد تدقي ــة املرموق ــوي عــىل هــذه الشــهادة الدولي ــس الجه ــد حصــل املجل وق

ــزو 9001:2015”. ــة “آي ــري مواصف ــس ملعاي ــق املجل ــص إىل تطبي ــون 32.09، خل ــىض القان ــه مبقت ــندة إلي املس

ومن بني هاته املهام، نذكر: 

استقبال املوثقني؛	 

مراقبة مكاتب املوثقني؛	 

السهر عىل احرام أخالقيات املهنة وفض النزاعات عرب الوساطة؛ 	 

تكوين املوثقني الجدد، واملوثقني املامرسني وأجرائهم؛	 

التواصل مع العموم؛ 	 

تحسني املامرسات املهنية وتطوير أساليب العمل.	 
 

ــز  ــز متي ــق الخطــط املوضوعــة لتعزي ــامد عالمــة الجــودة »ISO 9001« خطــوة مهمــة يف تطبي ــرب الحصــول عــىل اعت ويعت

ــة،  ــة الداخلي ــر منظومــة الرقاب ــات تطوي ــرب أحــد آلي ــه، كــام يعت ــات عمل ــة يف آلي ــة نوعي املجلــس الجهــوي، وإحــداث نقل

وضــامن دميومــة الخدمــات املقدمــة للموثقــني واملواطنــني، وفــق معايــري دوليــة، تســمح بتكريــس الثقــة يف املهنــة، املجلــس 

واملوثــق.
 

وتتضمــن هــذه الشــهادة التــي حصــل عليهــا املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط تســيري نظــام الجــودة ملــدة ثــالث ســنوات. 

ــذ،  ــات التنفي ــة إعــداد وتحضــري خطــة العمــل وآلي ــا، مرحل ــني أساســيتني، أوله ــا مبرحلت ــة الحصــول عليه ــد مــرت عملي وق

وبرامــج تدريبيــة مختلفــة، لتمكــني أطــر املجلــس مــن االطــالع عــىل مفاهيــم ومتطلبــات املواصفــة وبنــاء ثقافــة الجــودة 

باملجلــس، تلتهــا مرحلــة التشــخيص التــي اســتهدفت تحليــل نظــام العمــل الحــايل وتحديــد مــدى مالمئتــه مــع متطلبــات 

املواصفــة. حيــث تــم التأكــد بــأن املجلــس الجهــوي يســتويف لجميــع متطلبــات هــذه الشــهادة.
 

تجــدر اإلشــارة إىل أن املنظمــة الدوليــة للتقييــس “األيــزو” قــد وضعــت رشوطــا ومقاييــس صارمــة لضــامن التــزام جميــع 

الــركات واملؤسســات الحائــزة عــىل شــهادات صــادرة عنهــا بأســمى معايــري الجــودة، حيث تقــوم املنظمــة بإجــراء املراجعات 

املســتمرة والدوريــة للتأكــد مــن التــزام الــركات مبعايــري الجــودة العامليــة.

ويعــد املعيــار الــدويل »آيــزو 9001« أكــر معايــري أنظمــة إدارة الجــودة انتشــاراً يف العــامل؛ إذ يعنــى مبراقبــة مســتوى الجــودة، 

مــام يســاعد املؤسســات الحائــزة عــىل هــذه الشــهادة عــىل االرتقــاء بخدماتهــا ألعــىل املســتويات، إضافــة إىل تطويــر آليــة 

أدائهــا ألعاملهــا املختلفــة.

. التأهيل املؤسسايت والحصول عىل شهادة الجودة3
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إن حصــول املجلــس عــىل شــهادة الجــودة اســتلزم إقــرار مجموعــة 

مــن املســاطر الداخليــة. وقــد متــت االســتعانة يف هــذا الصــدد بخبــري 

ــاء  ــة أعض ــىل ثق ــروع ع ــذا امل ــاز ه ــد ح ــال. وق ــص يف املج مخت

املجلــس بعــد نقــاش موســع حــول مختلــف الجوانــب التقنيــة 

والقانونيــة والعملياتيــة التــي يفرضهــا اإلعتــامد عــىل هــذا التصنيــف.

ــىل تقاســم  ــم ع ــدة القائ ــة الجي ــىل الحكام ــري مؤســس ع وهــو تدب

األدوار واملســؤوليات واملهــام بــني جميــع مســتخدمي املجلــس 

الجهــوي للموثقــني. وبنــاء عــىل ذلــك، قــام املجلــس الجهــوي باعتامد 

مقاربــة تهــم التدبــري املبنــي عــىل النتائــج بحســب األهــداف التــي 

يســعى هــذا األخــري إىل تحقيقهــا، مــن أجــل إحــالل روابــط الثقــة 

ــق واإلدارة واملواطــن.  ــس واملوث ــني املجل ــا ب وتعزيزه

ــري،  ــاليب التدب ــيد أس ــر وترش ــة إىل تطوي ــذه املقارب ــعى ه ــام تس ك

ــايل. ــتوى اإلداري أو امل ــىل املس ــواء ع س

ب.    إقرار مبدأ التدبري باألهداف أ .    إقرار املساطر الداخلية 
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ج.    الحكامة التدبريية عىل املستوى اإلداري

 اعتبــارا لتنامــي املهــام امللقــاة عــىل عاتــق املجلــس الجهــوي، بــرزت الحاجــة إىل تعزيــز إدارتــه، وإىل وضــع نظــم تدبرييــة حديثــة للرقــي 

مبســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا للموثقــات واملوثقــني.

وعــىل هــذا األســاس، عــزز املجلــس فريــق عملــه بطاقــات جديــدة عــن طريــق  التعاقــد مــع  مســؤولة قانونيــة وأخــرى يف مجــال التواصــل،  

وتــم إخضاعهــام لــدورات تكوينيــة، لتأهيلهــام للنهــوض مبجــاالت اشــتغالهام.

