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 مقدمة

ية ويرشد العصري هو فن ينظم سير كل معاملة ويبين عناصر كل اتفاق التوثيقإن 

من  إلى القواعد المكملة التي تضمن استمرار أثر مفعولها، وتقطع النزاع بين أطرافها، فهو

الشخصية واكتساب الحقوق عجلة الحياة في حماية الحقوق عليها تدور التي أهم العلوم 

 .العينية المختلفة

تناول الذي ي 1925ماي  4وتعتبر الحماية الفرنسية مهدا له حيث تم إصدار ظهير 

نظام التوثيق الفرنسي من ة أساسا ستمدمجموعة من القواعد القانونية المنظمة له، والم

" السنة الحدية Ventôse"فانتوز  25م، المسمى بقانون 1803مارس  16الصادر في 

، لذلك كان يطلق عليه بالتوثيق الفرنسي ولم يعرف اسم "التوثيق العصري" إال بعد عشرة

 المتعلق بالتوحيد والتعريب والمغربة. 1965 يناير 5صدور قانون 

أثناء الحقبة االستعمارية هو تثبيت نفوذ  لقد كان الهدف األساس من فرض هذا القانون

 المستعمر من جهة، والحفاظ على مصالحه سياسيا، اجتماعيا، واقتصاديا من جهة أخرى،

نظام التحفيظ شأنه شأن   عمرستمن المخلفات االيجابية التي تركها المكما يعد هذا القانون 

  د.والعقو االلتزاماتالعقاري وقانون 

األمن ركائز والحفاظ على لعب دورا مهما في حماية حقوق األفراد يالتوثيق وإذا كان 

 فيالدور أصبح يعرف بعض القصور فإن هذا والعدالة الوقائية داخل المجتمع،  التعاقدي

ومرد رزتها التطورات المختلفة في شتى المجاالت، أمام التحديات التي أفالسنين األخيرة 

التطورات التي عرفها المجتمع هذه على مواكبة  1925ماي  4ذلك إلى عدم قدرة ظهير 



القانون ، والمتمثل في قالمغربي، والتي أصبحت تتطلب صياغة قانون جديد لمهنة التوثي

بظهير والمنظم  (1201نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في ال، 32.09رقم 

في مهنة التوثيق  وإعادة هيكلة تنظيموالذي عمل على ، 1.11.179شريف رقم 

تحديث المنظومة التشريعية ومواكبتها لتطلعات المجتمع المغربي الهادفة إلى ترسيخ  إطار

لوضع استثنائي وقطع الصلة مع نص تجاوزه ووضع حد  ،دعائم الديمقراطية والمساواة

 والزمن. الواقع

 

 

وتبعا لذلك فإن الموثق يتحمل مهمة جسيمة ومسؤولية عظمى مما دفع بالمشرع إلى 

حتى يتمكن من أداء واجباته والتزاماته بكل أريحية من حقوقه  وحفظ تهعلى حمايالعمل 

خالل مجموعة من النصوص أوردها المشرع ضمن الباب الثالث من القسم األول لقانون 

 المهنة.

، حماية حقوق  32.09ة المشرع المغربي من خالل القانون استطاعهل وبالتالي 

وهل بمجرد النص على التزامات وموانع وواجبات يلتزم الموثق  ؟،الموثق وضمانها

  باحترامها يكون المشرع قد وضع حدا للتجاوزات التي يقوم بها بعض الموثقين؟.

حاولة استقراء سيتم اتباع منهجية تحليلية للنصوص وم اإلشكال هذالإلجابة عن 

مضامينها بشكل يوازي الجانب العملي، واالستشهاد بالقرارات القضائية لمعرفة مكامن 

وفق الخطة القصور والخلل ومكامن الصواب، وفي سبيل ذلك يقتضي تقسيم هذا البحث 

 التالية:

 المبحث االول: حقوق الموثق في التشريع المغربي

 ريع المغربيواجبات الموثق في التشالمبحث الثاني: 

  



 المبحث األول: حقوق الموثق في التشريع المغربي

يتمتع الموثق بمجموعة من الحقوق التي تمكنه من أداء واجبات وظيفته، المتمثلة في 

اإلشهاد على رسوم األطراف وضبط تصرفاتهم وعقودهم، ومختلف تعامالتهم إلضفاء 

 ،32.09انون المنظم للمهنة رقم عليها طابع الرسمية، وهي حقوق ذكرها المشرع في الق

 وتتلخص هذه الحقوق فيما يلي:

 ؛الحق في استخالص األتعاب 

 الحق في التغيب أو التوقف أو االنقطاع عن العمل؛ 

 ؛الحق في إعفاء الموثق من مهامه وفي طلب االنتقال 

 ؛) الحق في تنظيم قطاع التوثيق وفي الترشيح للمهام االنتخابية العامة 

 عريف بنفسه وفي االطالع على ملف المتابعة التأديبية له.الحق في الت 

 المطلب األول: الحق في استخالص األتعاب 

ال يخلو قانون منظم لمهنة حرة أو وظيفة عمومية من التنصيص على األتعاب أو األجرة 

 32.09المستحقة مقابل الخدمات أو األعمال المقدمة للغير، لذلك نجد المشرع في قانون 

م لمهنة التوثيق قد حدد أتعاب الموثق األصيل من جهة )الفقرة األولى(، ثم أتعاب المنظ

  (.الفقرة الثانيةالموثق النائب من جهة أخرى )

 الفقرة األولى: أتعاب الموثق األصيل

الملغى، كان له  1925ماي  4عندما كان الموثق يعتبر موظفا عموميا في ظهير 

فرنك( وفي االقتطاعات النسبية حسب الفصلين  60.000الحق في راتب سنوي محدد في )

 من الظهير المذكور.  14و13

فقد نص في فصله األول أن مهنة التوثيق مهنة حرة، الشيء  32.09أما في قانون 

الذي خول له الحق في األتعاب وليس في الراتب مثله مثل سائر المهن الحرة
1

، يتقاضونها 

من ق.ل.ع 511عليه الفصل  من المتعاقدين مباشرة طبقا لما نص
2

؛ يدا بيد دون واسطة 

                                                           
من المهن الحرة التي يستخلص أصحابها أتعابا من زبنائهم نذكر: مهنة المحاماة، المفوضين القضائيين، العدول، الكتاب  - 1

 العموميون، وغيرهم...
 والتوثيقروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك مص " - 2

الفقرة األولى من الفصل  والتمبر الالزمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل." والتسجيل ومصروفات
 من قانون االلتزامات والعقود. 511



أحد أو مؤسسة أو صندوق
3

، وأن مبالغ هذه األتعاب وطريقة استيفائها تحدد بنص تنظيمي 

للموثق ( من قانون التوثيق حيث نصت على ما يلي: " 15طبقا للمادة الخامسة عشر )

 ".الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي

كن هذا المرسوم المنظم الستخالص األتعاب لم يصدر بعد منذ أن دخل هذا القانون ل

، الشيء الذي ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام فوضى 2012حيز التطبيق في نونبر 

 استخالص األتعاب، فكان باألحرى على المشرع أن يبادر إلى تنظيمه.

مر يتعلق باألجرة وليس أن األ 15ومن جهة أخرى يستفاد من صيغة المادة 

باألتعاب؛ ذلك أن األتعاب ال تكون محددة المبالغ بنص تنظيمي معين، وإنما يترك األمر 

لتوافق األطراف تبعا للمجهودات المبذولة لتحقيق الغاية من التعاقد، كما أن الغالب في 

األتعاب أن تكون من أجل بذل عناية ال تحقيق غاية
4

ثق الذي . وهذا ليس من مهام المو

يتعين عليه قانونا وعمال تحقيق غاية محددة ومقصودة من إشهاد وتوثيق وإال كان مخال 

 بواجباته المهنية ومقصرا وهو مسؤول عن ذلك.

والمعلوم في األجرة أن تكون محددة بمقتضى قانون أو نص تنظيمي أو بمقتضى 

العرف والعادة
5

ليحيل على أن األمر يتعلق  ، وبالتالي يمكن القول أن المشرع عبر باألتعاب

بمهنة حرة، وكلمة األجرة تحيل على وجود تبعية ومراقبة صارمة لهذه المهنة نظرا 

 لجسامة المهمة المسداة.

حول هذا الحق ونص على وقوع  ا المشرعالتي تشدد فيه 16أما بخصوص المادة 

مل بين طياتها أي حق المتابعة الزجرية أو التأديبية حالة تقاضيه أكثر من أتعابه، فال تح

يمكن إثباته للموثق، وبالتالي كان على المشرع إدراجها ضمن مواد القسم الرابع المتعلق 

 بالمراقبة والتأديب.

 الفقرة الثانية: أتعاب الموثق النائب

تجدر اإلشارة إلى جانب آخر من األتعاب المستخلصة، وهي تلك المتعلقة في هذا 

خالل فترة نيابته عن الموثق األصلي في إطار -وثق النائب الصدد باألتعاب الواجبة للم

                                                           
 .49، ص2014لى الوثيق في شرح قانون التوثيق، د.العلمي الحراق، الطبعة األو - 3
 .49الوثيق في شرح قانون التوثيق م.س ص  - 4
 .50نفس المصدر، ص  - 5



عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها والمحددة قانونا في الثلث،  -18و 17المادتين 

من قانون التوثيق، مع إمكانية إيقاع االتفاق بينهما حول تحديد نسبة  19تبعا لنص المادة 

قد وسع من نطاق تحديدها وقلص من الخالفات  أخرى غير الثلث، ويكون المشرع بذلك

 الممكن أن تثار حولها.

ومن األمور المهمة التي سكت عنها المشرع هو عدم تحديده أجرة نسبيا مضبوطة 

خاصة بالمتمرن باعتباره يقوم بعدة مهام يساعد فيها الموثق على تأدية عمله، إذ كيف يعقل 

أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعال مخال كلما  -أن ينص المشرع على تعرض المتمرن 

، ولم ينص على 72إلحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة  -بشرف المهنة 

 نسبة معينة من أجرته؟. مما قد يؤدي إلى حصول بعض التعسفات في حق المتمرنين.

المؤقت عن المطلب الثاني: الحق في التغيب أو التوقف االضطراري أو االنقطاع 

 العمل

بالرغم من كون مهنة التوثيق مهنة حرة وما تحمل هذه الكلمة من معنى، فقد تدخل 

المشرع في تقنين تغيبات الموثق لكونها ترتبط بحقوق المواطنين وأموالهم، وعليه فقد جعل 

 15(، أو اضطراريا ألكثر من ىولالفقرة األيوما ) 15هذا التغيب إما اختياريا ألقل من 

 (.ةثالثالفقرة ال(، أو انقطاعا مؤقتا لمدة طويلة)ةثانيالفقرة الما)يو

 الفقرة األولى: التغيب االختياري عن العمل

حيث استعمل عبارة  -خول المشرع للموثق بالتغيب عن مكتبه بمحض اختياره 

من قانون التوثيق 17"يمكن للموثق" في مستهل المادة 
6

لمدة ال تتعدى خمسة عشر يوما -
7
 

يطة إشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة االستئناف المعين شر

 بدائرتها.

                                                           
يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة ال تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل  " - 6

ان الموثق مضطرا للتغيب ألكثر من خمسة عشر يوما، عين الرئيس العام للملك لمحكمة االستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب. إذا ك
في من قانون التوثيق الصادر  17المادة األول لمحكمة االستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه ". 

   1.11.179، وفق الظهير الشريف رقم (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25
 منه. 18، ال تتعدى ثمانية أيام  حسب المادة 1925ماي  4انت مدة التغيب في ظهير ك - 7



ويبدو أن هذا التغيب يتعلق بإجازة للراحة أو لقضاء أغراض شخصية، كما أن 

الموثق مخير بين أن يشير في إشعاره إلى سبب تغيبه والمكان الذي سيكون فيه خالل هذه 

 نه حق عام يتمتع به كل موثق وال يرتبط بحالة اضطرارية أو استثنائية.المدة، أو ال يشير أل

واالشعار يجب أن يكون كتابة وليس شفويا نظرا لكون اإلشعار الشفوي ليس بحجة، 

وأن يكون مسجال بكامل مراجعه لدى كتابة النيابة العامة بمحكمة االستئناف المختصة، 

طبيعة العالقة بين المسؤولين والموثقين  وكتابة الضبط للمجلس الجهوي المعني، ألن

تقتضيان التعامل بالمكتوب والمدموغ بدل المسموع
8
. 

يوما رهين بمهام الموثق المرتبطة بحقوق   15ولعل تحديد مدة التغيب في 

 المتعاقدين التي لها عالقة بتسجيل العقود في آجالها القانونية لدى المصالح المختصة.

 ف االضطراري عن العملالفقرة الثانية: التوق

لم يكتف المشرع بتغيب الموثق للمدة المذكورة، بل منحه الغياب ألكثر من ذلك من 

من قانون التوثيق 17دون تحديد إذا كان مضطرا لذلك، طبقا للفقرة الثانية من المادة 
9

؛ 

كالذهاب لزيارة األماكن المقدسة أو من أجل االستشفاء، شريطة تقديم طلب مكتوب إلى 

الرئيس األول لمحكمة االستئناف المعين بدائرة نفوذها مع تحديد المدة وسبب الغياب، وذكر 

 المكان الذي سيكون فيه. 

في هذه الحالة يتعين على الرئيس األول لمحكمة االستئناف تعيين موثق آخر 

لتصريف أشغال مكتب الموثق المعني بناء على مقترح هذا األخير، وهذا أمر إيجابي 

سبة للموثق إذ يمكنه اقتراح من يثق فيه وتطمئن إليه نفسه خالفا لما كان عليه في ظهير بالن

الملغى 1925ماي  4
10
 

11
 . 

                                                           
 .51الوثيق في شرح قانون التوثيق، م.س، ص  - 8

على أنه: "يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة ال تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس  17نصت المادة  - 9
العام للملك لمحكمة االستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب. إذا كان الموثق مضطرا للتغيب ألكثر من  الجهوي للموثقين والوكيل

 خمسة عشر يوما، عين الرئيس األول لمحكمة االستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه."

ت ظروف لتغيب الموثق عن العمل مؤقتا تعين على الرئيس األول على أنه إذا دع 1925ماي  4من ظهير  19ينص الفصل  - 10
لمحكمة االستئناف اصدار أمر استبداله أو تعويضه أو النيابة عنه مدة التغيب بناء على على ملتمس من الوكيل العام للملك، على أن 

اتب األول للموثق للموثق المتغيب أو كاتب من يعين بموجبه الموثق من نفس الدائرة أو من دائرة أخرى أو من قدماء الموثقين أو الك
 كتاب الضبط أو شخصية أخرى متخصصة تقترحها المحكمة االبتدائية لمحل التوثيق في غرفة المشورة. 

 بتصرف. 52الوثيق في شرح قانون التوثيق، م.س، ص  - 11



لكن اقتراح الموثق هذا غير ملزم ومقيد للرئيس، إذ يمكنه تعيين غيره سيما إذا كان 

الموثق المقترح موضوع متابعة أو غير ذلك
12
. 

 عن العملالفقرة الثالثة: االنقطاع المؤقت 

32.09من قانون التوثيق رقم ( 18)يفهم من المادة الثامنة عشر  
13

، أنه إذا تعذر 

على الموثق االستمرار في مزاولة عمله على إثر إصابته بعاهة بدنية أو بخلل عقلي يعتريه 

بشكل متقطع أو مرض حال دون ممارسته لمهامه
14

عارض ، وهو ما عبرت عنه المادة ب"

"، كما قد يكون هذا العارض متعلقا بأحد أبنائه أو مارسته مهنتهأو مرض حال دون م

زوجه يتعذر عليه مع وجوده ممارسة مهنته بطريقة عادية
15
. 

مما أجاز له المشرع أن يتقدم بملتمس إلى الرئيس األول لمحكمة االستئناف المعين 

لى موافقة هذا بدائرة نفوذها اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن العمل، وهو أمر متوقف ع

األخير بعد أخذ رأي كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ليتم بعد 

 ذلك تعيين موثق آخر ليقوم بتصريف أعماله. 

وشرط الموافقة هذا قد ال ينسجم مع الظروف الطارئة والقاهرة والخارجة عن إرادة 

كما يجدر التساؤل حول طبيعة رأي كل من الموثق والتي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، 

الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي أيكون مكتوبا أم شفويا؟، والمكتوب في مثل 

هذه األمور هو المرجح كما سبقت اإلشارة إلى ذلك سابقا، مما سيؤدي بالمعني باألمر إلى 

وهو الجانب المسكوت – مزيد من االنتظار. وبالنظر إلى مفهوم المخالفة لشرط الموافقة

قد يكون مرده إلى جدية أسباب االنقطاع وإلى رأي كل من الوكيل العام  -عنه في هذه المادة

 للملك، الذي يمكنه أن يجري بحثا في الموضوع قبل إبداء رأيه، ورئيس المجلس الجهوي.
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وتجدر اإلشارة إلى أنه يستحسن أن يكون الموثق النائب مقترحا من طرف الموثق 

األصلي تفاديا لكل نزاع أو خصومة بينهما
16

، خصوصا وأن نص هذه المادة لم يتطرق 

لهذا األمر خالفا للمادة السابقة
17

 ، كما ال يوجد ما ينفي أو يمنع ذلك.