 كهيئــة تنظيميــة مســرية ألشــغاله، واظــب املجلــس الجهــوي خــالل هــذه 

الواليــة عــىل عقــد اجتامعــات دوريــة كانــت محــط نقــاش وحــوار مفتــوح 

ــس  ــا، صــادق املجل ــرب27 اجتامع ــا املطروحــة. فع ــوع القضاي حــول مجم

عــىل سلســلة مــن املقــررات التــي تهــم عالقــة املجلــس بجســم املوثقــني 

وتأطريهــم، والبــت يف الشــكاوى التــي يتوصــل بهــا وتــدارس ســبل تعزيــز 

عالقاتــه مــع الــركاء واملؤسســات. 

*تدبري املكاتب الشاغرة

تدعيم هياكل املجلس وتدبري املوارد البرشية

اجتامعات املجلس

صورة ألعضاء املجلس خالل أحد االجتامعات
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د.    الحكامة التدبريية عىل عىل املستوى املايل 
ســعى املجلــس الجهــوي إىل التعاقــد مــع محاســب معتمــد بهــدف 

مواكبتــه يف إيــداع الترصيحــات الرضيبيــة، احرامــا للمقتضيــات 

الرضيبيــة املعمــول بهــا. كــام عمــل عــىل تكليــف مدقــق الحســابات 

ــنوات 2019 و  ــم الس ــس برس ــابات املجل ــاص حس ــل افتح ــن أج م

2020 و 2021، علــام أن حســابات املجلــس كانــت تعالــج وفــق 

نظــام معلومــايت يســمح باملالمئــة مــع املعايــري املحاســباتية املعتمــدة 

ــا. وطني

)سوف توضع نسخة من التقرير النهايئ لالطالع مبقر املجلس(.

ه.    استطالعات الرأي 
يف ســابقة مــن نوعهــا، أجــرى املجلــس الجهــوي اســتطالعا للــرأي موجــه للســيدات والســادة املوثقــني ملعرفــة رأيهــم يف مــدى جــودة الخدمــات 

املقدمــة لهــم مــن قبــل املجلــس . 

وقد جاءت نتائج االستطالع لتزيك املجهودات التي قام بها املجلس طيلة مدة اشتغاله:

71.50 يف املئة من املستجوبني جد راضني عىل رسعة االستجابة واإلنصات والنجاعة؛	 

 70.82 يف املئة من املوثقني أقروا بأنهم جد راضني عىل التفاعل واملهنية ووضوح الخطاب والشفافية والحياد لدى مكونات املجلس؛	 

68.7 يف املئــة أعطــوا ميــزة حســن جــدا عــىل جــودة الخدمــات املقدمــة للموثقــني ومســاعديهم ودعمهــم وتكوينهــم  وكــذا رضاهــم عــىل 	 

رسعــة تســليم الرخــص ومراقبــة الدراســات  وتنظيــم اللقــاءات.

56%

62% 62%

3% 6%
25% 23%

10% 9%

25%
9%

10%

األجور والنفقات

األجور والنفقات األجور والنفقات

التجهيزات واملعدات

التجهيزات واملعدات التجهيزات واملعدات

الندوات ودورات التكوين

الندوات ودورات التكوين الندوات ودورات التكوين

وسائط التواصل

وسائط التواصل

وسائط التواصل

2019

2020 2021

رسوم بيانية حول أوجه رصف امليزانية حسب السنوات
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راهــن املجلــس الجهــوي خــالل هــذه الواليــة عــىل مواصلــة العمــل عــىل ترســيخ صــورة املجلــس املهنيــة جهويــا وتكريــس اإلشــعاع الــذي وضعــت 

ــع  ــراكات م ــرام ال ــز التواصــل وإب ــك مــن خــالل تعزي ــدويل وذل ــي أو ال ــوي ، الوطن ــني الســابقتني إن عــىل املســتوى الجه أسســه خــالل الواليت

املؤسســات واإلدارات املهنيــة ذات االرتبــاط الوظيفــي مــع مهنــة التوثيــق.

كان لزامــا عــىل املجلــس يف ظــل مــا كانــت تفرضــه الحالــة 

الوبائيــة مــن تدابــري اســتعجالية، أن يبتكــر أمناطــا جديــدة مــن 

التواصــل الفعــال والناجــع، ســواء مــع عمــوم املواطنــني، أو عــىل 

مســتوى دائــرة املوثقــني واإلدارات العموميــة ذات االرتبــاط 

ــق. ــة التوثي ــي  مبهن الوظيف

وقــد مكنــت هــذه األمنــاط التواصليــة مــن الحفــاظ عــىل تلــك 

ــا  ــني، تكريس ــوع املتدخل ــع مجم ــانية م ــة واإلنس ــة املهني الرابط

ــة.  ــدأ الحــق يف الحصــول عــىل املعلوم ملب

                      التواصل مع املوثق

قــام املجلــس بإنشــاء مجموعــات  وصفحــات عــىل مواقــع التواصــل اإلجتامعي، 

ــري  ــم الحــق يف التعب ــدف إعطائه ــة، به ــي الجه ــات وموثق ــي تضــم موثق والت

عــن آرائهــم ومشــاركة املعلومــات القانونيــة املتعلقــة باملامرســة املهنيــة. 