 المطلب الثالث: حق الموثق في إعفائه من مهامه وفي طلب االنتقال

 الفقرة األولى: الحق في اإلعفاء من مهامه

، وقد تناولته 32.09اإلعفاء من المستجدات التي أتى بها قانون  يعتبر الحق في 

 من وجهين أساسين: 22المادة 

 الوجه األول: الحق في طلب اإلعفاء من طرف الموثق نفسه 

نصت الفقرة األولى من المادة المذكورة أعاله على حق الموثق في طلب اإلعفاء من 

أن يكون تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى مهامه سواء كان له ما يبرر ذلك أم لم يكن، و

 محكمة االستئناف التي يعمل الموثق بدائرة نفوذها. 

ويالحظ أن قانون التوثيق ال ينص على حق الموثق في التقدم بطلب االستقالة من 

ممارسة المهنة، واكتفى بحق التقدم بطلب اإلعفاء وهذا هو المطلوب في مهنة التوثيق، كما 

رق بين االستقالة واإلعفاء من حيث البواعث واآلثار المترتبة عن كل منهماأنه يوجد ف
18
. 

 الوجه الثاني: إعفاء الموثق من طرف الغير 

على امكانية إعفاء الموثق الذي انتابته عوارض  22نصت الفقرة الثانية من المادة 

ه حق مرضية حالت بينه وبين ممارسة مهنته من دون طلب منه، وفي نفس الوقت منحت

الرجوع إليها عند زوال هذه العوارض بناء على طلب منه مشفوعا بشهادة طبية صادرة 

عن مصالح الصحة العمومية، تفيد القدرة على ممارسة المهام المنوطة به. كما يشترط 

سنوات، طبقا لمقتضيات  10خضوع الموثق لفترة تمرين إذا ما تجاوزت فترة االنقطاع 

 دة التاسعة من قانون التوثيق. الفقرة الثانية من الما

                                                           
 .53م.س، ص  الوثيق في شرح قانون التوثيق، - 16
 32.09من القانون  17المقصود المادة  - 17
 61الوثيق في شرح التوثيق، م.س، ص - 18



وتجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلعفاء أو اإلرجاع يكون بقرار لرئيس الحكومة باقتراح 

من قانون التوثيق رأيها في  11لوزير العدل بعد ابداء اللجنة المشار إليها في المادة 

  الموضوع.  

 الفقرة الثانية: الحق في االنتقال

ن التوثيق إلى حق آخر من حقوق الموثقين، ويتعلق األمر من قانو 21أشارت المادة 

هذه المرة بحق طلب االنتقال من مقر عمله إلى مقر آخر
19
. 

ونصت على أن أمر االنتقال يكون بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل 

 من القانون رأيها في الموضوع، كما نصت 11بعد إبداء اللجنة المنصوص علها في المادة 

كذلك على أن هذا االنتقال له شروط ومعايير ستحدد بنص تنظيمي، وهو المرسوم رقم 

2.1.725 
20
 منه على أنه يشترط لقبول طلب االنتقال: 37الذي نص في المادة  

 أن يكون الموثق قد مارس المهنة بصفة فعلية في مقر عمله المعين به؛  � -

 المرسوم؛ أن تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في هذا � -

أن يتوفر مكتب شاغر أو محدث في المحل المراد االنتقال إليه، مع مراعاة  � -

 المصلحة التوثيقية.

( من المرسوم أعاله40-39-38كما حددت معايير هذا االنتقال في المواد)
21

، حيث 

 د(، كما يلي: –ج  -ب -تم تقسيم جميع المدن المغربية إلى أربع مجموعات )أ
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 (.2013أبريل  15)1434جمادى اآلخرة  4الصدرة بتاريخ  6143الجريدة الرسمية عدد  - 20
 نتقال الموثقين في مجموعات كما يلي :"تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير ا 38المادة  - 21

 الرباط والدار البيضاء ؛ المجموعة أ :          �
 سال، تمارة، فاس، مراكش، مكناس، أكادبر، طنجة والقنيطرة ؛  المجموعة ب :          �
 المجموعة ج : الجديدة، وجدة، الناضور، سطات، أسفي، تطوان ؛        �
 ي المدن."المجموعة د : باق        �
 "يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي : 39المادة 

 من المجموعة "ب " إلى المجموعة " أ " ثالث سنوات ؛         -
 من المجموعة "ج " إلى المجموعة "ب " ثالث سنوات ؛         -
 نوات :من المجموعة " ج" إلى المجموعة " أ " أربع س         -
 من المجموعة "د" إلى المجموعة " أ " خمس سنوات ؛         -
 من المجموعة "د" إلى المجموعة "ب" أربع سنوات ؛         -
 من المجموعة " د" إلى المجموعة "ج" ثالث سنوات ؛         -
 من مقر إلى آخر داخل نفس المجموعة سنة.         -

 االنتقال في الحاالت اآلتية : ال تراعى المدد المذكورة عند طلب
 إلى المجموعة " ب "؛  من المجموعة " أ "         -
 إلى المجموعة "ج " ؛ من المجموعتين " أ " و " ب "          -
 من المجموعات " أ " " ب " " ج " إلى المجموعة "د".         -



 

 المجموعة د المجموعة ج جموعة بالم المجموعة أ

 الرباط -

 الدار البيضاء -

سال، تمارة، فاس، 

مراكش، مكناس، 

 أكادبر، طنجة والقنيطرة

الجديدة، وجدة، 

الناضور، سطات، 

 أسفي، تطوان

 باقي المدن

  

ويشترط لالنتقال من مجموعة إلى أخرى التوفر على أقدمية تتراوح ما بين سنة إلى 

 ة كل مجموعة، كما يلي:خمس سنوات بحسب أهمي

من مجموعة أدنى 

إلى مجموعة أعلى 

بدرجة واحدة )من 

 د إلى ج مثال(

من مجموعة أدنى 

إلى مجموعة أعلى 

بدرجتين )من د 

 إلى ب مثال(

من مجموعة أدنى 

إلى مجموعة أعلى 

بثالث درجات )من 

 د إلى أ مثال(

من مقر إلى آخر 

داخل نفس 

 المجموعة

من مجموعة 

ى أعلى إلى أخر

 أدنى

 غير محددة المدة سنة واحدة خمس سنوات أربع سنوات ثالث سنوات

 

إال أن المشرع وضع استثناء يتعلق بعدم مراعاة للمدد المذكورة في حالة االنتقال من 

مجموعة ذات أهمية أعلى إلى أخرى ذات أهمية أدنى، وهذه األهمية تبدو من خالل 

 التصنيف السابق للمجموعات أعاله.

الترجيح بين طلبات االنتقالوتم 
22

بحسب مجموع النقط التي يتوفر عليها كل طلب،  

حيث تحتسب نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى األقدمية في المهنة، ونقطة عن كل سنة بالنسبة 

ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب التي  إلى األقدمية في مقر العمل الحالي، و

 ه بمكتب الضبط المركزي.تحتسب من تاريخ تسجيل

                                                                                                                                                                                     
 راعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي :"إذا فاقت الطلبات عدد األماكن الشاغرة المطلوبة، ي 40المادة 

 نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى األقدمية في المهنة ؛          -
 نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى األقدمية في مقر العمل الحالي ؛          -
 "ب من تاريخ تسجيله بمكتب الضبط المركزي.ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب التي تحتس         -          

 إذا فاقت طلبات االنتقال عدد األماكن الشاغرة المطلوبة. - 22



 المطلب الرابع: الحق في تنظيم قطاع التوثيق وفي الترشيح للمهام االنتخابية العامة

يتمتع الموثقون بتنظيم قطاع مهنتهم بصفة خاصة سواء على المستوى الجهوي أو 

الوطني )الفقرة األولى(، وفي التمتع بالمشاركة في الحياة السياسية بصفة عامة )الفقرة 

 لثانية(. ا

 الفقرة األولى: الحق في تنظيم قطاع التوثيق جهويا ووطنيا

إلى جانب هذه الحقوق نجد المشرع قد خول أيضا لكل موثق حق المشاركة في تنظيم 

، التي 32.09المهنة، وذلك طبقا للمواد المنصوص عليها في القسم السابع من القانون رقم 

رتبطة بالمروءة والكرامة وصفات االستقامة والتجرد تهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد الم

 التي يقوم عليها شرف المهنة.