وتعزيــزا لنهــج سياســة القــرب يف التواصــل مــع املوثقــني، قــام املجلــس مببــادرة 

»يف ضيافــة املجلــس«، والــذي يعتــرب لقــاءا خاصــا ينظــم عــرب تقنيــة املناظــرة 

ــس.  ــن املجل ــن م ــس وعضوي ــة برئي ــي الجه ــات وموثق ــع موثق ــة، يجم املرئي

ــس  ــس املجل ــه رئي ــن خالل ــوم م ــارا  يق ــدا ق ــادرة موع ــذه املب ــكلت ه و ش

بالتطــرق لبعــض املواضيــع اآلنيــة التــي تهــم مهنــة التوثيــق، وواقــع املامرســة 

ــد الجهــوي. يشــارك يف تنشــيط كل واحــد مــن لقــاءات  ــة عــىل الصعي العملي

ــة  ــام بصف ــم اختياره ــس، يت ــاء املجل ــن أعض ــني م ــار عضوي ــد الق ــذا املوع ه

ــاش.  ــع املعروضــة للنق ــة، بحســب طبيعــة املواضي دوري

ــوات التواصــل والتشــاور  ــة قن ــم هــذا املوعــد، يف ســياق  تقوي وينــدرج تنظي

وضــامن إيصــال املعلومــة الصحيحــة وإخبــار موثقــات و موثقــي الجهــة 

ــكل املســتجدات التــي  بالقــرارات املتخــذة مــن طــرف املجلــس الجهــوي و ب

ــل  ــن أج ــور م ــة للحض ــاء الفرص ــع إعط ــة، م ــة العملي ــع املامرس ــا واق يعرفه

إبــداء مالحظاتهــم وانتقاداتهــم البنــاءة. يشــار إىل أن تنظيــم هــذا املوعــد، يــأيت 

ــات  ــع مجمــوع موثق ــات التشــاور م ــل آلي ــس بتفعي ــامم املجل يف ســياق اهت

وموثقــي الجهــة، ومراعــاة ملــا تقتضيــه ظــروف الجائحــة مــن رضورة احــرام 

ــد 19. ــاء كوفي قواعــد التباعــد االجتامعــي لوقــف تفــي وب

ومــن جهــة أخــرى، تــم إعــداد رشيــط فيديــو يبســط مقتضيــات املــادة 12 مــن 

.32.09 القانون 

1

صورة تؤرخ إلحدى حلقات لقاء »يف ضيافة املجلس«

2
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ــن  ــة م ــه الجائح ــا فرضت ــع م ــايب م ــل اإليج ــار التفاع يف إط

التباعــد االجتامعــي، وانســجاما  التقيــد بإجــراءات  رضورة 

مــع التوجيهــات الحكوميــة الراميــة إىل ضــامن اســتمرارية 

ــات  ــامد تقني ــة، حــرص املجلــس عــىل اعت الخدمــات الرضوري

التواصــل الرقمــي كواحــدة مــن الحلــول الكفيلــة بتعزيــز 

اســتمرارية خدمــة التوثيــق خــالل هــذه الفــرة.

ــي  ــع موثق ــىل تواصــل مســتمر م ــاء املواطــن ع ــدف إبق وبه

الجهــة  أطلــق املجلــس الجهــوي مبــادرة »ألــو نوطــري«، 

ــن  ــون مب ــه املواطن ــن خالل ــل م ــم يتواص ــَص رق ــث ُخصِّ حي

فيهــم املحــارصون بســبب الحجــر الصحــي، مــع املوثقــني 

عــرب تطبيــق الواتســاب بغــرض اإلجابــة عــن تســاؤالتهم 

وانشــغاالتهم املرتبطــة باملهنــة.

ــريا،  ــا كب ــت  نجاح ــادرة عرف ــذه املب ــارة إىل أن ه ــدر اإلش تج

جســده  التفاعــل واالقبــال الواســع للمواطنــني، والكــم الهائــل 

مــن األســئلة التــي توصــل بهــا املجلــس، والــذي حــرص عــىل 

اإلجابــة عــىل أكــرب قــدر ممكــن منهــا.

وقــد لقيــت هــذه املبــادرة استحســانا وارتياحــا، جســدته 

ــع  ــون م ــا املتفاعل ــي يدونه ــائل الت ــات والرس ــة التعليق نوعي

ــادرة. املب

 أمــا عــىل مســتوى تعزيــز عمليــات التحســيس والتعريــف  مبهنــة التوثيق، قام 

املجلــس بإعــداد وبــث رشيــط تعريفــي خــاص مبهنــة التوثيــق واختصاصــات 

املوثــق،  و رشيــط  آخــر تحســييس حــول الودائــع التــي يتلقاهــا املوثقــون يف 

حســابهم املفتــوح لــدى صنــدوق اإليــداع والتدبــري.    

ــىل   ــاح ع ــة االنفت ــة مبواصل ــته التواصلي ــوي سياس ــس الجه ــرس املجل ــام ك ك

ــدف  ــا، به ــا وأنواعه ــف توجهاته ــة مبختل ــة والجهوي ــالم الوطني ــائل اإلع وس

تقويــة جســور التواصــل بينــه والــرأي العــام الوطنــي، وإشــاعة الثقافــة 

القانونيــة لــدى املواطنــني، ومدهــم مبختلــف املعلومــات التــي تهــم ميــدان 

ــات،  ــات واملغالط ــض املعطي ــح بع ــاهمة يف تصحي ــرب، واملس ــق باملغ التوثي

ــل   ــد تفاع ــة. وق ــع واملهن ــني املجتم ــم ب ــوء الفه ــاالت س ــض مج ــد بع وتبدي

املجلــس الجهــوي مــع مختلــف وســائل اإلعــالم الســمعية والبرصيــة واملكتوبة 

ــة  ــات  املطلوب ــات والبيان ــات واملعطي ــا باملعلوم ــالل مده ــن خ ــة م والرقمي

قصــد  إعــداد مــواد  صحفيــة مختصــة. كــام  عــزز املجلــس هــذا الحضــور، 

مــن خــالل املشــاركة يف العديــد مــن النــدوات االعالميــة والربامــج الحواريــة 

ــق. ــة التوثي ــارشة، مهن ــارشة أو غــري مب ــة مب ــا، بصف ــت مواضيعه ــي تناول الت

ويف إطــار االنفتــاح عــىل مغاربــة العــامل، قــام املجلــس الجهــوي، بتعــاون مــع 

ــات  ــاركة يف حلق ــو، باملش ــب« رادي ــو و»مي ــم« رادي ــل« و»ري ــو »أرابي رادي

توعويــة و تحسيســية، تهــدف إىل مواكبــة املغاربــة املقيمــني بالخــارج. حيــث 

تــم التطــرق ملجموعــة مــن املواضيــع التــي تســتأثر باهتــامم الجاليــة املغربية 