من قانون التوثيق على شروط أربعة 107لذلك نص المشرع في المادة 
23

يجب أن  

منه،  108تتوفر في المترشح لعضوية المجلس الوطني، إضافة إلى شرطين في المادة 

لعضوية المجلس الجهوي باستثناء شرط وهي نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة 

يحق للموثق الذي تتوفر فيه على أنه " 120األقدمية حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 

الترشيح لالنتخاب، على أن تكون له أقدمية  107الشروط المنصوص عليها في المادة 

يس الذي خمس سنوات على األقل في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق األمر بمنصب الرئ

"، وحددت هذه الشروط فيما يلي: أولها أن تكون تشترط فيه أقدمية عشر سنوات على األقل

، أي أن يكون موثقا ممارسا للمهنة بصفة فعلية، 108له صفة ناخب وفق منطوق المادة 

وأدى ما عليه من واجبات االشتراك قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها 

االنتخابات
24

فة إلى الشروط الثالثة المتعلقة باألقدمية والعقوبات التأديبية والمتابعات ، إضا

الزجرية
25
. 

                                                           

 " يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية : - 23

 أن تكون له صفة ناخب ؛ -1

مر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق األ -2
 على األقل ؛

 أال يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة اإلنذار ؛ -3

 من قانون التوثيق. 107" المادة أال يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة. -4
 .212م.س، صالوثيق في شرح قانون التوثيق،  - 24
 تتعلق بما هو تأديبي، والفقرة الرابعة تتعلق بما هو زجري. 107الفقرة الثالثة من المادة  - 25



كان يخول للموثقين تنظيم قطاع التوثيق  1925ماي  4وتجدر اإلشارة إلى أن ظهير 

أما ، في القسم الخامس منه 82.03على المستوى الدولي أيضا، طبقا لمشروع القانون 

 ص على هذا األمر.فلم ين 32.09بخصوص قانون 

 الفقرة الثانية: الحق في الترشيح لالنتخابات المحلية والجهوية والوطنية

باستقراء المادة الخامسة من القانون المدرجة ضمن حاالت التنافي نجد أن المشرع 

يخول للموثق ضمنيا حق الترشيح لمهام انتخابية عامة على جميع األصعدة، كأن يتقلد مهام 

جلس محلي أو إقليمي أو جهوي أو عضو في البرلمان أو في مجلس رئيس أو عضو م

 المستشارين.

ويجدر التساؤل هنا عن كيفية جمع أحد الموثقين بين مهام رئيس المجلس الجهوي أو 

الوطني وبين مهام عضويته في البرلمان وبين مهام المهنة؛ وهذا يعني أنه يجب على 

 20أو  18أو  17مهنة، مع تطبيق مقتضيات المادة الموثق أن يتوقف تلقائيا عن ممارسة ال

من هذا القانون
26

، وبالتالي تعيين من ينوب عنه في تصريف أشغال مكتبه إلى حين عودته 

9طبقا لمقتضيات المادة 
27
 من قانون التوثيق. 

 المطلب الخامس : الحق في التعريف بنفسه وفي االطالع على ملف المتابعة التأديبية له

وثق اتخاذ مجموعة من التدابير للتعريف بنفسه )الفقرة األولى(، كما يمكن لكل م

 يمكنه في حالة المتابعة التأديبية التعرف على وثائق ملفه )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: الحق في التعريف بنفسه

يتضح أن المشرع ضيق من عمليات اإلشهار الخاصة  91طبقا لنص المادة 

جاال ضيقا ومراقبا فيه، حيث يسوغ له إنشاء موقع الكتروني خاص به بالموثق، مخوال له م

يشير فيه باختصار إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني؛ وميادين اهتماماته 

القانونية وأبحاثه العلمية، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي 

 ن مكتوبا تفاديا لكل خالف.للموثقين للسماح له بذلك، وأن يكون هذا اإلذ
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 10وز يعفى من المباراة والتمرين واالختبارات واالمتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة ال تتجا " - 27

 32.09من قانون  9..." الفقرة األولى من المادة خدمة عموميةسنوات بسبب ال عالقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء 



محدد شكلها بقرار لوزير العدل-كما يخول له تعليق لوحة بيانية 
28

بواجهة البناية  -

التي يتواجد بها مكتبه، تحمل اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند 

لجهوي أو االقتضاء دون زيادة ولو كان محافظا سابقا أو خبيرا دوليا أو رئيسا للمجلس ا

 الوطني للموثقين.

 الفقرة الثانية: الحق في االطالع على ملف المتابعة التأديبية له

ضمن اإلجراءات القضائية التي يحاكم بمقتضاها الموثق تأديبيا، خول المشرع الحق 

للموثق في االطالع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها، وهو األمر الذي 

من القانون 82الفقرة الثانية من المادة  نص عليه المشرع في
29

 . 

 المطلب السادس: الحق في إجراء عقد مشاركة وفي االنخراط في صندوق الضمان

تجاوزا للصعوبات التي قد يواجهها كل موثق بعد التعيين، سوغ المشرع إمكانية 

المترتبة عن )الفقرة األولى(، وحماية له من العقوبات  إبرام موثقين أو أكثر لعقد مشاركة

 مسؤوليته المدنية خول له االنخراط في صندوق الضمان )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: الحق في إبرام عقد مشاركة

ضمن القسم  64إلى المادة  59نظم المشرع أحكام هذا العقد في ست مواد من المادة 

نفس الدائرة ينين في منه لكل موثقين مع 59الثالث من هذا القانون، حيث أجاز في المادة 

أو أكثر، إبرام عقد مشاركة الترابية للمحكمة االستئنافية
30

في الوسائل الالزمة لممارسة  

المهنة وإدارة تسيير المكتب إذا كان تعيينهم في مكان منطقة واحدة تخضع لنفس محكمة 

 على ضمان االستقالل المهني للموثق وتقيده بالسراالستئناف، شريطة التنصيص فيه 

، وأن ال تأخذ هذه المشاركة شكل شركة تجارية، باعتبار أن األعمال التجارية من المهني

األعمال التي تدخل ضمن حاالت التنافي المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا 

 القانون.

                                                           
( بتحديد 2012ديسمبر  6) 1434من محرم  21صادر في  4096.12من قرار لوزير العدل والحريات رقم  1أنظر المادة - 28

جمادى  4بتاريخ  6143و داخل البناية التي يوجد بها مكتب الموثق؛ الجريدة الرسمية عدد شكل اللوحة البيانية التي توضع خارج أ
 .3182(، ص 2013أبريل  15) 1434اآلخرة 

: "تكون اللوحة التي يحق للموثق أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل ال يتعدى طوله 1المادة 
 سنتمترا، تحمل اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند االقتضاء".  30ه سنتمترا وعرض  50
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ويبدو أن المشرع أراد بذلك التخفيف على الموثقين أعباء المصاريف المترتبة عن 

المهنة ولوازمه، ما دام قد أشار إلى ضرورة التنصيص على االستقاللية كراء محل مزاولة 

المهنية في العقد؛ بمعنى أن ال يكون العقد شامال على المسؤوليات والواجبات المنصوص 

عليها في هذا القانون
31
. 

تسلم نظائر من عقد المشاركة لكل من وزارة من هذا القانون  60وطبقا لمقتضيات المادة 

لمجلس الجهوي للموثقين والرئيس األول لمحكمة االستئناف المعين بدائرتها العدل وا

الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها، لكن هذا العقد قد يعاد تعديله في حالة ما 

 إذا اعتبره وزير العدل منافيا لقواعد المهنة. 

من قانون التوثيق 61والمالحظ أن المشرع في المادة 
32

هذا العقد طلبا، الشيء الذي  اعتبر 

يتطلب إعادة صياغة هذه المادة حتى تنسجم مع التي قبلها، في حين أن األمر يتعلق بنظير 

للعقد يصبح نافذ المفعول إذا لم تسجل حوله أية مالحظات منافية لقواعد المهنة داخل ثالثة 

 أشهر من تاريخ تسلمه من طرف وزير العدل.

ين موافقة وزير العدل على عقد مشاركتهم لمدة ثالثة أشهر، كما أن انتظار الموثق  

تعتبر مدة طويلة خصوصا في ظل التطور الحاصل في وسائل التواصل التكنولوجية، هذا 

وتتضاعف هذه المدة في حالة ما إذا توجب عليهم تعديل أحد بنود العقد تبعا لمالحظات 

المصاريف المترتبة عن إدارة تسيير  الوزير، مما يؤدي إلى مزيد من االنتظار ومزيد من

 المكتب وهم اليزالون في بداية الطريق. 