املقيمــة بالخــارج، كموضــوع الهبــات و الرضائــب والتحفيــظ والتقييــد 

ــة يف  ــا أخــرى تشــكل اهتــامم األرس املغربي ــة، وقضاي العقــاري ورشوط الوكال

املهجــر. Photo
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أحدى حلقات الربامج اإلذاعية التي شارك فيها املجلس براكة مع »راديو أرابيل« صورة تجسد مشاركة بعض املواطنني يف مبادرة »ألو نوطري«

مبادرة »ألو نوطري«
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ــال  ــل الفع ــيد التواص ــىل تجس ــم ع ــج القائ ــس النه ــىل نف ــريا ع وس

واملنتــج، بــادر املجلــس الجهــوي إىل وضــع وتســيري نظــم إلكرونيــة 

ــف اإلدارات ذات  ــاء عــىل تواصــل مســتديم مــع مختل بهــدف اإلبق

االرتبــاط الوظيفــي مــع مهنــة التوثيــق. وقــد همــت عمليــات 

ــب،  ــة للرضائ ــة واإلقليمي ــن اإلدارات الجهوي ــه كل م ــل هات التواص

والخزينــة الجهويــة، والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة واملســح العقــاري 

واملحاكــم املوجــودة بدائــرة محكمــة االســتئناف بالربــاط، وصنــدوق 

ومؤسســات  للبنــوك  الجهويــة  والتمثيليــات  والتدبــري  اإليــداع 

ــل. التموي

 .

                    تحديث املوقع اإللكرتوين للمجلس 4

ــخة  ــالق نس ــىل إط ــو 2021 ع ــن 28 يوني ــداء م ــس ابت ــل املجل عم

بهــدف   www.notairesrabat.ma اإللكــروين  ملوقعــه  جديــدة 

التعريــف بأنشــطة املجلــس والتظاهــرات التــي ينظمهــا، حيــث 

يوفــر كافــة املعلومــات والخدمــات للمتصفحــني ،قصــد اإلطــالع 

ــهولة. ــرس وس ــكل ي ــتغاللها ب ــا واس عليه

لقــد بــات هــذا املوقــع يفــرض نفســه كمرجــع ال محيــد عنــه، وذلــك 

ــم  ــن هــم يف بحــث دائ ــزوار الذي ــدد ال ــدد املشــركني وع ــد ع بتزاي

عــن املعلومــة الصحيحــة، ومــن مصدرهــا الرســمي. واملؤمــول، هــو 

أن يتضمــن هــذا املوقــع صفحــات تفاعليــة مبــارشة مــع كل املهتمــني 

والراغبــني يف االطــالع عــىل مســتجدات املهنــة وعــىل مســاطر املجلس 

الداخليــة.

صورة إلحدى صفحات املوقع اإللكروين
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ــاح،  ــة االنفت ــس ثقاف ــرضورة تكري ــوي ب ــس الجه ــن املجل ــا م وعي

الحــوار ومــد جســور التواصــل مــع محيطــه القانــوين، القضــايئ، 

الجامعــي واالجتامعــي، حــرص املجلــس عــىل تقويــة إشــعاعه كفاعــل 

مهنــي جهــوي، مــن خــالل قيمــة الــراكات التــي أبرمهــا مــع بعــض 

ــة  ــاءات العلمي ــة اللق ــدد ونوعي ــة، وع ــة والدولي املؤسســات الوطني

التــي شــارك فيهــا. 

      1           االنفتاح عىل املؤسسات الرشيكة

ســعى املجلــس خــالل هــذه الواليــة إىل تكريــس انفتاحــه عــىل 

ــوات  ــط قن ــن خــالل رب ــة م ــف املؤسســات واإلدارات الريك مختل

ــا.  ــوار معه الح

يف هــذا الســياق، حــرص املجلــس عــىل تقويــة قنــوات التشــاور 

ومؤسســة  والتدبــري،  اإليــداع  صنــدوق  مســؤويل  مــع  والحــوار 

العمــران، واملديريــة الجهويــة للرضائــب، ومحكمــة االســتئناف، 

واملحافظــة  للربــاط،  الجهويــة  والخزينــة  االبتدائيــة،  واملحاكــم 

وأغلــب  االجتامعــي  للضــامن  الوطنــي  والصنــدوق  العقاريــة 

التمويــل. ومؤسســات  للبنــوك  الجهويــة  التمثيليــات 

وتفعيــال لــدوره كقــوة اقراحيــة، شــارك املجلــس يف عــدد مــن 

اللقــاءات  التــي أغنــى نقاشــاتها بــاآلراء املبنيــة عــىل تجــارب وخربات 

ــات  ــن التوصي ــد م ــاهمته بالعدي ــالل مس ــن خ ــك م ــه، وذل أعضائ

التــي ناهــزت 37 مقرحــا، ينــدرج يف إطــار الســعي إلغنــاء الرســانة 

ــة :  ــة، توزعــت عــىل املجــاالت التالي ــة الوطني القانوني

20 مقرحا يف املجال الرضيبي ؛	 

6 مقرحات يف املجال التريعي ؛	 

5 مقرحــات يف مجــال تطويــر املامرســة املهنيــة وتقويــة ســبل 	 

التعــاون بــني املتدخلــني ؛

3 مقرحات يف مجال تشجيع البحث العلمي ؛ 	 

 مقرحان يف مجال حامية الحقوق األساسية ؛ 	 

 مقرح يف مجال تطوير آليات التعاون الدويل. 	 