من هذا القانون إلى مسطرة فض النزاعات المهنية الممكن حدوثها بين  62وأشارت المادة 

الموثقين، الذين يربطهم هذا العقد، وذلك بعرض النزاع: أوال على رئيس المجلس الجهوي 

، يعرض ثانيا ووجوبا على تحكيم خاص يحضره حكم معين من للموثقين وفي حالة إخفاقه

طرف رئيس المجلس الجهوي للموثقين، وموثقون مختارون من طرف المتنازعين وال 
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يكون القرار المجمع عليه قابال للطعن، ويكون المشرع بهذه المسطرة قد حصر أمر نزاعهم 

 اكم أللى يذيع بين العموم.بين الموثقين أنفسهم، وسد الطريق لرفع النزاع إلى المح

 وقد نص المشرع على طريقة إنهاء هذا العقد إذا توفرت أحد األسباب اآلتية: 

 انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛ 

 وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إال شريك واحد؛ 

 اتفاق الشركاء؛ 

 .مقرر قضائي 

تق الموثق، فقد أوجب المشرع أمر تصفية المشاركة ونظرا لجسامة المهمة الملقاة على عا

تضمينه بمحضر يحضره الموثقين المعنيين تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة 

االستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين أو من ينتدبه لذلك، وممثل عن الوزير المكلف 

ب عنه، إضافة إمكانية االستعانة بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينو

 بخبير محاسب في حالة االقتضاء.

 الفقرة الثانية: الحق في االنخراط في صندوق الضمان

يشكل صندوق ضمان الموثقين إحدى اآلليات األساسية التي يتضمنها القانون المنظم لمهنة 

قين، وأحد التوثيق والهادف إلى صون حقوق ومصالح المواطنين المتعاملين مع الموث

مع  09-32وحافظ عليها قانون  1925ماي  4المكتسبات التي كانت متضمنة في ظهير

اعتماد بعض التعديالت تهم تدبير الصندوق وتركيبته في اتجاه تعزيز الحكامة الجيدة 

والشفافية
33
. 

ويهدف كذلك إلى تغطية وأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة األطراف المتضررة من جراء 

اء المهنية للموثق في حالة عسره، وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين األخط

أو نتيجة األخطاء المحتملة األخرى غير المشمولة بعقود التأمين
34

، وعليه يحق لكل موثق 

االنخراط في هذا الصندوق قصد ضمان حقوقه وحقوق اآلخرين، والذي يتمتع بالشخصية 

 سيره صندوق اإليداع والتدبير.المعنوية ويديره مجلس وي
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 وتتكون موارد هذا الصندوق من: 

  مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين

 بصندوق اإليداع والتدبير؛

  مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل

 المجلس الوطني لهيأة الموثقين. 

رة التعويض رهينة بمبادرة من الزبون المتضرر من خالل دعوى يرفعها وتفعيل مسط

حسب القانون الجديد ضد رئيس المجلس اإلداري لصندوق ضمان الموثقين )حاليا وزير 

المالية( أمام المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة الموثق المعني. وال تؤدى 

ة إال في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق على التعويضات المقررة من طرف المحكم

ويسهر الصندوق على توفير االعتمادات   أن تواصل االجراءات الستخالص ما تبقى

الالزمة لذلك
35

   . 
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 المبحث الثاني: الموثق بين األمر الواجب والمانع في التشريع المغربي

ن الواجبات الملقاة على في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموثق، هناك مجموعة م

عاتقه )المطلب األول(، مع ضرورة تجنبه لجملة من الممنوعات )المطلب الثاني(، إضافة 

 إلى تقيده بما يفرضه قانون التسجيل )المطلب الثالث(.

 المطلب األول: واجبات الموثق 

قرة يمكن الحديث عن األمور الواجب إتيانها من طرف الموثق قبل مباشرته لمهامه )الف

 األولى(، وبعد مباشرته إياها)الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: واجبات الموثق قبل مزاولته لمهامه

قبل مباشرة الموثق لمهامه يجب عليه القيام بمجموعة من األمور التي تؤسس له أرضية 

 االنطالق في عمله، وتتجلى في:

 ناجح الذي لم يعين لعمل مسك قرار التسمية بعد النجاح في االمتحان المهني إذ ال

 التوثيق بقرار رئيس الحكومة ال يعتبر موثقا بل يعد في حكم المتمرن؛

  وضع الشكل والتوقيع وكذا نسخة مشهود بصحتها من محضر أداء اليمين لدى

كتابة ضبط المحكمة االبتدائية التابع لها مكتب الموثق، واتخاذ دمغة تحمل االسم 

من قانون  14ق عليه وزير العدل طبقا للمادة والصفة وفق نموذج موحد يواف

 التوثيق؛

  إبرام عقد التأمين المخصص لضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة األطراف

المتضررة في حالة إعسار الموثق أو نائبه، وهذا ما أشار له المشرع في المادة 

مارسة من قانون التوثيق، "يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في م 26

مهامه، ويلزم باإلدالء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة 

والذي جاء فيه:" يحل  4447التأديبية" وهذا ما أكدته محكمة النقض في القرار 

صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ 

الموثق أو فراره إلى مكان مجهول" تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر
36
. 
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ويالحظ على المادة أنها لم تبين الجهة التي يتعين على الموثق اإلدالء لها بنسخة من عقد 

التأمين وبما يفيد استمرار اكتتابه فيه: فهل هو رئيس المجلس الوطني أم رئيس المجلس 

 الجهوي أم الوكيل العام للملك؟. 

قانون التوثيق نجدها تنص على أن من اختصاص الهيئة  من 99وبالرجوع إلى المادة 

تدبير ومراقبة االلتزام بالتأمين المفروض على الموثقين وإبرام عقود   -الوطنية للموثقين "

التأمين". غير أن هذا ال ينفي أن يتم ذلك كله تحت مراقبة الوكيل العام للملك وأن يتم إشعار 

رئيس المجلس الجهوي للموثقين
37
. 

 اء هذه الواجبات القبلية نجد الموثق ملزما بعدة واجبات أخرى أثناء أدائه لمهامه.وإز

 الفقرة الثانية: واجبات الموثق أثناء مزاولته لمهامه

يتوجب على الموثق أثناء مزاولة مهامه، حتى ال يكون مقصرا فيها، مراعاة واجباته 

 تجاه العقود المحررة ثالثا.تجاه المهنة أوال واتجاه األطراف المتعاقدة ثانيا، وا

 : واجباته تجاه المهنةالبند األول

مسك الدفاتر من األمور التي تتطلبها المهنة والتي يتوجب على كل موثق القيام بها؛ ك

والمستندات وملفات الدراسة والتسيير والمفاوضات والبطائق والنماذج والصيغ التي تشكل 

وجوب صياغة العقود وفق الضوابط المطلوبة  محور العمل التوثيقي طبقا للقانون، مع

وباللغة المفترضة قانونا
38
. 

طبية صادرة كما يتوجب على كل موثق تجاوز سبعين سنة من عمره اإلدالء بشهادة 

عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت قدرته على االستمرار في ممارسة المهنة 

ولى من كل سنة، حسب نص الفقرة الثالثة من ، وذلك خالل الثالثة أشهر األبكيفية عادية

توجه إلى وزير العدل تحت إشراف  ،( من قانون التوثيق22المادة الثانية والعشرين )

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف المعين بدائرة نفوذها، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا 

على المهنة وحماية األطراف  والغاية من ذلك هو الحفاظ .لم يدل بها في األجل المحدد

المتعاقدة تفاديا لكل نزاع يكون سببه الموثق لعدم قدرته على الضبط
39
. 
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 البند الثاني: واجباته تجاه األطراف المتعاقدة

بمبادئ األمانة والنزاهة من األمور التي يجب أن يلتزم بها الموثق، والمرتبطة أساسا 

محافظة على أسرار المتعاقدين من جهة واسداء والتجرد وما تقتضيه األخالق الحميدة، ال

 النصح لهم من جهة ثانية، والتأكد من هويتهم عند مباشرة تحرير العقد من جهة ثالثة.

 أوال: المحافظة على أسرار المتعاقدين 

يلزم الموثق بالمحافظة على السر  من قانون التوثيق على ما يلي:" 24نصت المادة 

لقانون على خالف ذلك، ويقع نفس اإللزام على المتمرنين لديه المهني، ما عدا إذا نص ا

من نفس القانون التي تحدثت عن مضمون القَسم الذي  13وأجرائه". وجاء كذلك في المادة 

 يؤديه الموثق بعد تعيينه ومن ضمنه المحافظة على السر المهني.

ته مجموعة من فمفهوم المحافظة على السر المهني مفهوم فضفاض يمكن أن يندرج تح

الواجبات، أهمها الحفاظ على أسرار المتعاقدين، وأسرار كل األطراف التي تتعامل مع 

؛ من إدارة التسجيل والمحافظة العقارية واألبناك الموثق بما فيها المؤسسات العمومية

، وأسرار المهنة بصفة عامة، ألن عبارة "السر المهني" وصندوق اإليداع والتدبير...ألخ

وشاملة: وهذا الواجب ال يخص الموثق فقط، بل يتعداه إلى الموثقين المتمرنين لديه عامة 

وإلى أجرائه ومستخدميه، فكل هؤالء ملزمون قانونا بالمحافظة على السر المهني، تحت 

طائلة المساءلة القانونية والتأديبية، والمحافظة على السر تعني عدم إعطاء أي معلومة لمن 

نونا، سواء تم ذلك بواسطة كالم شفوي أو بتسليم مستندات مكتوبة أو وثائق ال يهمه أمرها قا

خاصة أو نسخ ونظائر من أصول العقود أو بغير ذلك
40
. 