ويف إطار انفتاحه عىل محيطه األكادميي واملهني والعلمي، قام 

املجلس بإبرام عدة اتفاقيات تعاون ورشاكة مع بعض الجامعات 

ومراكز البحوث واملؤسسات، نذكر من بينها: 

اتفاقية رشاكة مع مؤسسة العمران الرباط ـ سالـ القنيطرة 	 

بتاريخ 21 مارس 2022 ؛

اتفاق رشاكة مع املاسر املتخصص  »املنازعات القانونية 	 

واملساطر القضائية« بتاريخ 01 فرباير 2021 ؛

بروتوكول اتفاق رشاكة اسراتيجي مع »ليكسيس 	 

نيكسيس«املغرب بتاريخ 02 دجنرب 2020 ؛ 

اتفاقية رشاكة مع كلية العلوم القانونية واالقتصادية 	 

واالجتامعية ـ أكدال بتاريخ 18 فرباير 2020؛

اتفاقية رشاكة مع املديرية الجهوية ملكتب التكوين املهني 	 

وإنعاش الشغل بتاريخ 05 نونرب 2019 ؛

اتفاقية رشاكة مع مؤسسة الحسن الثاين لأعامل االجتامعية 	 

لرجال السلطة بتاريخ 10 أبريل 2019.

صورة إلحدى الندوات املنظمة من طرف املجلس الجهوي

مراسيم توقيع اتفاقية رشاكة بني املجلس الجهوي وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية - أكدال
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                         املبادرات االجتامعية

يف إطــار تقويــة الروابــط االجتامعيــة واالنســانية داخــل األرسة 

التــي  املبــادرات  مــن  العديــد  اتخــاذ  تــم  بالجهــة،  التوثيقيــة 

اســتهدفت تجســيد مفهــوم الزمالــة والتــآزر والتضامــن داخــل هــذه 

األرسة. وقــد شــملت هــذه املبــادرات األنشــطة واالجــراءات التاليــة: 

ــرية 	  ــرى املس ــبة ذك ــة مبناس ــة وترفيهي ــاءات رياضي ــم لق تنظي

الخــرضاء؛

االســتفادة مــن مراكــز التخييــم التابعــة ملؤسســة الحســن الثاين 	 

لأعــامل االجتامعيــة لرجــال الســلطة؛

ــول 	  ــاطر الحص ــم يف مس ــني ومواكبته ــة املوثق ــهيل مأموري تس

عــىل »قــرض اوكســجني« املدعــوم مــن قبــل الدولــة مــع الركــة 

العامــة والقــرض العقــاري والســياحي؛ 

دعم تضامني مع بعض املوثقني وذويهم؛ 	 

 مواكبــة أرسة أحــد املوثقــني الــذي وافتــه املنيــة ســنة 2021، يف 	 

مجــال تتبــع املســار الــدرايس ألطفالــه؛

تتبــع مســطرة رصف مبالــغ التعويضــات الواجــب رصفهــا مــن 	 

طــرف املجلــس الوطنــي ورشكــة التأمــني، حيــث تــم رصف كل 

التعويضــات يف متــم شــهر مــارس 2022؛

تتبــع وتفعيــل مســطرة رصف مســاعدات ماديــة لفائــدة 	 

املوثقــات واملوثقــني املهدديــن باالفــراغ أو الذيــن يعانــون مــن 

ظــروف ماديــة قاهــرة، حيــث تــم تفعيــل مســطرة رصف هــذه 

ــد  ــىل صعي ــة ع ــب توثيقي ــة مكات ــدة خمس ــات لفائ التعويض

ــة؛ الجه

تنظيــم أول اجتــامع رســمي للمجلــس الجهــوي غــداة انتخــاب 	 

أعضائــه، حيــث شــكل ذلــك مناســبة تــم خاللهــا:

تكريــم فقيــد املهنــة وقيدومهــا ذ موريــس حمــو، والذي 	 

تــم تســمية قاعــة اجتامعــات املجلــس باســمه مــع وضــع 

صــورة لــه مبدخــل القاعــة؛

اســتقبال املوثقــات واملوثقــني الجدد وتقدميهــم للمجلس 	 

وللمهنــة مــن طــرف نخبــة مــن قدمــاء موثقــات وموثقــي 

الجهــة، حيــث شــكل ذلــك مناســبة لربــط مــايض املهنــة 

ــاح  ــراف واالنفت ــة االع ــس ثقاف ــذا لتكري ــا، وك بحارضه

عــىل األجيــال الجديــدة.

2
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إن هــذا املوجــز، الــذي ترفنــا بتقدميــه هــو نتــاج عمــل جامعــي وجهــد مشــرك مــا بــني مختلــف مكونــات جســم 

املوثقــني واملجلــس الجهــوي والــركاء الوظيفيــني.

فبفضــل اللــه تعــاىل، وبفضــل الجهــود املخلصــة ملكونــات املجلــس، والدعــم الدائــم  للســيدات والســادة املوثقــات 

واملوثقــني، متكــن املجلــس مــن تجســيد تلــك الطموحــات واملبــادئ التــي التــزم بهــا يف برنامــج العمــل الــذي عــرض  

يف بدايــة هــذه الواليــة، بالرغــم مــام فــرض عــىل البــالد بســبب الحجــر الصحــي وحالــة الطــوارئ مــن مراجعــات 

ــه  ــة املرفــق العــام الــذي ال يتوقــف عــن العمــل لتقديــم خدمات ــا مبثاب ــات واألســاليب، حتــى تظــل هيئتن لأولوي

للمواطنــني، وذلــك إميانــا منــه بالرســالة النبيلــة التــي ينهــض بهــا داخــل املجتمــع.

ــم هــذه  ــس تقدي ــىل املجل ــرض ع ــذي ف ــني هــو ال ــات واملوثق ــذي يربطــه بجســم املوثق ــي ال ــد األخالق إن التعاق

الحصيلــة بالرغــم مــن غيــاب أي ســند تنظيمــي يلزمــه بذلــك، وذلــك مــن بــاب احــرام املهنــة وتقديــر رجاالتهــا.

إنــه تقليــد تنظيمــي نريــده أن يتجســد ويســتمر مــع تــوايل تجــارب مكاتــب املجالــس املقبلــة وذلــك تكريســا ملبــدأ 

ربــط املســؤولية باملحاســبة بوصفــه مبــدأ أخالقيــا ودســتوريا يؤطــر عمــل كل مؤسســات التســيري والحكامــة ببالدنــا.

ــأن  ــات املجلــس وعــىل جميــع الفاعلــني يف الحقــل عــىل املســتوى الجهــوي، ب إن األمــل معقــود عــىل كافــة مكون

يســهموا يف إغنــاء هــذه الحصيلــة وتطويرهــا بــاآلراء واملقرحــات، التــي ســتفرزها مناقشــة مضمونهــا، والــذي أردنــاه 

أن يكــون انعكاســا حقيقيــا ملــا تــم اتخــاذه مــن إجــراء ات ومبــادرات، ســواء عــىل مســتوى تعزيــز الثقــة يف املهنــة 

أو تكريــس إشــعاعها عــرب مجموعــة مــن اآلليــات التنظيميــة.

إن املجلــس الجهــوي، وهــو يســتحرض املجهــودات الكبــرية التــي قــام بهــا املجلــس الســابق، ليعتــز يف هــذه اللحظــة 

بالتقــاء النيــات الحســنة حــول املــروع املهنــي والتنظيمــي الهــادف الــذي اشــتغلنا عليــه طيلــة الثــالث ســنوات 

املاضيــة للنهــوض برســالتنا عــىل الوجــه األكمــل. واألمــل معقــود عــىل الجميــع يف أن تظــل شــعلة هــذا الحــامس 

الــذي ميــز اشــتغالنا جميعــا متقــدة ومشــعة.

 فالشــكر موصــول لكافــة مــن ســاهم يف إنجــاح هــذه التجربــة مــن موثقــات وموثقــني ومســاعديهم ومــن املفتشــني 

املكلفــني مبراقبــة مكاتــب التوثيــق وكافــة مكونــات املجلــس الجهــوي وأطــره،  وأعضــاء املجلــس الوطنــي.

كــام نتوجــه بالشــكر املوصــول للســيدات والســادة املســؤولني القضائيــني واإلداريــني مبختلــف املحاكــم عــىل صعيــد 

الجهــة، ولكافــة مســؤويل وأطــر اإلدارات واملؤسســات الريكــة للمهنــة.

كام نعرب عن امتناننا لكل من ساهم يف تعزيز حضور مجلسنا يف املشهد القانوين واملهني. 
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نظــم املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط برشاكــة مــع كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة أكدال-الربــاط 
نــدوة حــول موضــوع  «تأثــري األمــراض التنكســية العصبيــة عــىل األمــن التعاقــدي»، وذلــك يــوم الخميــس 21 دجنــرب 2021.
ــاء متخصصــني يف املجــاالت ذات  ــذي عــرف مشــاركة موثقــني، قضــاة، أســاتذة جامعيــني و أطب ــاء ال ويف أعقــاب هــذا اللق

ــات، وهــي كاآليت: ــالوة مجموعــة مــن الخالصــات والتوصي ــاء، متــت ت ــة مبوضــوع اللق الصل

إن املشــاركات واملشــاركني يف النــدوة العلميــة املنظمــة يــوم 21 دجنــرب 2021 برحــاب كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة 
واالجتامعيــة أكــدال- الربــاط، إذ يثمنــون عاليــا املجهــودات التــي تقــوم بهــا الدولــة املغربيــة يف مجــال التنميــة االجتامعيــة 
والنهــوض بأوضــاع األشــخاص املســنني وذوي االحتياجــات الخاصــة، ال ســيام بعــد انطــالق مــرشوع تعميــم التغطيــة الصحيــة 
واالجتامعيــة ببالدنــا تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــرصه اللــه وأيــده، فإنهــم ينــادون 

مبراجعــة املنظومــة املتعلقــة بالحاميــة القانونيــة والقضائيــة الحاليــة ويوصــون مبــا يــيل :

 تعديــل مدونــة األرسة والقانــون املتعلــق بالحالــة املدنيــة مبــا يســمح إشــهار الحكــم القــايض بفقــدان األهليــة وذلــك 1. 
ــدأ اســتقرار  ــة تكريــس مب ــة أخــرى، بغي ــة، ومــن جه ــة املســتهدفة مــن جه ــكات الفئ ــة حقــوق وممتل بهــدف حامي

ــة؛ املعامــالت، الســيام يف الشــق املتعلــق باملعامــالت العقاري
ــز 2.  ــة يتمي ــات مــن األشــخاص املصابــني باألمــراض التنكســية العصبي ــة خــاص ببعــض الفئ ــة قانوني ــامد نظــام حامي اعت

ــة التــي ال  ــة هــذه الفئ ــة، ووضعي ــالءم، مــن جهــة ثاني ــة واالســتباقية، مــن جهــة أوىل، و يت ــة، الرسعــة، الفعالي باملرون
ــة باملــرض؛ ــة، الســيام خــالل املراحــل األوىل لإلصاب ــة فاقــدي األهلي ــا ضمــن فئ تدخــل أحيان

منــح صالحيــات خاصــة للقــايض املكلــف بشــؤون القارصيــن مــن أجــل النظــر بشــكل اســتعجايل يف الطلبــات الراميــة 3. 
لتعيــني نائــب قانــوين للمحجــور؛

خالصات و توصيات 
الندوة املنظمة تحت شعار 

«تأثري األمراض التنكسية العصبية عىل األمن التعاقدي»
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أوال:  يف املجال الترشيعي
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متكــني الشــخص البالــغ الرشــيد مــن الحــق يف اختيــار نائبــه الرشعــي الــذي يتــوىل تدبــري حقوقــه الشــخصية واملاديــة يف 4. 
حــال فقدانــه ألهليتــه، أســوة ببعــض التجــارب املقارنــة، وذلــك عــن طريــق اعتــامد أنظمــة قانونيــة جديــدة و مبتكــرة 

تتــامىش مــع حجــم التطــورات والتقلبــات التــي يعرفهــا املجتمــع املغــريب؛
تعديــل املــادة 274 مــن مدونــة األرسة وكــذا املــادة 209 مــن قانــون املســطرة املدنيــة بإســناد مســألة تحديــد كيفيــة 5. 