لكن إذا نص القانون على خالف ذلك فإنه يتعين خضوع الموثق لحالة تفتيش يقوم بها كل 

ور أمر قضائي باالطالع من الوكيل العام للملك، وممثل وزارة المالية، ويمكن في حالة صد

على أصول العقود وملحقاتها، أو بتسليم نسخ ونظائر لغير األطراف وورثتهم ووكالئهم، 

من قانون التوثيق 55طبقا لمقتضيات المادة 
41
. 

عدم تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له  :ومن مظاهر المحافظة على السر المهني

 .32.09من قانون  25ارت إليه المادة الحق فيها طبقا للقانون، وهذا ما أش
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ومتى ثبت أن الموثق أخل بهذا الواجب فإنه يكون قد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون 

الجنائي والتي تتراوح عقوبتها ما بين شهر وستة أشهر مع الغرامة
42

يمكن للمتضرر كما ، 

المطالبة برفع دعوى أن يقوم بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي أو يحفظ حقه في 

 مدنية بشكل مستقل أمام القضاء المدني.

 ثانيا: اسداء النصح لألطراف المتعاقدة

من قانون التوثيق،  37هذا األمر جعله المشرع في عهدة الموثق طبقا لمقتضيات المادة 

نظرا لخبرته في مجال العقود بشتى أنواعها، لذا يتوجب عليه أن يبين للمتعاقدين موضوع 

وال يسوغ للموثق التملص من  هم، وأن يوضح لهم األبعاد واآلثار التي قد تترتب عنه،عقد

هذا الواجب بأي وجه من الوجوه، ألنه يعتبر قاعدة قانونية آمرة التي ال يجوز االتفاق على 

مخالفتها، كأن يضمن الموثق في العقد اتفاقات يوافق عليها األطراف المتعاقدة كي يعفى من 

ثال قد ينص في العقد على أن المتعاقدين طلبا منه إضفاء الصبغة الرسمية على واجبه؛ فم

االتفاقات الواردة في العقد دون حاجة إلى خدمات الموثق، فهذه الفقرة ال تعفي الموثق من 

مسؤولية ما قد يترتب عن هذا العقد من آثار سلبية تجاه المتعاقدين، ألن األمر يتعلق بقاعدة 

 االتفاق على إسقاطها.آمرة ال يجوز 

وباإلضافة إلى ذلك فإن الموثق عليه أن يحرص على العقود التي يتلقاها ويحررها بأن تقع 

صحيحة في شكلها ومضمونها: بمعنى أنه ملزم بتحقيق غاية وهي الرسمية والصحة 

والتمام، وهذا يفرض عليه أخذ الحيطة والحذر في كل الظروف والمالبسات المحيطة 

لعقد، حتى ال تترتب عن العقد آثار وأحكام تعود بالسلب والعيب على المتعاقدين بموضوع ا

أو أحدهم. فقد يترتب عن عدم القيام بواجب النصح واإلرشاد بطالن العقد لنقص أو عدم 

 أهلية أحد المتعاقدين أو مخالفة العقد للنظام العام المغربي، وقد يكون موضوع العقد مثال:

على الموثق أن يشعر المشتري بإمكانية استشفاع الحصة المبيعة، بيع عقار مشترك، ف

دعاء بعدم أوينبغي للموثق أن ينص في العقد على هذا اإلشعار حماية له وتحصينا من أي 

قيامه بهذا الواجب
43
 . 
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 ثالثا: التحقق من هوية األطراف المتعاقدة

أهلية األداء فيتم بواسطة فيما يخص التحقق من أهلية المتعاقدين للتصرف والمقصود بها 

سنة شمسية كاملة فأكثر 18إمعان النظر في سنهم، الذي يتعين أن يكون 
44

وفي حالة ما ، 

إذا كان أحد األطراف قاصرا وجب على الموثق التنبيه إلى ضرورة وجود النائب الشرعي 

قضت محكمة النقض في أحد قراراتها حيث نصت وفي هذا الصدد  لضمان صحة التعاقد،

على أنه يتحمل الموثق إلزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد ويسأل عن كل 

إخالل منه بهذه المهمة مما قد يسبب ضررا ألحد األطراف
45
. 

كما يجب على الموثق إرشاد األطراف إلى المسطرة التي يجب عليهم اتباعها من أجل 

مان حقوقهم، وأن يوضح لهم االلتزامات التي يخضعون لها واآلثار التي قد تترتب عن ض

العقود التي يتلقاها، واالحتياطات التي عليهم اتخاذها ضمانا لحقوقهم، مع تذكيرهم 

 من قانون التسجيل المتعلقة بما يلي: 25و  21و  15بمقتضيات المواد 

ثمان والتصريحات التقديرية المعبر حق المراقبة المخول لإلدارة لمراجعة األ - أ

عنها في العقود واالتفاقات متى تبين أنها ال تطابق القيمة التجارية الحقيقة 

 لألمالك المفوتة في التفويت؛

الجزاءات التي يمكن أن تفرض عند ثبوت مخالفة نقصان الثمن إما عن طريق   - ب

الستناد إلى إجمالي دراسة معد األثمان باالرتكاز إلى عناصر مقارنة، وإما با

 الدخل الناتجة عن استغالل العقار موضوع التصرف؛

الجزاءات التي يمكن المطالبة بها عند إثبات التهرب والغش أو محاولة   - ت

التملص
46
. 

 البند الثالث: واجباته تجاه العقود المحررة

ت يعد الموثق المسؤول األول واألخير عن كل ما يمكن أن يكون اخالال بأحد الواجبا

التي من شأنه القيام بها، وخصوصا تلك المتعلقة بالعقد حيث ال تكتمل حجيته إال بها 

 والمتمثلة في:

                                                           
 سنة شمسية كاملة ". 18سن الرشد القانوني من مدونة األسرة:"  209طبقا لنص المادة - 44
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 إلضفاء الصبغة الرسمية على العقد البد للموثق من التوقيع عليه فور التوقيع :

، هذا بعدما 32.09من القانون  44آخر توقيع لألطراف، طبقا لمقتضيات المادة 

قبلها شكليات التوقيع على أصول العقود مع اإلشارة إلى  عالجت المادة التي

   ضرورة اإلشهاد على من ال يحسن التوقيع.

 يجب على الموثق ارسال نسخ من تقديم نسخ من المحررات إلدارة التسجيل :

المحررات والعقود بعد اإلشهاد بمطابقتها لألصل، من أجل استيفاء إجراءات 

التسجيل في األجل المحدد
47

نجاز اإلجراءات الضرورية للتقييد في السجالت وإ، 

العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند االقتضاء، 

 من قانون التوثيق. 47طبقا لمقتضيات المادة 

 من القانون نجد المشرع قد عهد  50: طبقا لنص المادة االحتفاظ بأصول العقود

عقود والوثائق الملحقة بها؛ سواء المتعلقة بالعقد أو للموثق باالحتفاظ بأصول ال

تلك المتعلقة بإثبات هوية أطراف العقد في مكتبه. ويعد هذا اإلجراء من أهم 

 خصائص الورقة الرسمية التي تميزها عن غيرها من األوراق. 

، ويبدو أن مقتضيات المادة إنما تتحدث عن الحفظ الورقي وال تتكلم عن الحفظ االكتروني

وكان عليها أن تنص بالموازاة مع الحفظ الورقي، على وجوب الحفظ بواسطة الوسيلة 

االكترونية لفعاليتها ونجاعتها في الوقت الراهن، وأن يكون الحفظ االكتروني له نسخ 

متعددة، محليا بمكاتب الموثقين وجهويا بالمجالس الجهوية، ووطنيا بالمجلس الوطني 

إلى أي تشويش أو قرصنة أو تعطيل، مع العلم أن السادة للموثقين، حتى ال يتعرض 

الموثقين لهم الكفاءة الالزمة لذلك، ومؤهلون تقنيا وميدانيا إلى هذا الحفظ
48
. 

ويدخل في حفظ أصول العقود والمحررات، حفظ السجالت التي يمسكها الموثقون حيث 

للتحصين يحدد شكله من قانون التوثيق على أنه: "يمسك الموثق سجال  51نصت المادة 

                                                           
تستحق الديون العمومية غير التي تمت  ونة تحصيل الديون العمومية:"من مد 16حدد هذا األجل في ثالثة أشهر طبقا للمادة  - 47
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بقرار لوزير العدل
49

، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة االبتدائية الواقع بدائرتها  

 مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.

يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب األرقام التسلسلية، 

 وال مسافة بين السطور.   يوما فيوما بدون ترك بياض

 يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد:و

 رقم العقد الترتيبي؛ -

 تاريخه؛ -

 موضوعه؛ -

 األسماء الكاملة لألطراف وجنسيتهم وموطنهم؛ -

 بيان األموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان األمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع واستغالل؛ -

 مراجع التسجيل. -

ى الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص يتعين عل

وذلك خالل عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود 

 المقيدة فيه.

يمسك الموثق أيضا سجال للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل
50

 ." 

                                                           

( بتحديد 2012ديسمبر  6) 1434من محرم  21صادر في  4094.12من قرار لوزير العدل والحريات رقم  1أنظر المادة  - 49
 .3181(،ص 2013أبريل  15) 1434جمادى اآلخرة  4بتاريخ  6143شكل سجل التحصين؛ الجريدة الرسمية عدد 

  1المادة 

حاته ( سنتمترا، وأن يبلغ عدد صف28( سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين )34" يجب أن يكون طول سجل التحصين أربعة وثالثين )
 ( تحمل أرقاما متتابعة. 500)

 تشتمل كل صفحة على األضالع التالية :

 رقم العقد الترتيبي ؛ -1

 تاريخه ؛ -2

 موضوعه ؛ -3

 األسماء الكاملة لألطراف وجنسيتهم وموطنهم ؛ -4

 بيان األموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان األمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغالل ؛ -5

 مراجع التسجيل. " -6

ديسمبر  6) 1434من محرم  21صادر في  4095.12قرار لوزير العدل والحريات رقم من  3إلى  1أنظر المواد من  - 50
أبريل  15) 1434جمادى اآلخرة  4بتاريخ  6143( بتحديد شكل ومضمون سجل الوصايا؛ الجريدة الرسمية عدد 2012
 .3181(،ص 2013

 



 يجب على الموثق أن يسلم  :طراف المتعاقدةتسليم نسخ ونظائر أصول العقود لأل

نسخة لكل واحد من األطراف المتعاقدة، كما يحق لألطراف وورثتهم ولوكالئهم 

أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخا ونظائر منها طبقا 

من القانون، ويقصد بالنظائر النسخ المصورة التي يشهد  55لمقتضيات المادة 

 بمطابقتها ألصولها. الموثق

هذه مجمل الواجبات التي يتعين على الموثق إتيانها والتقيد بموجباتها أثناء ممارسة مهامه 

 تحت طائلة المراقبة والتعرض للتأديب عند كل مخالفة.

 المطلب الثاني: موانع الموثق 

ناء يتوجب على الموثق تفادي مجموعة من الموانع المنصوص عليها بمقتضى القانون أث

مزاولة عمله، والتي يمكن دراستها من حيث التلقي )الفقرة األولى(، ومن حيث االحتفاظ 

باألموال )الفقرة الثانية(، ومن حيث اشهار نفسه )الفقرة الثالثة(، ثم من حيث تدبير العقود 

 )الفقرة الرابعة(.

                                                                                                                                                                                     
( سنتمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته 28( سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين )34صايا أربعة وثالثين )يجب أن يكون طول سجل الو

( تحمل أرقاما متتابعة، ويؤشرعلى كل صفحاته رئيس المحكمة االبتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع 250)
 المحكمة وتوقيعه.

لة للوصايا التي يتلقاها أو الرجوع عنها حسب األرقام التسلسلية يوما فيوما وبدون ترك يضمن الموثق بهذا السجل البيانات الكام
 بياض وال مسافة بين السطور. 

  2المادة 

 تتضمن كل صفحة من صفحات سجل الوصايا األضالع التالية :

 رقم العقد الترتيبي ؛ -1

 تاريخ التلقي ؛ -2

 نص الوصية أو الرجوع عنها ؛ -3

 تسجيل ؛مراجع ال -4

 معلومات إضافية.  -5

  3المادة 

إذا تعلق األمر بإيداع وصية لدى الموثق في ظرف مختوم من قبل الموصي، يشار في السجل المذكور إلى الرقم الترتيبي وتاريخ 
 اإليداع وهوية الموصي ووصف الظرف وصفا دقيقا، ويحرر محضر بذلك يشار إلى مراجع تسجيله.



 الفقرة األولى: موانع عند التلقي

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن  ...: "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وقع في الشبهات وقع في الحرام ..."
51

عمال بالفهم العميق لهذا الحديث حاول المشرع أن ف، 

ج عمل الموثق من كل شبهة سدا للمحاباة، خصوصا وأن العقل يضعف أمام آصرة ييس

ياع الحقوق لذلك نص في القرابة، الشيء الذي يمكن أن يحصل معه خروقات تؤدي إلى ض

من قانون التوثيق على منع الموثق من تلقي بعض العقود التي يكون أحد أطرافها  30المادة 

 تحوم حوله شبهة معينة حددها فيما يلي:

إذا كانت له أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في  -

 العقد؛

ينه أو بين زوجه أو ألصوله أو لفروعه مع أحد األطراف إذا وجدت قرابة أو مصاهرة ب -

 إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية؛

تلقي التصرفات والعقود التي يكون أحد الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في  -

مكتب واحد أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها أعاله 

 من قانون التوثيق(.  31يها أو معنيا بها )المادة طرفا ف

 الفقرة الثانية: موانع تخص تدبير أموال األطراف

 من قانون التوثيق يمنع على الموثق: 33طبقا لمقتضيات المادة 

بمفهوم المخالفة تسلم أموال أو االحتفاظ بها في حسابه مقابل فوائد، و -

، لكن بوجود صندوق موح بهاالحتفاظ بها في حسابه من دون فوائد مسف

 األمر بإيداعها به؛ اإليداع والتدبير يحسم

استعمال األموال والودائع التي في عهدته ولو مؤقتا فيما لم تخصص له،  -

وهذا يعني أن المشرع منع من استعمال األموال في كل تصرف كيفما كان 

 نوعه.

                                                           
 ، بين الحرام وإن بين الحالل إن : رضي هللا عنهما قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول بشير بن النعمان نع -51 
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ت، ويجب عليه االحتفاظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كان -

، وهذا األمر يتطلب تواجد وضعها فور تسلمها بصندوق اإليداع والتدبير

فروع لهذه المؤسسة المالية في كل جهة توخيا للسرعة المطلوبة في إيداع 

 األموال.

 الفقرة الثالثة: موانع اشهار نفسه

ء قام بها هو منع المشرع الموثق من القيام بعملية اإلشهار المتعلقة بجلب الزبناء سوا 

أو أن يشترك مع الغير في اقتسام األتعاب والمستحقات التي يخولها  نفسه أو قام بها غيره،

وذلك حسب مقتضيات الفقرة تفاديا لبعض المتالعبين بالمهنة وصونا لقدسيتها، ، القانون

 من قانون التوثيق. 91والمادة  34الثامنة من المادة 

 تحرير العقودالفقرة الرابعة: موانع تدبير و

من قانون التوثيق يتعين على الموثق تجنب مجموعة أخرى من  34طبقا لمقتضيات المادة 

 الموانع تتعلق بالعقود بدءا من تحريرها إلى التوقيع عليها وهي:

أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة  -

مستفيد أو الدائن أو المبلغ، والمالحظ أن المشرع ركز على وال سيما في مكان اسم ال

 عناصر أساسية باعتبارها المستهدفة في كل محاولة تزوير.

أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها، بمعنى أن يتعامل باسم  -

 مستعار في معامالته اخفاء السمه الحقيقي؛

ال بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها أن يعرض نفسه ضامنا أو كفي -

 في العقد؛

أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على  -

 إجراءات غير مستوفاة؛

أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام، أي كل ما يمكن أن يخل  -

 ر لألطراف؛بالحياء واحتقا

أن يبرم عقودا لحساب موثق تم توقيفه عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ما  -

 من هذا القانون؛ 20عدا إذا تم تعيينه بمقتضى المادة 



تترتب عنها منفعة شخصية له أو التي  -في العقود - مقتضياتال بعضأن يقوم بتضمين  -

 ة لصالح غيره؛قاربه أو أن يشترط فيها منفعأللزوجه أو 

أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف الرئيس  -

األول لمحكمة االستئناف المعين بدائرتها مع إبالغ الوكيل العام للملك لديها ورئيس المجلس 

 (.34الجهوي)المادة

 قانونالالتقيد بااللتزامات التي يفرضها المطلب الثالث: 

 تكتمل رسمية المحررات إال بتسجيلها لدى المصالح المختصة طبقا لقانون ال  

التسجيل، حيث يعمل الموثق على تقديم نسخ من المحررات والعقود للمصالح 

 كما يتقيد بتسليمها للخلف في حالة إعفائه )الفقرة الثانية(.المختصة)الفقرة األولى(، 

 ود إلدارة التسجيلالفقرة األولى: تقديم نسخ المحررات والعق

من المهام التي يقوم بها الموثق تقديم نسخ من المحررات والعقود بعد اإلشهاد بمطابقتها 

التسجيل وأداء الواجب في  اتلألصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص الستيفاء إجراء

ها األجل المحدد قانونا وإنجاز اإلجراءات الضرورية للتقييد في السجالت العقارية وغير

من قانون  47لضمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند االقتضاء)المادة 

 التوثيق(.