بيــع عقــار القــارص للقــايض املكلــف بشــؤون القارصيــن بــدل اللجــوء، بصفــة تلقائيــة، إىل مســطرة البيــع باملــزاد العلنــي 
أمــام املحكمــة، وهــي مســطرة ال تحقــق يف غالــب األحيــان الغايــة املرجــوة منهــا ؛ 

ــدة 6.  ــور بالجري ــون 18-45 املنش ــم يف القان ــوص عليه ــني املنص ــني االجتامعي ــالت و العامل ــة العام ــات فئ ــيع صالحي توس
ــام ببعــض  ــة للقي الرســمية الصــادرة يف 5 أغســطس 2021، لتشــمل مجــال مســاعدة ومتثيــل األشــخاص فاقــدي األهلي

ــة القضــاء؛ الترصفــات تحــت مراقب

ــق 7.  ــا يتعل ــه يف م ــني املوثقــات واملوثقــني التابعــني ل ــد العمــل ب ــاط إىل توحي ــوي للموثقــني بالرب دعــوة املجلــس الجه
بالتحقــق مــن أهليــة املتعاقديــن عــرب وضــع دليــل عمــيل يســهل عملهــم ويرفــع مــن درجــة اليقظــة واالحتيــاط لديهــم؛

دعــوة املوثقــات واملوثقــني بالجهــة إيل االســتعانة بــرأي األطبــاء املختصــني مــن أجــل تحديــد طبيعــة املــرض الــذي قــد 8. 
يعــاين منــه أحــد املتعاقديــن، وعنــد االقتضــاء تحديــد مــا إذا كان هــذا األخــري أهــال إلبــرام التــرصف؛

دعــوة موثقــات وموثقــي الجهــة إىل محاولــة ربــط االتصــال بالجهــات الطبيــة املصــدرة للشــهادات الطبيــة قصــد التحقق 9. 
مــن مصدرهــا ومــن مضمونها؛

تكثيــف التعــاون بــني املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط و جمعيــة «املغــرب زهاميــر»، الســيام عــن طريــق تنظيــم 01. 
تكويــن لفائــدة موثقــات وموثقــي الجهــة حــول شــكل وكيفيــة إجــراء بعــض االختبــارات البســيطة مــن قبيــل اختبــار 

SMM؛
الدعــوة إىل تكثيــف التعــاون بــني املجلــس الجهــوي للموثقــني بالربــاط، كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعية 11. 

أكــدال، جمعيــة «املغــرب زهاميــر»، هيئــة األطبــاء عــىل صعيــد الجهــة، املســؤولني القضائيــني عــىل صعيــد الجهــة وباقــي 
ــة  ــاة هــذه الفئ ــة للتخفيــف مــن معان ــامد وســائل عملي ــادل وجهــات النظــر بخصــوص اعت ــني، مــن أجــل تب املتدخل

وحفــظ حقوقهــم وأموالهــم؛

تكثيــف اللقــاءات والنــدوات العلميــة التــي تجمــع بــني املتخصصــني والخــرباء يف املجــال الطبــي، القانــوين، واألكادميــي 12. 
لتــدارس الحــاالت املتعلقــة باألمــراض العصبيــة وتأثريهــا عــىل التعاقــدات بشــكل عــام؛

ــية 13.  ــراض التنكس ــني باألم ــخاص املصاب ــة األش ــة لفئ ــة واالجتامعي ــة القانوني ــال الحامي ــي يف مج ــث العلم ــجيع البح تش
العصبيــة مــن أجــل التعريــف أكــرث بهــذه األمــراض واقــرتاح حلــول ترشيعيــة مســتمدة مــن املامرســات الفضــىل املعمــول 

بهــا عــىل الصعيــد الــدويل مــع األخــذ بعــني االعتبــار للخصوصيــة املغربيــة ولقواعــد الفقــه اإلســالمي؛

ثانيا: يف مجال تطوير املامرسة املهنية وتقوية سبل التعاون بني املتدخلني

ثالثا: يف مجال تشجيع البحث العلمي

10

إعــادة النظــر يف بعــض املصطلحــات القانونيــة املســتعملة يف الترشيــع املغــريب مــن قبيــل الشــخص املعتــوه واملجنــون 15. 
ألنهــا تحــط مــن كرامــة اإلنســان وال تســاهم يف إنشــاء مجتمــع مندمــج ومتضامــن؛

دعــوة الســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل إىل تســهيل الولــوج إىل املعلومــة القانونيــة املتعلقــة 16. 
مبســطرة التحجــري عــن طريــق بــث ونــرش املســاطر الخاصــة بهــا عــىل البوابــات االلكرتونيــة للمحاكــم املغربيــة، وذلــك 

يف انتظــار رقمنــة الخدمــات التــي تقدمهــا املحاكــم لفائــدة األشــخاص املســتهدفني؛

دعــوة الســلطات الحكوميــة املختصــة إىل دراســة إمكانيــة انخــراط املغــرب يف اتفاقيــة الهــاي للحامية الدولية لألشــخاص 17. 
البالغــني، املوقعــة يف 13 ينايــر 2000؛ وذلــك بهــدف وضــع منــاخ مالئــم الســتقطاب االســتثامرات الخارجيــة وتشــجيع 

األجانــب عــىل االســتقرار باملغــرب؛

 رابعا: يف مجال حامية الحقوق األساسية

خامسا: يف مجال تطوير آليات التعاون الدويل

دعــوة الهيئــات املهنيــة املعنيــة مبوضــوع هــذا اللقــاء (املوثقــني، األطبــاء، القضــاة وغريهــم..) إىل املســاهمة يف التأطــري 14. 
األفقــي للطلبــة الباحثــني يف املجــال املتعلــق مبوضــوع هــذه النــدوة.  
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63, Avenue Ibn Sina, Rabat 

Projet de Contribution aux Troisièmes 
Assises de la Fiscalité 

  
  
Dans le cadre des préparatifs pour les assises nationales sur la fiscalité qui 
auront lieu à Rabat les 3 et 4 Mai 2019, et afin de contribuer activement à la 
réflexion nationale lancée autour de la réforme du système fiscal actuel, le 
Conseil régional des notaires de Rabat a le plaisir de vous soumettre ses 
propositions conformément à la note de cadrage établie par la Direction 
Générale des Impôts. 
  