ومن أجل ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر على إمكانية قيام المتعاقدين 

بإعفاء الموثق على إجراءات النشر والتبليغ، وهذا األمر يحمل في طياته أن إجراءات 

يل واستخالص المبالغ الضريبية تبقى من صالحيات الموثق وال يسوغ إعفاؤه منها، التسج

والذي ألزمت فيه الموثق بالقيام  5178وهذا الذي ذهبت له محكمة النقض في قرارها عدد 

باإلجراءات المتعلقة بتأمين فعالية العقود مثل اإلشهار أو التبليغات أو التقييدات أو 

ات الرهنية أو غيره، كما أنهم مسؤولون عن األضرار الناتجة عن التشطيبات عن التقييد

من ق ل ع فإنه يعد خطأ فعل ما كان يجب اإلمساك  78أخطائهم المهنية. وحسب الفصل 

عنه
52
 . 
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وإجراء النشر معناه القيام بإعالن كل حق على عقار بتقييده في السجل المعد له بالمحافظة 

بتداء من تاريخ تلقي العقود، وذلك لتمكين الكافة من العقارية داخل أجل أربعة أشهر ا

االطالع عليه والتعامل على أساسه، أو تسجيل ما تم تلقيه وتحريره بالسجل التجاري 

المفتوح بالمحكمة
53
. 

أما التبليغ فمعناه قيام الموثق أو صاحب الشأن بتبليغ بعض اإلجراءات المرتبطة ببعض 

 ي يقوم به الموثق  في إطار قانون الملكية المشتركة.العقود والمحررات، كالتبليغ الذ

إضافة إلى ذلك يجب اإلدالء بالوثائق اإلدارية لبعض التصرفات كالعقود المتعلقة بعمليات 

 25-90من القانون رقم  58و  1البيع أو اإليجار أو القسمة المشار إليها في المادتين 

ية وتقسيم العقارات، فتسجيل مثل هذه العقود المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكن

مشروط بمطابقتها لألصل إما من محضر التسليم المؤقت أو بيان اإلذن الصادر بالتقسيم 

من القانون أعاله، وإما من شهادة إدارية مسلمة من  61و 35المشار إليهما بالمادتين 

ير مشمول بمقتضيات طرف رئيس المجلس البلدي أو الجماعي يشهد فيها بأن التصرف غ

القانون  السالف الذكر
54

 ؛

الرامي إلى الحد من تقسيم  34-94كما أن تسجيل العقود المخالفة لمقتضيات القانون رقم 

األراضي الفالحية الواقعة داخل المناطق السقوية أو تنمية األراضي غير المسقية، يستلزم 

تثبت أن التصرف المراد تسجيله ال  إدالء ذي الشأن بشهادة إدارية مسلمة من وزير الفالحة

94/34يعتبر مخالفا لمقتضيات القانون رقم 
55
 ؛ 

كذلك العقود التي تتعلق بنقل ملكية عقار خاضع للضريبة الحضرية مالم يقدم ذو المصلحة 

شهادة مسلمة من مصلحة تسجيل الضرائب تثبت دفع مبلغ الضرائب الحضرية التي حل 

بة المستحقة على السنة الجارية إلى تاريخ نقل الملكية تحت أجل استحقاقها، ومبلغ الضري

طائلة إلزام الموثق بأداء هذه الضرائب على وجه التضامن مع ذوي الشأن إن خالف هذا 

المتعلق بالضريبة الحضرية 89-37من القانون  26المقتضى، وذلك طبقا للمادة 
56
. 
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م بإجراءات التسجيل داخل األجل ومن خالل ما سبق يبدو أن المشرع أناط بالموثق القيا

القانوني ضمانا ألموال الخزينة، وإن لم يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه ألداء الضريبة 

من مدونة تحصيل الديون العمومية  95بالتضامن مع الملزم بها وهذا ما أشارت له المادة 

م بها إذا لم التي تلزم الموثق بأداء هذه الواجبات الضريبية وغيرها بالتضامن مع الملز

 يؤدها.

الفقرة الثانية: تسليم الموثق المعفى خلفه كل المحفوظات والقيم المودعة 

 لديه 

من ق. التوثيق على أنه: "يجب على الموثق المعفى تسليم خلفه كل  32نصت المادة 

أصول العقود وملحقاتها والسجالت والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة بمحضر يوقع 

ومن طرف خلفه بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف أو من ينوب  من طرفه

عن الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب  عنه وممثال

 عنه".

ويالحظ على المادة أنها لم توضح المقصود بالموثق الخلف؛ هل هو الموثق النائب أو 

يينهما بقرار للرئيس األول لمحكمة االستئناف، أم أن األمر يتعلق الموثق المسير اللذين تم تع

 بالموثق الجديد الذي يتم تعيينه بقرار لرئيس الحكومة؟.

 من القانون نفسه على كيفية التسليم والذي جاء فيها:" 57المادة  جاء الجواب فيوقد 

أصول العقود يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد 

وملحقاتها والسجالت الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة 

المحفوظات، وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك 

داخل أجل شهر من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحاالت وفق الكيفية المنصوص 

 أعاله".  23ادة عليها في الم

لموثق واحد أو  -في حالة حذف مكتب موثق -تسلم الوثائق المبينة في الفقرة السابقة 

 .مجموعة من الموثقين

يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود والوثائق والمستندات بالمكتب و

 المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهال لتسليم النسخ.



في جميع الحاالت للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع  يسلم حائز األصول

عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثقين الذي ينتمي إليه المكتب، وفي 

 حالة الخالف يرفع األمر إلى رئيس المجلس الجهوي.

ي تم يجب على الموثق الخلف إذا كان سيزاول مهامه بنفس مكتب الموثق الذ

تعويضه، أن يسلم هذا األخير أو ورثته في حالة الوفاة، مقابال لتعويض قيمة العناصر 

المادية والمعنوية المرتبطة بتسيير المكتب، والواجبات المستحقة عن تسليم النظائر والنسخ. 

ويحدد مبلغ التعويض بالتراضي بين الطرفين مع تحكيم رئيس المجلس الجهوي عند 

 االقتضاء.

يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يستعين بخبير محاسب لتحديد قيمة التعويض، شريطة كما 

أن ال  يكون الخبير المحاسب قد اشتغل من قبل بمكتب الموثق المعني باألمر أو أنجز عمال 

 محاسبيا لفائدته".

  



 خاتمة

إال  ن توثيق المعامالت بين األفراد مهمة جسيمة ال يمكن أن يقوم بهاأوصفوة القول 

أشخاص مؤهلون يتمتعون بالكفاءة القانونية الكافية والتجربة المهنية الضرورية، 

ومنضوون تحت إطار قانوني يضمن تأهيلهم أوال، ومراقبتهم واإلشراف عليهم ثانيا، ولن 

تتوفر هذه الشروط والضمانات إال في األشخاص المؤهلون قانونا، ومن أبرزهم العدل 

 والموثق.

فإننا نخلص لالستنتاجات  32.09ستنا المتأنية لمواد الباب الثالث من القانون ومن خالل درا

 التالية:

كان على المشرع أن يعجل بإصدار مرسوم متعلق باستخالص األتعاب وتحديد  -

 ؛تجنب التعسفات الممكن حصولها من طرف الموثقين اتجاه الزبائنيتم قيمها حتى 

تنصيص على عدد المرات التي يمكن فيها من األمور التي أغفلها المشرع عدم ال -

 ؛للموثق التغيب االختياري طيلة فصل معين

من هذا القانون الذي اعتبره كل الموثقين فصال خطيرا ألنه حمل  37أن الفصل  -

الموثق مسؤولية التحقق من هويات األطراف وصفاتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة 

 .الوثائق المدلى بها إليه للقانون

مكن للموثق التحقق من األهلية والمطابقة؟، وأين هي حماية الموثق الذي ال فكيف ي

يتوفر على الوسائل الالزمة للتحقق في الوثائق المدلى بها إليه، خصوصا مع ما يعرفه 

 .عالم التزوير من إبداع وتطوير
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