Pour des raisons de commodité, ces propositions sont réparties en deux 
catégories, la première concerne le régime fiscal de l’entreprise notariale, et la 
deuxième touche les autres aspects de la fiscalité locale et nationale. 
  
I- Le régime fiscal de l’entreprise notariale : 
  
Au Maroc l’exercice de l’activité notariale s’opère le plus souvent de manière 
individuelle. La loi 32-09 permet pourtant à deux ou plusieurs notaires de créer 
une société civile professionnelle de moyen seulement. Ces deux formes 
d’exercice de la profession constituent une entrave au développement et de 
renforcement de la compétitivité de l’entreprise notariale.   
  
Mis à part quelques avantages fiscaux qu’elle partage avec toutes les entreprises 
nouvellement créées, l’Etude notariale demeure soumise à une pression fiscale 
et sociale énorme qui freine son développement et qui s’ajoute à la conjoncture 
économique morose dont souffre le secteur de l’immobilier actuellement.  
  
Aussi, afin de permettre à l’Etude notariale de jouer pleinement son rôle de 
garant de sécurité juridique tout en assurant sa pérennité au niveau économique, 
le Conseil Régional des Notaires de Rabat propose :     
  
  
- La mise en place d’une fiscalité qui prend en charge partiellement le 
financement de la couverture sociale afin de ne pas augmenter la pression sur les 
salaires et les coûts du travail ; 
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- Conformément au principe d’équité fiscale, le notaire et autres professionnels 
de droit, qui exercent à titre individuel ou collectif, doivent avoir la possibilité 
de choisir librement d’organiser leurs activités selon le cadre fiscal qui leur 
convient le mieux IR ou IS, et ce, compte tenu des possibilités accordés dans ce 
sens pour les SARL AU et les SNC dans le régime fiscal actuel ; 
  
- Mise en place des taux d’imposition égaux aussi bien en matière d’IR qu’en 
matière d’IS Conformément au même principe d’équité fiscal ; 
  
- Suppression de la taxe professionnelle qui constitue un frein à l’investissement 
et au développement de la taille de l’entreprise notariale ; 
  
- Suppression de la cotisation minimale Conformément au principe d’équité 
fiscale et à la proportionnalité de l’impôt par rapport à la capacité contributive 
des contribuables ;  
  
- Mise en place d’un plan comptable de l’entreprise notariale qui tient compte 
des spécifiés de la profession notariale.   
 
- Asseoir le principe de rétribution incitative par l'Etat  aux notaires à l'occasion 
de la collecte par ces derniers des impôts et taxes dus ; 
 
- Mise en place des mesures fiscales incitatives (réduction de l'impôt sur le 
revenu) au profit des études notariales utilisant les moyens de paiement 
monétiques ; 
 
II. Au niveau du régime général de la fiscalité locale et nationale : 

  
Le Conseil régional propose d'asseoir une relation de confiance entre 
l’administration et le citoyen fondée sur le civisme fiscal et le respect des droits 
du contribuable, et ce, à travers les mesures suivantes : 
  
-Attribution de manière automatisée d’un article  de la TH/TSC à chaque bien 
immobilier lors de l'achèvement de sa construction ou préalablement à sa 
cession. Cette mesure vise l’élargissement de l’assiette fiscale ; 
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-Réduction et instauration d'un taux libératoire (10%) en matière d'IR-PF et 
simplification du mode de déclaration et de paiement dudit impôt en accordant 
au notaire le droit de prélever à la source du prix de cession les droits dûs. Le 
délai de déclaration et de paiement de l'impôt devra démarrer à partir du moment 
de l'inscription de l'acte de cession sur les livres fonciers et non pas à compter de 
la date de la cession ; 
 
  
- Mise en place d’un impôt sur le revenu dont l’imposition varie en fonction du 
budget du foyer et de la composition des membres de la famille prises en charge 
(Famille). Cette impositions doit, en outre, tenir compte des charges de la 
famille notamment, l’hospitalisation et les diverses couvertures sociales et 
médicales, les frais d’étude... ;  
  
- Limitation du pouvoir d’appréciation accordée d’une manière très large à 
l’administration fiscale ; 
  
  
- Mise en place d’un dispositif juridique pour encadrer les accords amiables 
prévus en cas de contrôle fiscal ; 
  
- Atténuation de l’effet attributif des fonds qui font l’objet de l’avis à tiers 
détenteur ; 
  
- Suppression de toute mesure exécutoire pour les impôts faisant l’objet de litige 
(garanties du procès équitable) ; 
  

- Suppression du principe de catégorisation des revenus imposables en matière 
de l’impôt sur le revenu ; 
  
- Consécration du principe de sécurité juridique en regroupant toute la matière 
fiscale en un seul code accessible et traduit en langues locales et internationales 
(Français, anglais et espagnol). 
  
- Accompagnement du chantier de la régionalisation avancée en accordant la 
possibilité aux directions régionales des impôts de créer des e-services adaptés 
aux spécificités et aux besoins des contribuables au niveau des régions. Ces e-
services seront implémentés au système central Simpl afin de garder la cohésion 
et l'intégrité de la data ; 
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- Révision des principes de base de l’assiette de la fiscalité locale. L’imposition 
de ces types de taxes doit être fondée sur le principe d’intégration du foncier 
dans le circuit économique, en ce sens que les biens inactifs doivent être plus 
taxés que les autres.  
  
- Simplification du régime de la fiscalité locale en réduisant le nombre de taxes 
et la mise en place d’un guichet unique chargé de l’émission et la collecte de ces 
taxes.    
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